ORADORES
Pedro Spínola
Nasce no Funchal em agosto de 1990 onde permanece até à conclusão da sua
licenciatura na área cultural. Durante esse período, adquire o gosto e o entusiasmo
pelas orquídeas, tendo adquirido experiência e conhecimento junto dos dois maiores
orquidários da Região, a Boa Vista Orchids e o Jardim Orquídea. Com a sua coleção
em crescimento, assim como a sua experiência, faz o seu mestrado, ainda na área
cultural, na Faculdade do Porto onde permanece até ao findar do volvido ano letivo.
É, precisamente nesta cidade, que se dá o primeiro contacto com a A.P.O. e de onde
advirá uma série de experiências e trocas. É conferencista, ainda este ano, na
passada edição da Expo-Feira internacional de orquídeas do Porto. Faz parte da
revisão da revista da associação e redige para a mesma. No presente ano, é ainda
premiado, numa série de categorias, na Festa da Flor da Madeira onde foi também
palestrante e foi convidado, estando neste momento em trabalhos, a redigir e
publicar um livro sobre Orquídeas para a próxima edição da Festa da Flor da
Madeira 2017.

Jorge M. A. Freixial (Lisboa, 1961)
* Designer, professor da área artística no 3º Ciclo do Ensino Básico.
* Produtor de bromélias há mais de 25 anos, em Azeitão, no sopé da Serra da
Arrábida.
* Colaborador regular em publicações e eventos de temática ligada à jardinagem e
natureza.
* Autor dos livros:
- “Bromélias - Uma família botânica a descobrir”
- “Tillandsias - Guia ilustrado para criar planta aéreas”
- “Plantas Ninho - Conheça as bromélias terrestres”

Manuel Lucas
Diretor botânico do Orchidarium de Estepona (Espanha). As orquídeas entraram na
sua vida há vinte anos, antes dedicava-se aos répteis tropicais. É diretor da revista
"Orchidarium" na qual escreve frequentemente.

Alexandre Jorge Maximiano
Alex Maximiano é um cidadão português residente nos Estados Unidos há 30 anos.
Alex tem um Bacharelato em Ciência Informática pela Universidade do Colorado e
um Mestrado em Administração de Negócios pela Thunderbird Graduate School em
Glendale, Arizona. Durante mais de 10 anos Alex trabalhou para varias companhias
de computação com foco em bases de dados, incluindo Oracle e Informix. Em 2004,
Alex montou sua própria empresa de software chamada OrchidWiz, dedicada ao
desenvolvimento e venda de uma enciclopédia digital acerca de orquídeas. Hoje em
dia, OrchidWiz eh o software mais usado para pesquisa de orquídeas em todo o
mundo, com mais de 4.000 usuários em 50 países.

Rafael Santos
Nascido e criado em meio rural sempre se interessou pela natureza. Em meados da
década de 80 surgiu o hobby das Orquídeas que posteriormente com o
desenvolvimento da atividade profissional ligada á jardinagem foi aumentando, de
tal forma que rapidamente a coleção chegou ás dezenas, composta pelos híbridos
disponíveis no mercado na época. Com a chegada da internet abriu-se um mundo
por descobrir e o seu gosto pela natureza e todo o que ela criou claro começou a
interessar-se pelas espécies. Uma vez que em Portugal não existia nenhuma
associação de orquidofilia juntamente com um grupo de amigos decidiram constituir
uma. Sócio fundador da APO com a qual colaborou durante vários anos. Há 2 anos
decidiu (juntamente com a esposa Filomena) fundir a atividade profissional com o
seu hobby e assim nasceu a Orchisrafa, Lda., empresa dedicada á construção /
manutenção de jardins, cultivo / comércio de Orquídeas e material de cultivo.

José Costa
Cultiva e coleciona orquídeas. Colabora na revista da APO realizando entrevistas a
orquidófilos e criando fichas sintéticas de cultivo de várias espécies de orquídeas. Faz
workshops sobre o cultivo de orquídeas, nomeadamente Cymbidium, Dendrobium e
Cattleya.

Ivo Moreira Batista Rodrigues
Tem 43 anos e reside em Beja. Tem licenciatura em Engenharia civil e é colaborador
na empresa EDIA- Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas de Alqueva. Num
dos seus passeios pela serra da Adiça, deparou-se com a sua primeira orquídea
silvestre, ophrys speculum, ficou completamente rendido a esta família de flores, que
no Alentejo eram praticamente desconhecidas. Desde então tem dedicado muito do
seu tempo na procura e identificação das espécies de orquídeas silvestres existentes
em Portugal, mas especialmente no Alentejo. É um dos sócios fundadores da “ AOSP
- Associação de Orquídeas Silvestres Portuguesas“.Tem realizado passeios por
diversas zonas do Alentejo, como guia, com várias entidades: Câmaras Municipais,
Associações e empresas. Tem participado em palestras e apresentações, como
orador, sempre com o mesmo foco : as orquídeas silvestres de Portugal. É autor do
livro: “Guia de campo – Valores Naturais de Alqueva, Orquídeas Silvestres“. Para
proteger temos que ter conhecimento da existência do que se protege, com os seus
contributos pretende aumentar o conhecimento e a consciencialização acerca das
orquídeas, desta forma ajudar a preservar e proteger. Proteger o património natural
é uma obrigação no presente, para a sua existência no futuro.

