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O CAMELIO E A CAMELIA

Na actualidade a camelia é protagonista de 

todos os parques e xardíns da nosa 

comunidade; practicamente case tódalas 

casas posúen algunha planta deste xénero, 

que enche de luz e de cor, ou de fragrancia, 

como é o caso de C. sasanqua, as estacións 

máis frías do ano. 

Que a camelia é una especie que ten o seu 

lugar propio en Galicia non ten dúbida, de feito Camilo Xosé Cela  escribiu “Vino de la India, la 

China y el Japón, pero se encontró a gusto entre nosotros y se convirtió en la flor insignia de 

Galicia, mi país” e mesmo describiu unha característica propia, o feito de que, “En Galicia hay 

ciudades que tienen camelias en las calles, igual que en otros lados hay acacias y plátanos y 

palmeras; es muy hermoso sentirse representado por la camelia.”

As camelias difíciles de obter pola súa orixe afastada (China, Xapón...) eran nun primeiro 

momento plantas de xardíns de Pazos e Casas Señoriais da nobreza galega, pero pouco a 

pouco, sobre todo nos últimos 50 anos pasaron a formar parte de todos os xardíns e terreos, 

tanto públicos como privados, de toda a nosa xeografía, ata o punto que hoxe podemos 

reclamar o apelativo de FLOR DE GALICIA para a que antes era coñecida como a flor das 

Rías Baixas. Sen dúbida merece este apelativo ao ser a flor máis representada e 

representativa das zonas axardinadas que forman o noso ámbito diario do norte ao sur e do 

leste ao oeste de Galicia.

Acostumados como estamos a pensar na camelia como unha planta ornamental, cómpre 

matizar que a maior parte das súas especies non o son, e que constitúen unha parte 

importante da vida cotiá das persoas na zona de onde é nativa dende hai moitos séculos. A 

Camellia sinensis cúltivase en todo o mundo como planta produtora de follas que, unha vez 

secas e preparadas en infusión, son coñecidas en todo o mundo como o té. Algunhas 

especies utilízanse para a obtención de aceite a partires da súas sementes que se empregan 

en cosmética, ben como acondicionador do pelo ou en tratamentos para a pel co fin de evitar 

asperezas, ou mesmo para cociñar, polas súas excelentes propiedades antioxidantes. 
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Un pouco de historia

O xénero Camelia agrupa a máis de 200 especies (este 

número varía segundo os distintos autores consultados 

dependendo do criterio seguido para a súa clasificación) 

orixinarias de rexións subtropicais de China, Xapón, 

Indochina e as illas próximas, en bosques de clima 

temperado, a diferentes alturas sobre o nivel do mar.

Ó naturista sueco Linneo no ano 1734 agrupa e ordea as 

especies coñecidas no mundo no seu libro ‘Species 

plantarum’. Él utiliza por primeira vez o nome ‘camellia’ 

para identificar un exemplar seco recollido en Oriente e co 

cal quixo honrar o labor do xesuíta Georg Joseph KAMEL, 

que viviu como misioneiro nas illas Filipinas dende o ano 

1688, onde investigou a súa flora e a súa fauna, exercendo ademais como farmacéutico. 

Kamel reuniu un herbario de plantas do país, principalmente medicinais, e remitiuno, así 

como notables traballos zoolóxicos e botánicos aos naturistas ingleses Ray e Petiver, 

que os publicaron latinizando o apelido de Kamel en Camellus ou Camello. O 

paralelismo da palabra Camelia con Kamel, é pois, unha homenaxe a un home que 

realmente non tivo nada que ver no descubrimento e introdución da planta en Europa.
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Esta flor non é orixinaria da nosa rexión, é 

oriúnda de Asia oriental das rexións 

subtropicais de China, Xapón, Indochina 

e as illas próximas, en  bosques de clima 

temperado, a diferentes alturas sobre o 

nivel do mar,  e crese que puido ter sido 

introducida no mundo occidental da man 

dos navegantes, comerciantes e 

misioneiros europeos, entre os séculos 

XVI e XVII. De feito, existen referencias á 

entrada dalgúns exemplares traídos por 

buscadores de plantas como Robert Fortune, Clifford Parks ou mesmo de misioneiros 

como Francisco Xabier (a partir de 1549, cando cristianizou aos habitantes do sur de 

Xapón). A primeira plantación documentada dunha camelia en Europa foi realizada por 

Robert James no ano 1739, máis concretamente nos seus xardíns de Essex en 

Inglaterra e a primeira descrición dunha planta de Camellia sasanqua foi realizada polo 

doutor E. Kaempfer nunha obra publicada en 1712. 

Malia a que foron os ingleses os primeiros en documentar a chegada da camelia no 

continente europeo, particularmente nas Illas Británicas, parece máis lóxico que poida 

ter sido introducida en Europa polos misioneiros e navegantes portugueses que xa 

exploraran China e Xapón no século XVI (1516 e 1543) ou polos navegantes españois 

que estableceran unha ruta comercial con oriente coñecida como a Ruta das Naos de 

China ou Galeóns de Manila (1565 a 1821). Sen embargo, aínda non se atopou ningún 

documento escrito daquela época que poida confirmar esta hipótese.

Tampouco contamos con referencias que poidan confirmar a entrada das camelias en 

Galicia, pero si contamos con exemplares antigos de camelia de máis de 200 anos que 

foran introducidos pola nobreza galega naquel tempo, e que aínda poden contemplarse 

nos xardíns dos Pazos e casas señoriais de Galicia. Algunhas destas puideron vir 

directamente desde Xapón e a maioría puideron ter entrado de viveiros de diferentes 

países de Europa como Portugal, Francia, Bélxica ou Italia. 

Dende finais do século XIX ata mediados do XX, en Portugal produciuse un auxe na 

xardinería que se plasmou na creación dun importante número de viveiros, produtores 
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de moitas das plantas introducidas en Galicia. 

Este é o caso dos viveiros de Jose Marques 

Loureiro fundado en 1849, e de outros que 

seguiron os seus pasos, como Zeferino de Mattos 

creado en 1870, continuado polo seu fillo Jacintho 

de Mattos e en 1895 por Alfredo Moreira da Silva. 

Moitos destes viveiros introduciron camelias nos 

xardíns do sur de Galicia. Tense constancia de 

que o viveiro de Jose Marques Loureiro enviou 

camelias ao Parque Quiñóns de León en Vigo, e 

tamén a moitos outros lugares das Rías Baixas, 

directamente ou ben a través da Escola de 

Agricultura da Caeira, escola fundada no ano 

1873 e dedicada ao deseño e estudo de xardíns e 

explotacións agrícolas da provincia. Xa no seu 

Catálogo de plantas e arbustos publicado entre os 

anos 1880 e 1882 incluía 139 variedades de camelias das que 60 eran de orixe 

portuguesa, e as restantes de lugares de fóra da Península Ibérica. O prezo destas 

plantas en macetas era de 2 (30 cm) a 6 pesetas (de 80 cm), cantidade realmente 

elevada para a época. Curiosamente, no catálogo ademais das camelias ofrecíanse 

plantas de Thea viridis (Té verde) a dúas pesetas por planta. Tense constancia de que 

esta escola enviou plantas a varios xardíns do sur da provincia de Pontevedra como o 

Casino de Pontevedra, Parque Quiñóns de León, Pazo de Rubiáns, Pazo de Lourizán, 

Pazo de Gandarón, Xardíns do Pazo provincial de Pontevedra, Pazo de Torres Agrelo, 

Pazo de Santa Cruz de Rivadulla, etc.

Deste xeito, a meirande parte das camelias que contemplamos hoxe entre nós, foron 

introducidas en Galicia na segunda metade do século XIX, presentando un perfecto 

estado de conservación e acadando dimensións impresionantes, polo que constitúen 

un material dun valor histórico e patrimonial importantísimo. Pódense contemplar 

exemplares senlleiros no Pazo de Santa Cruz de Rivadulla en Vedra, onde crece un 

magnífico espécime antigo de flores simples cun tronco de 1,90 metros de 

circunferencia; nos xardíns do Pazo de Oca, atópase un exemplar de Camellia 

reticulata, 'Captain Rawes', de máis de 11 metros de altura, considerada como a árbore 
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desta especie de máis antigüidade de Europa. A popularmente denominada “Camelia 

pantalóns” plantada no Pazo de Ames, é un impresionante exemplar de camelia, que 

segundo os datos aportados pola familia podería datar do século XVIII. Xa na provincia de 

Pontevedra, no Castelo de Soutomaior, atópase o exemplar de maior perímetro de tronco 

de Galicia, cun diámetro de copa de 15 metros. No Pazo de Castrelos, podemos 

contemplar un espécime de camelia de flores rosas e forma peonía coñecido co nome de 

“Matusalén das camelias”, designado polo arquitecto Robert Owens na súa visita a 

Galicia no ano 1974. Finalmente, no Pazo de Torres Agrelo, atopamos un dos exemplares 

máis antigos de Camellia sasanqua de Europa. Tamén existen outros xardíns históricos 

que posúen exemplares interesantes de camelia; entre eles destacan Torre de Lama, 

Pazo de Mariñán, Torre Figueroa, Casa Museo Rosalía de Castro, e Pazo Cibrán, todos 

eles na provincia da Coruña e o Pazo de Rubiáns, Pazo Quinteiro da Cruz, Finca Saleta, 

Pazo Lourizán, Finca Areeiro, Pazo da Carballeira de Gandarón, Pazo de Torrecedeira, e 

Pazo de Barreiro, na provincia de Pontevedra.

Mención especial merece a Deputación de Pontevedra que sempre estivo implicada na 

difusión da camelia, especialmente a partires de 1965, ano no que organizou o primeiro 

concurso-exposición. A Deputación conta con máis de 1000 exemplares de diferentes 

especies e variedades de camelia; estas plantas dos xardíns do Pazo Provincial, do 

Castelo de Soutomaior e da Estación Fitopatolóxica do Areeiro constitúen unha colección 

que é un referente para cultivadores e afeccionados a este xénero botánico no mundo.
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Camellia japonica

É a especie ornamental máis cultivada en Occidente e deu lugar á maioría das 

variedades de xardín existentes actualmente. É unha árbore ou un arbusto de flores sen 

aroma, que pode acadar os 8 metros de altura. Ten vistosas flores de formas diversas 

que poden ter estames ou non, dependendo do tipo de flor. As flores que non teñen 

estames non fecundan o pistilo e non forman o froito, mentres  que as variedades con 

estames e pistilo si o producen. O  froito é unha cápsula dura, moi semellante a unha 

mazá, que ao madurar abre e solta as sementes do interior.

A cor dos seus pétalos varía dende o branco máis puro ata o vermello máis rabioso, 

pasando por todas as tonalidades de rosa e vermello. Existen en todo o mundo miles de 

variedades de Camellia japonica debido á facilidade que teñen de mutación ou 

hibridación entre elas.
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Camellia reticulata

É unha especie de crecemento máis lento que C. japonica na súa xuventude, pero 

acada unha maior altura co paso dos anos, podendo chegar ós 15 metros.  As súas 

follas son máis puntiagudas, serradas e dun verde máis claro e sen brillo, e nelas o 

envés caracterízase por unha marcada nervación.

As súas flores son grandes e moi vistosas (chegan a medir ata 20 centímetros de 

diámetro), terminais ou axilares, e con pétalos ondeados. Aparecen a finais do inverno e 

as súas cores varían dende o rosa máis pálido ata o vermello máis intenso, pero ata o de 

agora non se atopou ningún exemplar branco puro.
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ESPECIES DE CAMELIA

Camellia sasanqua

É un arbusto de follaxe moi denso que pode chegar a medir 6 metros de altura, con 

flores de 3 a 6 cm de diametro, xeralmente terminais, solitarias e olorosas. A súa cor 

varía do branco ao rosa máis ou menos intenso, pero é moi raro ver unha C. sasanqua 

de cor vermello. Florece no outono moito antes que Camellia japonica. 

É unha variedade utilizada dende moi antigo para aromatizar o té, demostrando que é 

unha variedade moi apreciada dende tempos moi antigos.

Teléfono 986 804100
Web: www.efa-dip.org

mail: efa@depo.es

Estación Fitopatolóxica do Areeiro
Subida a la Robleda s/n. 36153 Pontevedra

A CAMELIA
AULA DIDÁCTICA: 

A CAMELIA
Información xeral

Botánica e identificación das camelias



Camellia sinensis

Antigamente denominada “thea sinensis”, é e especie mais importante a nivel mundial, 

cultivada en moitos países co fin de aproveitar as súas follas para a preparación do té. O 

seu  uso  como menciña remóntase aos tempos da Dinastía Zhou (ano 1000 a.c.).

É un arbusto ou árbol pequeno perenne que posúe unha forte raíz principal; a árbore 

normalmente recórtase para que non sobrepase os 2 metros cando se cultiva polas 

súas follas para elaborar o té. As súas flores son de cor branco-amarelada. Pode 

cultivarse en xardins e aproveitarse os seus gromos para elaborar o té verde.

Os pequenos gromos e follas se recollen, se secan e segundo proceso ao que se 

sometan dan lugar aos diferentes tipos de tés (branco, verde, vermello ou negro).
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Híbridos  e sports

Un híbrido é unha planta resultado do 

cruzamento de dúas especies e pode ser 

realizado na procura de diversos fins. Unha 

variegación é unha alteración na cor ou forma 

da flor que xorde espontaneamente e non de 

maneira provocada. Os sports resultan da 

propagación voluntaria dunha modificación 

dunha parte da planta que tivo lugar de maneira 

natural e fortuita.

Híbridos: Dende que se comezou a cultivar a 

camelia, o intento da súa melloría xenética foi  

constante na procura de obtener novas 

propiedades o resistencias (frío, sol, 

enfirmedades, etc..).

J. C. Williams foi o primeiro hibridador de 

camelia (Cornéalles, Inglaterra), él  conseguiu traer plantas de C. saluenensis e no ano 

1930 obtivo o primeiro híbrido de ella con unha Camellia japonica, que bautizou co nome 

de 'J.C. Williams'. A este lle seguiron outros  como 'Mary Christian', 'Charles Michael', 'St 

Ewe' e 'Rosemary Williams'. Todas estas plantas tiñan a característica de que eran moi 

resistentes ao frío e posuían máis flores (flores sinxelas ou semidobres) que os seus 

proxenitores. Outros hibridadores a mesma liña e obtiveron máis híbridos, a todos eles 

coñécense co nome de C x williamsii'. Polo xeral, estes híbridos comezan a florecer 

antes ca maior parte dos cultivares de C. japonica, teñen a floración máis abundante e 

extensa, e algúns deles posúen flores olorosas. Maís tarde se obtiveron híbridos de 

outros cruces entre C. japonica e C. saluenensis con C. reticulata que produxeron as 

variedades 'Inspiration', 'Dr. Louis Pollizzi' , 'Free Style' ou ‘Rosalia de  Castro’ 
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Variegacións: a variegación tradúcese nunha 

alteración da cor dos pétalos ou das follas, que 

se corresponde polo xeral á aparición de 

manchas, brancas, rosas ou de distintos tons de 

vermello nas flores vermellas. Este fenómeno 

débese a unha mutación xenética espontánea 

ou por un virus. No primeiro caso a alteración da 

cor segue un patrón, como en 'Herme' ou en 

'Hana-Guruma'. Se é vírico, as manchas son 

irregulares e de cor branca sobre o vermello ou 

rosa dos pétalos, como en 'Daikagura' ou 

'Adolphe Audusson Variegated'.

O virus é transmitido ao realizaren estaquiñas 

ou enxertos, aparecendo nestas pequenas 

plantas manchas sobre os pétalos. O virus 

altera a cor, tanto dos pétalos como das follas, 

onde aparecen manchas dunha tonalidade máis ou menos amarela e de distintos 

tamaños e formas. Transmítese con grande facilidade, polo que unha planta saudable 

de flores e follas uniformes que se atope próxima a unha planta afectada, pronto 

comezará a mostrar manchas ou variegacións.

Sports: tal como se dixo anteriormente, os sports son froito dunha modificación da 

forma ou da cor da planta, que tivo lugar de forma natural. Se o cultivador considera esta 

modificación interesante, pode propagala vexetativamente; se as novas plantas 

manteñen a modificación obtense unha forma nova ou sport. O sport de camelia máis 

importante é 'Elegans' conseguido por Alfred Chandler en 1831. A partir deste momento 

iniciarase unha serie coñecida co nome do grupo elegans, que abrangue, entre outros, a 

'Hawaii', 'Elegans Splendor', 'Elegans Supreme' e 'Elegans Champagne' (1975).
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 Aceite de camelia

Proceso de fabricación

O aceite elabórase por un proceso de presado en frio, 

realizado inmediatamente despois da colleita das 

sementes. A totalidade do proceso comprende cinco 

etapas.

   1.Selección das sementes. Os froitos e sementes recóllense entre o mes de setembro 

e novembro, unha vez retirada a cuberta, as sementes limpas lévanse á nave de 

extracción.

  2.Preparación da moenda. As sementes pícanse finamente antes do proceso de 

prensado

   3. Extracción do aceite mediante presión.

 4.Filtrado. As graduacións altas son utilizadas para o consumo humano e as 

baixas para a industria.

Unha vez obtido almacénase en cámaras especiais, illado da luz directa para asegurar 

unha perfecta conservación ata o momento do empaquetado

O aceite de camelia oxídase moi lentamente e unicamente en cantidades reducidas. 

Para coñecer a súa composición e comportamento, realizáronse varios estudos 

químicos e físicos de este aceite.
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USOS do aceite de camelia

O alto contido en radicais libres e ácido oléico (Omega 9) deste aceite confírelle 

propiedades hidratantes e protectoras, coñecidas durante séculos no oriente, no Xapón 

as gueixas utilizábano para hidratar a súa pel e o seu cabelo manténdoo san e fermoso, 

e os samurais utilizábano nas súas espadas para evitar que estas se oxidasen. O aceite 

de camelia tamén se emprega como acondicionador para o cabelo. A medicina popular 

xaponesa tamén indica que o aceite de camelia pode axudar a crecer o pelo e retrasar a 

aparición de canas.

O aceite de camelia é considerado como un dos segredos de beleza máis antigos das 

xaponesas. É un potente antioxidante capaz de manter a xuventude e frescura das 

peles secas e sensibles. Grazas á súa riqueza en proteínas e vitaminas vexetais A, B, C 

e E; contribúe a recobrar o equilibrio e esplendor dérmico, e está demostrado que co 

seu uso periódico se mellora considerablemente a flexibilidade da pel. Actúa como 

restaurador contra os efectos das agresións externas, responsables do 

envellecemento cutáneo e protexe dos raios UV. Este aceite ten unha boa afinidade coa 

pel e non irrita.
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Té

Pouca xente sabe que o té se prepara a partir 

de gromos e follas novas secos dun arbusto 

perenne que se corresponde botanicamente 

coa especie Camellia sinensis, orixinaria da 

zona limítrofe entre China e Vietnam, onde se 

coñece co nome de "Cha". Dende esa zona 

difundiuse ao Xapón (s IX), India, Australia, 

Taiwán etc. A planta do té, ao tratarse dunha 

camelia, pode ser perfectamente cultivada 

nos xardíns como ornamental adaptándose a 

multitude de usos como arbusto, sebe ou 

simplemente como planta de maceta para 

terrazas.

Moita xente cre que os diversos tipos de té 

obtense de plantas diferentes, non obstante 

todos proceden da mesma planta,  

diferenciándose uns doutros segundo o 

tratamento ao que se someten as súas follas. 

O código alimentario español define o té como "follas novas e xemas, sas e limpas das 

diferentes especies do xénero Thea, en bo estado de conservación para o consumo 

humano e co aroma e gusto da súa variedade e zona de produción". Non obstante outros 

códigos coma o arxentino son máis exactos e din: "Coa denominación xenérica de Té, 

enténdese exclusivamente o produto obtido polo procesamento conveniente das 

xemas, follas novas e talos tenros da especie Camellia sinensis L".

Coñecemos, basicamente, catro métodos para procesar o té a partir das follas de 

Camellia sinensis, o que dá lugar aos catro tipos básicos de té: té branco, té verde, té 

semifermentado ou de oolong e té negro. Pero se consideramos as múltiples variedades 

da planta e as rexións de cultivo existentes dentro de cada unha destas catro categorías 

básicas obtemos máis de 3.000 tés en todo o mundo.
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Té branco. É orixinario das altas 

montañas da rexión de Fujian, pero tamén 

se produce nas provincias de Jiangxi, Lin 

Yun e Yunnan de China. Este té, que se 

supoñía contribuía á inmortalidade era 

exclusivo de emperadores e estaba 

prohibido para a xente do pobo, 

castigándose o seu consumo coa pena de 

morte, razón pola que a súa elaboración foi 

un dos segredos mellor gardados durante 

séculos

A súa preparación realízase a partir de 

xemas novas recollidas ao principio da 

primavera, antes de que abran. En 

realidade trátase dun té verde formado 

unicamente por gromos tan novos que 

permanecen aínda cubertos dunha peluxe 

da tonalidade branco-prateada que dá 

nome a este té.

Té verde ou non fermentado. Denominado 

así porque as follas se secan e fragmentan rapidamente logo de ser recollidas. Para a 

súa preparación usanse os gromos novos con dúas o tres follas 

Té Oolong. Trátase dun té semifermentado, que presenta características dos tés negro 

e dos verdes e un contido en polifenois do 20% (en peso seco). O seu nome provén da 

rexión China de onde é orixinario.

Para a súa elaboración, os gromos frescos recollidos sécanse ao aire para extraer a 

humidade. A continuación as follas sométense a un proceso para expandir o bordo e a 

un friccionamento. A continuación, as follas introdúcense nun cuarto pechado onde se 

deixan secar a temperatura ambiente durante catro ou cinco horas o que causa un 

descenso do contido de humidade. Durante este tempo, as follas son sacudidas a man 
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cada hora (tamén se pode facer cunha máquina) producíndose un arrubiamento do 

bordo da folla. Este arrubiamento prodúcese a partir das reaccións bioquímicas e 

procesos enzimáticos que dan lugar ao aroma e cor únicos dos tés de Oolong. A 

continuación as follas sécanse para frear o proceso enzimático nun forno a 121ºC 

durante 15-20 minutos. Moito do té consumido no mundo é realmente té Oolong.

Tés de fermentación completa: té negro e té vermello. Trátase de tés que 

experimentan unha fermentación completa na que os compostos de tipo polifenol dan 

lugar a compostos de tipo aromático polo que o resultado é un té cun contido moi baixo 

de polifenois (10% en peso seco), maior contido en cafeína e moi aromático.

O método de preparación varían segundo a rexión produtora pero o proceso ten lugar 

basicamente a través de catro pasos:

· Murchamento: unha vez recollidos os gromos e follas novas desécanse de xeito 

natural en montóns durante 10 a 20 horas, ou con aire quente.

· Enrollado: os gromos son removidos coas mans ou con axuda de máquinas e roto ata 

que as follas se escurecen e empezan a engurrarse.

· Fermentación: as follas colócanse en bandexas en capas finas en ambiente fresco e 

húmido por un período variable de tempo. Nesta fase é cando se desenvolven as 

características típicas de cor, aroma e sabor propios deste té.

· Secado: as follas sécanse durante 20 minutos nun forno a 121ºC freando a 

fermentación e fixando o sabor.

MEZCLAS DE TÉS (blend)

Xeralmente os tés que se comercializan son mesturas de varios deles e rara vez se 

adquire té dunha soa orixe e variedade. Entre as mesturas máis coñecidas pódense 

citar os tés de almorzo ingleses (English breakfast) que teñen unha parte de té 

aromático Keemun, o máis coñecido dos tés negros producidos no norte de China. O té 

negro de Assam, do nordés de India, constitúe a base do té de almorzo irlandés, 

coñecido polo seu forte carácter. Dallerling é o nome do té indio máis prezado aínda que 

este termo tamén se usa para describir unha mestura de tés negros máis baratos 

preparados ao estilo dallerling. Earl Grey é unha das variedades máis difundidas en 

occidente, que se realiza con bergamota e té da India.
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La Camelia
Autores: Varios 
Edita: Excma. Diputación de 
Pontevedra.  Pontevedra, 1986

La camelia, un regalo oriental 
para occidente
Autores: Mª Carmen Samartín, 
Alberto Pérez Samartín
Edita: Everest. León, 1988

La Camelia
Autores: Álvaro Cunqueiro, Antonio 
Rigueiro Rodríguez, Jesús Ignacio 
Fernández Alonso, MaríaJosé 
Lema Gesto, Carmen Salinero 
Corral, Pedro Mansilla Vázquez, 
Cristina Pintos Varela, Rosa Pérez 
Otero, Antonio Odriozola Pietas, 
Robert Gimson
Fotografías: Carmen Salinero 
Corral, J. Arán Carragal, J. Pedro 
Mansilla Vázquez
Edita: Excma. Diputación de 
Pontevedra, 2001

Plagas, enfermedades y 
fisiopatías de la camelia
Autores: Pedro Mansilla, Carmen 
Salinero, Rosa Pérez, Cristina 
Pintos 
Coordinación: César Iglesias 
Edita: Xunta de Galicia. Consellería 
de Política Agroalimentaria e 
Desenvolvemento Rural. Santiago 
de Compostela, 2003

Manual para el cultivo de Camelia
Autores: Carmen Salinero, Pedro 
Mansilla, Mª José Lema Gesto
Fotografía e ilustraciones: Archivo 
Xóvenes Agricultores, Pedro 
Mansilla, Carmen Salinero, 
Asociación de Amigos da Camelia 
do Val do Ulla
Edita:  Asociación Profesional 
Xóvenes Agricultores, Santiago de 
Compostela, 2000

La camelia en la colección 
de la Deputación de 
Pontevedra
Autores: Carmen Salinero 
Corral, Pilar Vela
Ilustraciones: J. Pedro 
Mansilla Vázquez, Mª Carmen 
Salinero Corral
Edita:  Deputación de 
Pontevedra. Pontevedra, 2004

Camelias no Barbanza
Coordinadora: Mª Luisa López 
Otero
Autores:Varios
Edita:  Asc. Artesá e 
Etnográfica do Barbanza ‘O 
Faiado-2’
Boiro, A Coruña 2004

Las Riás Baixas, El jardín de 
camelias
Edita: Turismo Rias Baixas, 
2006

Flor de galicia, camelia
Edita: Turgalicia, Sociedad 
Española de Camelia
Santiago de Compostela, 2006

Coñecendo a camelia
Autores: J. Carlos Otero López 
e Pilar Vela Fernández.
Edita: Deputación de 
Pontevedra, 2007.

Programa educativo Ulla 
elemental. La Camelia
Coordinación: Ivan García
Edita: Concello de Vedra, 
2007.
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Para máis información:



www.depo.es
efa@depo.es

camelia@depo.es
info@cameliaspain.com
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