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Nota do Editor
Caros leitores,
É com prazer que lançamos mais um
número da Portugala, no qual destacamos o artigo em homenagem ao Professor António Manuel de Frias Martins.
Neste volume fala-se também do efeito de
fármacos em bivalves, da importância do
bivalve Scrobicularia plana como espécie
biomonitora da poluição por mercúrio,
das curiosas interacções comportamentais entre meros e polvos, do Encontro
conjunto da COST Action CephsInAction
e da Cephalopod International Advisory
Council (CIAC) sobre “Biologia e Bem-estar na ciência de Cefalópodes”, entre outros assuntos.
Boa leitura!
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Quais os efeitos nos bivalves?
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Os fármacos são utilizados mundialmente na medicina humana e veterinária. A combinação do crescimento populacional e patologias associadas ao aumento da esperança média de vida têm levado a um incremento na quantidade, diversidade e potência das drogas aplicadas (Noguera-Oviedo & Aga, 2016; Nunes, 2010; Zuccato et al.,
2000). Após o seu consumo pelos humanos ou animais, as drogas farmacêuticas são eliminadas pelo organismo,
nomeadamente através da urina e das fezes, encontrando assim a sua via de entrada no ambiente. Apesar da presença de sistemas de saneamento (quando existentes) e de Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETARs),
os tratamentos aplicados nestas estações não são eficazes na degradação da maioria das drogas farmacêuticas as
quais possuem uma elevada estabilidade química (Monteiro & Boxall, 2010). Assim, quando no ambiente, nomeadamente nos ecossistemas aquáticos, as drogas, que possuem atividade biológica, podem interferir com estruturas
celulares, vias bioquímicas e processos de regulação, resultando em efeitos tóxicos nos organismos (Antunes et al.,
2013; Franzellitti et al., 2011; Gonzalez-Rey & Bebianno, 2012; Han et al., 2010).
A carbamazepina (CBZ) é um antiepilético frequentemente detetado nos ecossistemas aquáticos, em concentrações de 0.03 a 11.6 µg/L (Bahlmann et al., 2012;
Calisto et al., 2011; Loos et al., 2009; Sacher et al., 2001).
Na Ria de Aveiro (Portugal) este fármaco foi detetado
por Calisto et al. (2011) em águas de superfície (Costa
Nova) com a concentração de 0.1 µg/L. Na região de
Aveiro esta droga foi também detetada em águas residuais de duas ETARs com uma concentração média de
0.6 µg/L. Em Portugal, este fármaco foi ainda encontrado em águas de superfície do rio Douro (Porto) com
uma concentração máxima de 0.178 µg/L (Madureira et
al., 2010) e em influentes e efluentes de ETARs no distrito
de Setúbal, com concentrações até 0.994 e 0.238 ng/L,
Figura 1 – Estaçãode Tratamento de Águas Residuais. Foto por
respetivamente (Salgado et al., 2010).
Annabel.wikimedia user (CC BY-SA 3.0).
Nos sistemas costeiros, como estuários e lagoas, os bivalves são um grupo de organismos particularmente vulneráveis à presença de contaminantes na coluna de água devido ao seu modo de vida, nomeadamente a capacidade
filtradora e estilo de vida sedentário. Para além destas características, a sua fácil colheita, importância ecológica e
relevância socio-económica fazem dos bivalves um grupo de organismos extremamente úteis e frequentemente
utilizados em estudos de monitorização ambiental, dando indicações não só sobre o estado de saúde destes organismos e níveis de contaminação, mas também do perigo para a saúde humana associado ao seu consumo. As
amêijoas Ruditapes philippinarum (Adams & Reeve, 1850) e Scrobicularia plana (da Costa, 1778) e o mexilhão Mytilus
galloprovincialis (Lamarck, 1819) são exemplos de espécies de elevada relevância ecológica, mas também com elevado valor comercial.
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Figura 2- A. Ruditapes philippinarum. Foto por Luis M. B. Sánchez (CC BY-SA 3.0). B . Scrobicularia plana. Foto por 4028mdk09.
wikimedia user (CC BY-SA 3.0). C. Mytilus galloprovincialis. Foto por Yuriy Kvach (CC BY-SA 3.0).

Estas espécies são frequentemente
usadas em programas de monitorização ambiental e estudos toxicológicos (Bergayou et al., 2009;
Casatta et al., 2016; Sacchi et al.,
2013). A avaliação da resposta de
diversos biomarcadores é uma prática comum no estudo dos efeitos
toxicológicos de drogas farmacêuticas em organismos aquáticos, nomeadamente bivalves (Almeida et
al., 2015; Colin et al., 2016; Magni
et al., 2017; Mezzelani et al., 2016;
Oliveira et al., 2017; Parolini et al.,
2010; Teixeira et al., 2017). Resultados de trabalhos anteriores com
a análise de biomarcadores, realizados pelo nosso grupo, têm indicado que o antiepilético CBZ, em
concentrações
ambientalmente
relevantes, tem efeitos tóxicos em
bivalves, incluindo alterações fisiológicas, como diminuição da taxa
de filtração, e alterações bioquímicas, tais como a indução do stresse oxidativo (Almeida et al., 2015,
2014, Freitas et al., 2016, 2015a,
2015b; Oliveira et al., 2017). O stresse oxidativo é um estado em que
os organismos produzem maior
quantidade de espécies reativas de
oxigénio (ROS) do que aquelas que
conseguem eliminar (Regoli & Giuliani, 2014; Thannickal & Fanburg,
2000). De facto, nos organismos
os níveis de ROS (associadas ao
metabolismo celular) são contro4 | PORTUGALA

lados por defesas antioxidantes,
entre as quais se encontra a enzima superóxido dismutase (SOD),
que catalisa a conversão do anião
superóxido em peróxido de hidrogénio. O peróxido de hidrogénio
será posteriormente convertido
em espécies inócuas numa reação
catalisada pela enzima catalase,
que também faz parte do sistema
antioxidante. No entanto, após exposição dos indivíduos a condições
de stresse, os níveis de ROS produzidos podem exceder aqueles que
são eliminados, desenvolvendo-se
um estado de stresse oxidativo. Algumas consequências do excesso
de ROS nas células são a degradação de proteínas, a inativação de
enzimas e a peroxidação de lípidos
das membranas celulares, designada por peroxidação lipídica (Regoli
& Winston, 1999). Ainda, numa situação de stresse, como a presença
de CBZ, as glutationa S-transferases
(GSTs) (enzimas envolvidas na fase
II de biotransformação), conjugam
os xenobióticos (como a CBZ) com
a glutationa reduzida (GSH) para
mais fácil excreção. As GSTs também atuam na redução de lípidos
peroxidados (Penner et al., 2012).
Para além da indução de stresse
oxidativo, a exposição a condições
de stresse está associada a alterações no metabolismo energético,

nomeadamente no conteúdo em
reservas energéticas (como o glicogénio, GLY) e em alterações na
respiração celular, como na atividade do sistema transportador
de eletrões (ETS). Geralmente, a
exposição a um indutor de stresse
resulta no gasto das reservas energéticas com consequente aumento da respiração celular, de forma
a fornecer energia para a atuação
dos sistemas de defesa (Smolders
et al., 2004). Variações na atividade
do ETS e no conteúdo em GLY estão
já descritos em bivalves expostos a
CBZ (Almeida et al., 2014; Freitas et
al., 2015b).
Os resultados da determinação de
CBZ nos tecidos dos bivalves revelaram que as espécies R. philippinarum, S. plana e M. galloprovincialis
acumularam, respetivamente, 4, 3
e 5 ng de CBZ por g de peso fresco
(FW) (Figura 1A), indicando que podem ser indicadores úteis de contaminação por CBZ.
A indução de stresse oxidativo
pela CBZ está relacionada com a
sua acumulação nos tecidos dos
organismos. A utilização da peroxidação lipídica (LPO) como biomarcador de dano celular revelou
um aumento dos níveis de malondialdeído (um produto de degradação dos lípidos) nas amêijoas R.
philippinarum e S. plana expostas a
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Figura 3 - Concentração de carbamazepina (CBZ) nos tecidos (A) e biomarcadores (B-E) determinados nos bivalves Ruditapes
philippinarum, Scrobicularia plana e Mytilus galloprovincialis após exposição a uma concentração ambientalmente relevante
da droga (3.0 µg/L) durante 28 dias. Os biomarcadores determinados indicam: B) dano celular (LPO, peroxidação lipídica);
C) atividade das defesas antioxidantes (SOD, superóxido dismutase); D) atividade das enzimas de biotransformação (GSTs,
glutationa S-transferases) e E) metabolismo energético (conteúdo em glicogénio (GLY) e atividade do sistema transportador
de eletrões (ETS)). As diferenças significativas das comparações entre os organismos não expostos à droga (controlo, CTL) e dos
organismos expostos a CBZ, para cada espécie, estão representadas por diferentes letras.

CBZ, por comparação com o controlo (CTL) (Figura 1B). O
aumento foi de 24 e 50%, respetivamente para a R. philippinarum e S. plana, mostrando que a espécie S. plana
foi a que apresentou maiores danos celulares, apesar de
exibir a menor concentração de CBZ. A amêijoa R. philippinarum apresentou níveis intermédios de CBZ e níveis
inferiores de LPO comparando com a amêijoa S. plana,
mas ainda assim, superiores ao mexilhão M. galloprovincialis. No mexilhão, pelo contrário, observou-se uma diminuição de 44% do LPO após exposição a CBZ em comparação com o controlo, indicando que esta espécie não
sofreu danos celulares em comparação com as amêijoas.

Estes resultados sugerem ainda que, apesar do mexilhão
ter acumulado uma concentração superior de CBZ, estes
níveis parecem não ter sido suficientes para induzir LPO.
O aumento do LPO (nas amêijoas) pode estar associado
à incapacidade das defesas antioxidantes, como a SOD,
em eliminar as ROS. No presente trabalho observou-se
um aumento da atividade da SOD em todas as espécies de bivalves expostas a CBZ (Figura 1C). O aumento
ocorreu sobretudo na amêijoa R. philippinarum (55%),
enquanto que nas restantes espécies o aumento foi apenas de 9% para S. plana e 14% para o M. galloprovincialis.
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Estes resultados sugerem uma participação da SOD na
eliminação das ROS no caso da R. philippinarum, contribuindo para um menor aumento do LPO. Na S. plana, a
reduzida variação na atividade da SOD indica que, possivelmente, a enzima não teve capacidade para eliminar
as ROS e por isso se verificou um maior aumento de LPO
nesta espécie. No caso do mexilhão M. galloprovincialis,
a reduzida variação na atividade da SOD parece indicar
que não houve necessidade de induzir a atividade desta enzima, possivelmente porque os níveis de ROS não
foram suficientes para tal, o que corrobora os níveis inferiores de LPO nesta espécie.
Os resultados da atividade das GSTs (Figura 1D) mostraram um aumento significativo da atividade destas enzimas nas amêijoas R. philippinarum e S. plana expostas a
CBZ, por comparação com o controlo (17 e 13%, respetivamente). No mexilhão M. galloprovincialis exposto a
CBZ, a atividade das GSTs permaneceu similar ao controlo. Estes dados indicam a participação das GSTs na
biotransformação da CBZ e eliminação de lípidos peroxidados em bivalves, sobretudo nas amêijoas, onde se
verificou a maior atividade das GSTs.
Os resultados do conteúdo em glicogénio (GLY), um
indicador do metabolismo energético, mostraram um
aumento (26%) na R. philippinarum e níveis similares
(7%) nas espécies S. plana e M. galloprovincialis expostas a CBZ, por comparação com o controlo (Figura 1E).
Os dados indicam que as reservas energéticas das espécies em estudo não foram mobilizadas face à exposição
a CBZ. Para estes resultados contribuiu a diminuição da
atividade do sistema transportador de eletrões (ETS) em
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O mercúrio é considerado um dos metais mais perigosos
para o ambiente devido à sua elevada toxicidade, assim
como considerável mobilidade (transporte atmosférico),
persistência no ambiente, potencial de bioacumulação
e bioamplificação ao longo da cadeia alimentar. Neste
contexto, a Ria de Aveiro (Portugal) é caracterizada
por um forte historial relativamente à poluição por
mercúrio. Durante cerca de quatro décadas, entre 1950
e 1995, várias toneladas de mercúrio proveniente das
fábricas de produção de soda cáustica foram libertadas e
depositadas nos sedimentos da Ria, causando problemas
de poluição que persistem até hoje (Pereira et al. 2009,
Cardoso et al. 2013). Assim, este local funciona como um
excelente “laboratório natural”, onde é possível analisar
os efeitos do mercúrio em vários tipos de organismos.
Apesar dos inúmeros estudos publicados nas últimas
décadas sobre os efeitos do mercúrio em sistemas
aquáticos, ainda existe uma grande lacuna relativamente
às respostas in situ destes organismos, nomeadamente à
contaminação por mercúrio.
Os bivalves, nomeadamente Scrobicularia plana são
espécies de particular interesse dado que são geralmente
filtradores, de vida sedentária, capazes de traduzir as
condições do habitat onde estão inseridos e são também
muito apreciados para consumo pelo Homem. Assim,
os grandes objectivos deste estudo foram: 1) perceber
qual a velocidade de acumulação do mercúrio, quando
estes organismos estão expostos a um cenário real de
contaminação; 2) avaliar se os diferentes orgãos (i.e.
brânquias, glândula digestiva) poderão ter diferentes
respostas e 3) avaliar a sua capacidade de depuração
quando expostos, posteriormente, a ambientes limpos.
Para tal, indivíduos de S. plana foram recolhidos
no Estuário do Mondego (local de referência) e
transplantados para 3 locais na Ria de Aveiro (segundo
um gradiente de mercúrio) (Fig. 1) (Cardoso et al. 2015).
Esta experiência de transplantação foi dividida em 2
fases: exposição (25 dias) e depuração (25 dias). Durante
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a primeira fase, os indivíduos de S. plana foram expostos
a duas concentrações de mercúrio (local 1 – 108.1 ± 53.8
mg Kg-1; local 2 – 18.9 ± 2.3 mg Kg-1). Após os 25 dias
de exposição, os indivíduos foram transferidos para o
local 3, considerada a área controlo na Ria de Aveiro, por
mais 25 dias. Segundo os resultados obtidos, verificouse que a glândula digestiva foi o orgão que apresentou
maior capacidade de bioacumulação alcançando
concentrações de mercúrio três vezes superiores às
do organismo inteiro. Por outro lado, as brânquias
apresentaram as menores acumulações de mercúrio.
Ainda, os tecidos de S. plana apresentaram uma maior
acumulação de mercúrio após 24h de exposição do
que durante o restante período da experiência (Fig.
2). Por outro lado, observou-se que, após cerca de
um mês de exposição ao mercúrio, os organismos
transplantados alcançaram cerca de 25-30% da
concentração de mercúrio observada nos indivíduos
residentes (indivíduos que originalmente habitam as
áreas contaminadas da Ria).
Durante a fase de depuração, de uma forma geral, após
24h em sedimentos descontaminados, os tecidos de
S. plana perderam cerca de 20% do seu conteúdo em
mercúrio e após 1 mês de depuração, os fatores de
eliminação correspondiam a cerca de 50% da carga de
mercúrio do organismo. Observou-se, ainda, que os
indivíduos anteriormente expostos a uma contaminação
intermédia, apresentaram um decaimento mais
lento do que os indivíduos anteriormente expostos a
concentrações mais elevadas. Estas respostas poderão
estar relacionadas com os próprios mecanismos de
defesa da espécie, que lhes permitirão depurar de uma
forma mais rápida, como forma de manter a integridade
funcional das células.
Este estudo permitiu-nos concluir que o bivalve S.
plana é um bom exemplo de uma espécie biomonitora,
dado que pode acumular quantidades significativas
de um contaminante num curto periodo de tempo,
mas quando exposto a sedimentos limpos tem a
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capacidade de depurar de uma
forma relativamente rápida.
Concluindo, é importante salientar
que estudos realizados in situ
são muito importantes dado que
permitem uma melhor comparação
e compreensão dos processos
envolvidos nos habitats naturais.
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Figura 2 - Cinéticas de exposição e depuração de mercúrio em Scrobicularia plana,
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A importância e utilidade dos estudos morfométricos e do
crescimento relativo em bivalves e gastrópodes
Por P. Vasconcelos1,2 e M. Gaspar1,3
Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Avenida 5 de Outubro s/n,8700-305 Olhão, Portugal.
Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM), Departamento de Biologia, Universidade de Aveiro, Campus de Santiago,
3810-193 Aveiro, Portugal
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Centro de Ciências do Mar (CCMAR), Universidade do Algarve,Campus de Gambelas, 8005-139 Faro, Portugal
E-mail: paulo.vasconcelos@ipma.pt e mbgaspar@ipma.pt
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Os estudos sobre a morfologia das conchas e relações
morfométricas de moluscos bivalves e gastrópodes são
realizados com diversos propósitos, incluindo descrições detalhadas das conchas, identificações taxonómicas, comparações inter-populacionais e inter-específicas e análises de dimorfismo sexual.
O estabelecimento de relações morfométricas disponibiliza equações para a conversão entre as diversas variáveis morfométricas, as quais são particularmente úteis
para aplicação em modelos matemáticos utilizados em
estudos de biologia e ecologia pesqueira, dinâmica de
populações, selectividade de artes-de-pesca, avaliação
e gestão de recursos pesqueiros. No caso particular das
relações peso-comprimento, as suas aplicações práticas
destinam-se sobretudo à estimação da produção e biomassa de populações, cálculo de índices de condição,
acompanhamento de variações sazonais no crescimento e estudos de fisiologia.
O crescimento é um processo tridimensional, com todas
as dimensões a variar ao longo do tempo, sendo sobejamente conhecidos os princípios da alometria na morfologia animal. O conceito de alometria e de crescimento relativo correspondem basicamente à análise das
relações entre duas variáveis mensuráveis (parâmetros
lineares - medições e/ou parâmetros ponderais - pesagens), visando genericamente o estudo do tamanho, do
crescimento e das suas consequências a diversos níveis.
De um modo simplificado, as relações morfométricas
são estabelecidas mediante análises de regressão, através do ajuste de uma função exponencial (Y = aXb) a um
conjunto de dados morfométricos, sendo o crescimento
relativo entre as variáveis (isometria versus alometria)
avaliado através do coeficiente de alometria (declive da
regressão - b). Em relações entre o mesmo tipo de variáveis (ambas lineares ou ponderais) a isometria ocorre
para b = 1, enquanto em relações entre diferentes tipos
de variáveis (lineares e ponderais) a isometria ocorre
para b = 3, na prática significando que as taxas de crescimento de ambas as variáveis (X - variável independente;
Y - variável dependente) são idênticas ao longo da ontogenia dos exemplares analisados.
10 | PORTUGALA

Pelo contrário, valores de b significativamente inferiores
a 1 ou 3 correspondem a alometrias negativas (ou seja,
a variável dependente Y cresce a um ritmo comparativamente inferior à variável independente X) e valores de b
significativamente superiores a 1 ou 3 reflectem alometrias positivas (ou seja, a variável dependente Y cresce
a um ritmo comparativamente superior à variável independente X).
Estudos com compilações de relações morfométricas
são relativamente frequentes para alguns grupos taxonómicos (ex: peixes marinhos, estuarinos e dulçaquícolas), mas muito mais raros no caso dos invertebrados
bentónicos, nomeadamente moluscos bivalves e gastrópodes, estando geralmente limitados às espécies
mais comuns e/ou comerciais.
As campanhas de pesca realizadas regularmente pelo
IPMA para monitorização do estado dos recursos das
principais espécies de bivalves exploradas comercialmente pela frota da ganchorra, constituem uma oportunidade única de colheita, amostragem e análise de uma
grande quantidade e variedade de exemplares capturados ao longo de uma extensa faixa litoral e abrangendo
um intervalo de profundidades bastante considerável.
Neste contexto, ao nível dos trabalhos desenvolvidos
pelo IPMA no âmbito da malacologia, têm sido realizados diversos estudos nestas temáticas das relações morfométricas e do crescimento relativo, tanto de bivalves
(Gaspar et al., 2001, 2002; Vasconcelos et al., in press)
como de gastrópodes (Vasconcelos et al., 2016).
Confirmando a importância e utilidade dos estudos
morfométricos e do crescimento relativo em bivalves
e gastrópodes, este tipo de trabalhos são consultados
frequentemente e bastante citados pela comunidade
de investigadores interessados nestas temáticas, tal
como revela o acesso a diversas bases de dados de literatura científica e bibliometria disponíveis na internet
(ex: Google Scholar, ORCID, ResearcherID, ResearchGate,
Scopus ou Web of Science).
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Figura 1 - Representação esquemática da medição dos três
eixos da concha de um bivalve.
Abreviaturas: CC, comprimento
da concha - distância máxima
no eixo antero-posterior; AC,
altura da concha - distância
máxima no eixo dorso-ventral,
medida ao longo do eixo médio da concha; LC, largura da
concha - distância máxima no
eixo lateral, medida entre ambas as valvas da concha fechada.

Figura 2 - Representação esquemática da medição de diversas variáveis morfométricas
da concha de um gastrópode
(búzio - Hexaplex trunculus e canilha - Bolinus brandaris). Abreviaturas: CC, comprimento da
concha; LC, largura da concha;
ATC, abertura total da concha;
CAC, comprimento da abertura da concha; LAC, largura da
abertura da concha; CE, comprimento da espiral; LE, largura
da espiral; CCS, comprimento
do canal sifonal.
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ARTIGO

Interacções entre polvos e meros: de predador nuclear a
presa preferencial
Por J.P. Barreiros
E3C /ABG – Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes / Azorean Biodiversity Group. Faculty of Agrarian and
Environmental Sciences, University of the Azores, 9700-042 Angra do Heroísmo, Portugal.
E-mail: joao.ps.barreiros@uac.pt

Este artigo descreve estudos de caso e discute,
com base em observações do autor e os escassos
dados disponíveis, as interacções ontogénicas
entre o polvo comum, Octopus vulgaris e o mero
Epinephelus marginatus (Actinopterygii, Serranidae,
Epinephelinae).
Dados e observações levadas a cabo nos Açores e no
Sul do Brasil permitem traçar um quadro provisório de
interacções que evoluem com o processo ontogénico
de ambas as espécies. Enquanto post-larvas e juvenis
os meros aparentam um comportamento predatório
muito generalista que incluem associações com
alguns predadores nucleares entre os quais o polvocomum. Todavia, e à medida que crescem, os meros
passam a integrar os polvos na sua dieta habitual
sendo que esta importância atinge valores que nos
permitem caracterizar o polvo como item principal na
alimentação de meros com tamanhos superiores a 90
cm.
Este ensaio está integrado num trabalho em curso
desde há vários anos sobre a ecologia e biologia de
E. marginatus numa perspectiva anfi-Atlântica e translongitudinal.
Figura 1 - Epinephelus marginatus [acima] e Octopus
vulgaris [abaixo]. Fotos por Albert Kok [domínio público].
Uma das espécies mais emblemáticas da bacia Mediterrânica é, sem dúvida, o mero da espécie Epinephelus marginatus (Lowe, 1834 - Figure 1). O seu processo
reprodutivo e ontogénico bem como várias outras
características da sua biologia e ecologia foram inicialmente estudados em populações do Mediterrâneo
Europeu sendo apenas iniciadas no Atlântico no início
dos anos 90 com destaque para os Açores (vd. Barreiros & Santos, 1998) e para o litoral de Santa Catarina,
no Sul do Brasil (vd. Machado et al., 2003). Sendo uma
espécie de vida longa e complexo processo ontogénico caracterizado por um hermafroditismo sequencial
protogínico, o seu precursor como predador apresenta consideráveis mudanças ao longo do ciclo de vida
relacionada como relações biométricas e mobilidade
dos indivíduos.
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Sabendo-se que as post-larvas assentam em ambiente inter-mareais cerca de 2 meses após a sua eclosão
como larvas planctónicas e habitam esses habitats durante períodos que podem ir de um a três anos conforme a dimensão das poças de maré disponíveis, é
inevitável que o confinamento espacial os obrigue a
diversas estratégias tróficas sendo que, de entre estas,
se salienta a sua propensão para hábitos de predador-seguidor (Gerhardinger et al., 2006; Machado & Barreiros, 2008).
Nestes últimos casos, uma observação deste tipo mostra E. marginatus como predador-seguidor de Octopus
vulgaris (Figure 1), num processo típico de oportunismo predatório provavelmente comum mas apenas
documentado por Machado & Barreiros (2008) (Figure
2).
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Como acima se refere, O. vulgaris passa
a ser uma presa preferencial de E. marginatus adultos e muito especialmente de
animais de maior porte. As populações
dos Açores estudadas por Barreiros &
Santos (1998) e as do S do Brasil (Machado et al., 2008) indicam claramente que
os polvos são parte principal da dieta de
meros nestas condições. Embora o volume de dados não seja suficiente para um
tratamento estatístico adequado bem
como para uma análise ecológica mais
aprofundada é lícito pensar-se que os
hábitos nocturnos dos polvos, para além
das conhecidas capacidades visuais destes sejam, também, um activo comportamento anti-predatório nomeadamente
em relação a meros.
Outras espécies de Epinephelinae aparentam ter este mesmo tipo de distintas
relações com polvos, tanto na fase post-larvar/sub-adulta, como seguidores,
como na relação predador-presa acima
mencionada em outros locais do Mundo
sendo que tal aparenta ser muito evidente com E. itajara e Octopus sp. nas Caraíbas (JPB obs. pess., trabalho em progresso).
O trabalho recente de Vail et al. (2013)
aponta interacções similares entre duas
espécies do Epinephelinae Plectropomus
(P. leopardos e P. pessuliferus marisrubri)
com o polvo O. cyanea. O número de
espécies com interacções deste género
será, muito provavelmente, significativamente mais complexo e elevado senão
mesmo comum e constitui uma área de
estudo claramente necessitada de estudos mais amplos e com o maior leque de
espécies possível.

Figura 2 - Comportamento predatório oportunista de um mero
Epinephelus marginatus associado ao predador nuclear Octopus
vulgaris. Ilustração de JPB In: Machado & Barreiros (2008), cedida por
Ilustração por Cybium (S.F.I.).
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Polvo-malhado (Callistoctopus macropus): um ilustre desconhecido!
Por J.M. Gonçalves
Universidade dos Açores, Departamento de Oceanografia e Pescas, Rua Prof. Dr. Frederico Machado, Horta - Portugal
E-mail: j.goncalves@notes.horta.uac.pt

O polvo-malhado é uma das mais belas e desconhecidas espécies de polvos, que apesar de viver no nosso
mar territorial, é praticamente desconhecido. Com a colaboração de todos os que mergulham e observam o
mar, poderá vir a tornar-se menos misterioso.

Há muitas razões para considerar os polvos como
um dos animais mais fascinantes dos oceanos. Estes
cefalópodes têm sido temas recorrentes em obras
de arte antiga, na mitologia marinha e na literatura.
Constituem iguarias na gastronomia tradicional na
maioria dos países da bacia do Mediterrâneo e por todo
o oriente, facilmente testemunhado pelas dezenas de
receitas culinárias existentes. Para além disso, são um
importante modelo animal em diversos campos da
investigação científica, do comportamento à psicologia
experimental, da neurociência à robótica, passando pela
biologia e ecologia.
Quando se pensa em polvos, intuitivamente associamos
ao polvo-comum (Octopus vulgaris), mas há uma
grande diversidade de espécies a nível mundial (quase
3 centenas; Jereb et al., 2014), indo das mais usuais que
habitam as zonas costeiras, até às mais bizarras que
vivem no mar alto e/ou no oceano profundo.
Mesmo nas espécies costeiras há algumas que nos
podem surpreender pela sua raridade e beleza. Estão
neste caso os polvos-malhados, caracterizados pelo seu
padrão cromático inconfundível: cor geral avermelhadaalaranjada salpicado de manchas brancas (Fig. 1).
Para além deste aspeto mais conspícuo, tem outras
Figura 1 - Uma bela ilustração de Callistoctopus
características que o permitem distinguir dos seus
macropus. Fonte: Jatta, G. (1896).
parentes próximos, caso do maior comprimento relativo
dos braços, ordenação do comprimento destes (primeiro par de braços dorsais é o maios), e número de lamelas
das brânquias. Algumas destas características constam da breve descrição original desta espécie, feita 1826 como
Octopus macropus, pelo grande naturalista francês Joseph Antoine Risso, a partir de exemplares do Mediterrâneo
(Risso, 1826). Estas diferenças contribuíram para que em 2005 (Norman & Hochberg, 2005) passasse a ser classificado
num género distinto - Callistoctopus.

| Distribuição mundial:
A nível mundial são conhecidas atualmente perto de uma dezena de espécies de polvos-malhados (Callistoctopus
spp.), com o característico padrão cromático. Vivem nas zonas tropicais e temperadas dos oceanos, principalmente
na região do Indo-Pacífico. Nestas regiões existem mais espécies deste género que ainda não foram descritas
pela ciência zoológica (Norman, 2000). Os juvenis e adultos vivem nos fundos rochosos e mistos até ao limite da
plataforma continental, e as suas paralarvas têm vida planctónica, permitindo-lhe ampla distribuição geográfica.
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De acordo com a informação mais
recente, C. macropus vive no Mediterrâneo e estende-se ao longo da
costa NO de África, até ao Senegal,
com algumas presenças na costa
este Norte-Americana e Caraíbas
(Fig. 2; Norman et al., 2014). Contudo, a relação das populações da
costa americana e Caraíbas com as
do Mediterrâneo é desconhecida
(Norman, 2000). Curiosamente a
costa da Península Ibérica e os arquipélagos Macaronésicos não são
considerados na sua área de distribuição, apesar de existirem várias
boas evidências (fotografias), como
é o caso das Astúrias (Guerra, 1992).
Nas Canárias há observações antigas
(Wirtz, 1995) e mais recentes (20061,
2015-162) e também em Cabo Verde
(Wirtz, 2001a).

Figura 2 - Distribuição geográfica de Callistoctopus macropus. Fonte: Norman et al.
(2014).

| Ocorrências nacionais:
Apesar dos polvos-malhados serem
referidos na literatura especializada
nacional (Rosa & Sousa Reis, 2005),
não há registos da sua presença
na costa continental, para além de
uma ocorrência duvidosa antiga
(Girad, 1889). Contudo, há registos
relativamente recentes na costa
ibérica atlântica (Galiza – 20093),
pelo que não é de estranhar a
sua ocorrência ao longo da costa
continental portuguesa. É de esperar
que o número de observações
vá crescendo com o aumento do
turismo subaquático e divulgação
em dos registos em redes sociais e
plataformas “on-line” de mergulho e
fotografia.
A maior parte das observações nacionais de polvos-malhados têm
sido efetuadas nas regiões autónomas da Madeira (Wirtz, 1995; 2001b;
Clarke & Lu, 1995) e principalmente nos Açores (Fig. 3). Nos últimos
anos, tem havido algumas observações regulares desta espécie na
ilha do Faial4, sobretudo por ação
do mergulhador José Luís Piedade,
que é provavelmente a pessoa que
no nosso país mais vezes observou
esta espécie. Durante este inverno,
ele fez ainda mais 4 registos destes
polvos e há ainda mais uma ocor-

Figura 2 - Fotografia de um polvo-malhado (Callistoctopus macropus) com o
característico padrão cromático, fotografado em 15/11/1998 Porto Pim, Faial. Foto
por Jorge Fontes/ImagDOP.

rência registada em S. Miguel por
outro mergulhador (José Azevedo,
com. pess.). Todos estes registos têm
sido feitos em mergulhos diurnos a
baixa profundidade (<10 m). Em termos de peso estes polvos-malhados
observados nos Açores são mais pequenos que polvos-comuns, tendo
um peso médio, em fresco, de ~521
g (mín. 292 g; máx. 752 g; n = 7), mas
em termos de comprimento total
são maiores, tendo ocorrido indivíduos dos dois sexos.

| Considerações finais:
Se a informação sobre a ocorrência
e distribuição geográfica dos
polvos-malhados
é
muito
limitada, ainda mais escasso é o
conhecimento existente sobre o seu
comportamento, biologia e ecologia.

O baixo número de observações
não favorece estudos de natureza
populacional, mas poderá permitir
avanços em termos de etologia e de
identidade genética.
Será curioso saber se estes polvosmalhados que ocorrem com alguma
regularidade nos Açores têm
mais afinidades as populações do
Atlântico NE e Mediterrâneo, ou com
as da costa NE americana e Caraíbas,
cujos estados de planctónicos
poderão chegar mais facilmente aos
Açores, beneficiando da dispersão
através da corrente do Golfo.
Nestas espécies em que não há
grande número de registos, todas
as observações são valiosas, e a sua
comunicação é atualmente mais
fácil através das tecnologias de
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informação que hoje em dia estão
ao alcance de todos. A participação
dos cidadãos na ciência é hoje
uma realidade que convém utilizar
e as redes sociais e plataformas
colaborativas podem constituir
uma fonte de informação muito
interessante para o estudo destas
espécies. A este propósito é de
salientar a plataforma Skaphandrus
(http://skaphandrus.com) que tem
alguns registos fotográficos desta
espécie e chaves de identificação de
muito fácil utilização para qualquer
utilizador.
O conhecimento sobre esta e
outras espécies menos conhecidas
dos nossos mares pode beneficiar
muito com a utilização desta
tecnologias e das observações que
os mergulhadores amadores vão
fazendo.
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ARTIGO

Porque é que a apanha e comercialização de conquilha (Donax spp.) é
frequentemente interdita devido a biotoxinas marinhas?
Por A.C. Braga e P.R. Costa
IPMA – Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Avenida de Brasília s/n 1449-006 Lisboa
Email: prcosta@ipma.pt

Todos os anos a apanha e
comercialização
de
conquilha
(Donax spp.) é interdita por
períodos relativamente longos
devido a acumulação de toxinas
marinhas do grupo do ácido
ocadaico (AO). De modo a garantir
a segurança alimentar, é decretado
o encerramento temporário da
exploração deste recurso da pesca,
16 | PORTUGALA

sempre que valores destas biotoxinas
excedem o Limite Regulamentar de
160 µg AO equiv kg-1 (Regulamento
853/2004/CE). O ácido ocadaico (AO),
os seus isómeros dinofisistoxinas
1 e 2 (DTX1, DTX2), e os seus
derivados esterificados com ácidos
gordos designados colectivamente
por dinofisistoxina 3 (DTX3), são
biotoxinas lipofílicas responsáveis

pela intoxicação diarreica por
marisco, também conhecida pela
sigla DSP de diarrhetic shellfish
poisoning
(informação
mais
detalhada sobre DSP e outros tipos
de intoxicação por bivalves pode ser
obtida no volume anterior Portugala
18:9-10). O AO e as DTX1 e DTX2
são produzidas por dinoflagelados
do género Dinophysis, sendo na
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costa portuguesa muito comum a espécie
D. acuminata e D. acuta. DTX3 refere-se a um
conjunto complexo de compostos resultantes
do metabolismo dos bivalves que transforma
as formas livres, i.e. AO, DTX1 e DTX2, em
compostos esterificados com ácidos gordos
presentes nos bivalves (Figura1).
A toxicidade de cada um destes compostos
não é idêntica. O AO e a DTX1 são mais
tóxicos, seguindo-se a DTX2, por último os
compostos esterificados, DTX3, apresentam
uma toxicidade reduzida. Para a determinação
da toxicidade DSP de cada amostra de bivalve
deve-se aplicar à concentração de cada toxina
um um factor de toxicidade (TEF), sendo que
para AO e DTX1 esse factor é 1 e para a DTX2
é 0.6 (EFSA 2008). Os compostos esterificados
apesar de apresentarem uma toxicidade
reduzida, a sua potencial conversão nos
compostos parentais durante o processo
digestivo leva a que se assuma a toxicidade do
composto parental após a sua quantificação
nos bivalves (EFSA 2008). A Figura 2 ilustra a
variabilidade da toxicidade DSP em amostras
de conquilha da zona de produção L8, que
corresponde a Olhão e Faro, durante o ano de
2016.
o processo digestivo leva a que se assuma a
toxicidade do composto parental após a sua
quantificação nos bivalves (EFSA 2008). A
Figura 2 ilustra a variabilidade da toxicidade
DSP em amostras de conquilha da zona de
produção L8, que corresponde a Olhão e Faro,
durante o ano de 2016.
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Figura 1 - Estrutura química de ácido ocadaico (AO) e dinophysistoxinas
1, 2 e 3 (DTX1, DTX2 e DTX3) (adaptado de Larsen et al 2007).
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Regulamento (CE) No 853/2004 de 29 de Abril, Jornal
Oficial da União Europeia L 139.
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ARTIGO

Encontro conjunto da COST Action CephsInAction e da Cephalopod International
Advisory Council (CIAC): da Biologia ao Bem-estar na ciência de Cefalópodes
Por E. Sampaio
MARE- Centro de Ciências do Mar e do Ambiente & Laboratório Marítimo da Guia, Faculdade de Ciências da Universidade de
Lisboa, Portugal.
Email: easampaio@fc.ul.pt

Nos dias 28 a 30 de Março, decorreu
na Grécia (Heraklion, Creta), o primeiro Meeting conjunto da COST
Action FA1301 (CephsInAction) e
do Cephalopod International Advisory Council (CIAC). O local escolhido para acolher este Encontro foi o
CretAquarium, parte do gigantesco
complexo de investigação grego
Thalassocosmos, que consiste no
maior parque de investigação marinha de todo o Mediterrâneo. A
base científica que sustenta aquário,
onde estão representadas todas as
espécies marinhas do Mediterrâneo,
tornou-o a localização perfeita para
um intercâmbio saudável de conhecimento entre novos cientistas e investigadores mais experientes. Esta
reunião juntou cerca de 100 pessoas
oriundas da Europa, América, África
e Ásia, com diferentes áreas de especialização.
O tema central deste Encontro foi a
ciência de cefalópodes no seu todo,
desde estudos de distribuição de
lulas mesopelágicas às capacidades regenerativas do nervo palial
no polvo comum (Octopus vulgaris).
Em suma, as várias apresentações
expuseram as últimas investigações
de topo (com os respectivos investigadores) nas áreas de: evolução,
genoma, transcriptómica, cognição
e comportamento, neurobiologia,
fisiologia, biogeografia, biologia reprodutiva, ecologia, pescas, aquacultura e bem-estar animal de uma
miríade de cefalópodes. Em paralelo,
foram também destacados os regulamentos existentes para realizar
experiências com cefalópodes na
União Europeia. Em vigor desde 1 de
Janeiro de 2013, a Directiva 2010/63/
EU veio ditar novos requisitos, tanto
para a manutenção de cefalópodes
em aquários, como para a investiga18 | PORTUGALA

ção feita nestes inteligentes invertebrados. Isto quer dizer que, devido
às reconhecidas capacidades cognitivas e de nocicepção dos cefalópodes, as condições de manutenção,
cuidados de alojamento, procedimentos científicos, bem-estar animal e a presença de pessoal qualificado para realizar procedimentos
são visados pela lei, tal como para os
vertebrados. Desta forma, projectos
científicos devem ser avaliados anteriormente à sua realização pela Autoridade Nacional Competente, de
acordo com o Anexo III da Directiva.
Para além de melhores cuidados laboratoriais universais, esta regulação de procedimentos abre a oportunidade a uma uniformização de
protocolos, permitindo melhores
comparações de resultados de diferentes estudos e aumentar a robustez científica de dados experimentais. De facto, ao reduzir intrusão
de factores externos e a variação de
resultados, a uniformização e melhoramento de protocolos é visto
como peça-chave no avanço de toda
a Ciência. Em concordância, uma
grande parte das revistas científicas
pede agora o preenchimento das
chamadas ARRIVE Guidelines, uma
iniciativa do NC3Rs. Estas são compostas por uma lista de informações
necessárias para descrever o estudo
compreensivamente, obedecendo
também aos 3 R’s da Ciência (Reduction, Replacement and Refinement),
com objectivo de permitir uma
maior reproducibilidade de estudos.
Para promover a emergência destes novos conceitos e colaborações multi-institucionais, o Comité
Organizador do Encontro decidiu
atribuir as palestras introdutórias a
estudantes de doutoramento com

um percurso assinalável na sua área,
quando normalmente são redigidas
por cientistas já de renome internacional. Esta mudança de paradigma
levou a que estas sessões se focassem na perspectiva de desafios futuros para a comunidade, identificação
de áreas em que o conhecimento é
ainda escasso e utilização de novas
técnicas para realização de trabalhos
inovadores.
Paralelamente, o Encontro foi além
da ciência no mundo dos cefalópodes, e foram fomentados painéis de
filosofia e metafísica envolvendo estes míticos animais, discutindo, por
exemplo, como estes invertebrados
foram encarados ao longo da evolução humana pelas diferentes culturas. No final, houve também lugar
a uma exposição de arte onde os
cefalópodes serviram de modelos e
inspiração.
Em conclusão, esta primeira reunião
conjunta de duas instituições tão
importantes como CephsInAction e
CIAC, foi marcante e extremamente
proveitosa. Dentro do seu âmbito,
promoveu uma melhor integração
e colaboração entre os membros
da comunidade de investigação em
cefalópodes, permitindo uma participação mais acentuada de novos
cientistas, comparando com outras
conferências. Estas oportunidades
que fortificam as relações entre a
comunidade levam à realização de
estudos multidisciplinares e multi-institucionais, que aumentam o conhecimento científico e melhoram
a qualidade da investigação. Desta
forma, todos os participantes contribuíram (e esperam vir a contribuir
ainda mais, no futuro) para aumentar
a compreensão sobre o misterioso
mundo destes intrigantes moluscos.
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HOMENAGEM
Professor António Manuel de Frias Martins
Por Gonçalo Calado
Universidade Lusofona de Humanidades e Tecnologias, Departamento de Ciências da Saúde, Lisbon, Portugal

O Professor António Manuel de
Frias Martins cumpriu no passado
dia 9 de Abril 71 anos. Jubilado da
Universidade dos Açores há um
ano, o Frias, ou o Tony, como carinhosamente o tratam os alunos e
colegas portugueses ou estrangeiros, foi agora homenageado pela
Câmara Municipal de Ponta Delgada e pela Sociedade Afonso Chaves.
Numa sala cheia de gente, ouvimos
os testemunhos de alguns colegas
e assistimos à ante-estreia de um
documentário sobre o seu percurso científico. Tendo concluído os
estudos de teologia no seminário
na ilha Terceira, já os colegas lhe reconheciam o gosto pela natureza,
sendo o único que tinha a seu cargo
vários aquários, quer de água doce,
quer de água salgada. A biologia fa-

lou mais alto, e alguns anos depois
rumou a Rhode Island, nos Estados
Unidos da América, para fazer o seu
doutoramento, tendo-se especializado nos Elobiideos, um grupo intrigante de moluscos, do qual, ainda
hoje é a grande referência mundial.
De regresso aos Açores, liga-se à
Universidade e desenvolve o seu
percurso académico abraçando a
malacologia terrestre e marinha,
além de diversificar várias linhas de
investigação no seu departamento. Cedo intui que a diversidade de
moluscos terrestres existente nos
Açores é um enorme manancial
para estudos evolutivos e que estes
caracóis estão para os Açores como
os tentilhões de Darwin para as
Ilhas Galápagos. E assim tem sido.
A diversidade é enorme e ainda há

dezenas de espécies por descrever,
contando cada uma a sua parte da
história da ocupação das ilhas de
bruma. Que teve o prazer de assistir
a alguma das suas conferências ou
lições sabe bem que é um comunicador nato, e esse tema foi sempre
para si um ponto de honra. A ele
devemos muita divulgação científica da biologia nos Açores, em
livros, palestras para diferentes públicos, ou ter estado na génese do
ExpoLab, um centro de divulgação
de ciência. Deixo para o fim a parte
que mais me diz: o seu entusiasmo e
energia contagiantes, no campo, no
mar, ou na pausa de um congresso.
É essa parte que nunca esqueço e
desejo que nos contamine com ela
muitos e bons anos.
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Por António Monteiro
A coluna “Notícias do Rectângulo”
destina-se
fundamentalmente
a inventariar a actividade dos
coleccionadores de conchas em
Portugal, ou seja, a evolução
da vertente amadora da nossa
Malacologia.
A colecção de conchas desenvolvese habitualmente através de duas
vias fundamentais: a recolha
de exemplares pelo próprio
coleccionador e a aquisição – por
troca ou por compra – no mercado
da especialidade.
No que se refere aos coleccionadores
portugueses, a primeira dessas
vias tem mantido um certo vigor,
pois vários dos nossos amadores
interessados
beneficiam
das
facilidades dos nossos dias para
viajar e das modernas técnicas
de mergulho para, em excursões
destinadas a diversos pontos do
Globo, procederem à captura de
espécimes com que enriquecer as
próprias colecções e efectuar trocas
com outros coleccionadores.
Deve porém salientar-se que
muitas vezes não há necessidade
de empreender excursões a locais
distantes para conseguir fazer
interessantes descobertas, pois
mesmo no nosso território há
***
No número de Outubro do ano
passado do boletim O Búzio,
Ricardo Pimentel e Pedro Callapez
publicaram um interessante artigo
relatando as pesquisas realizadas
pelo primeiro autor na costa de
Peniche. O principal objectivo
do trabalho consistiu na notícia
da recolha de dois exemplares
de Karnekampia sulcata (Müller,
1776) (Bivalvia, Pectinidae). Para
se entender o interesse da coisa,
20 | PORTUGALA

esclarecem os autores que “embora
a costa portuguesa faça parte da
região alargada de distribuição da
espécie, a verdade é que, através de
consulta bibliográfica, averiguámos
que a espécie Karnekampia sulcata
(Müller, 1776) não é citada, ou o
é com reserva de confirmação,
para a nossa costa. Por este facto
consideramos de sumo interesse
o registo escrito desta ocorrência
e a figuração dos exemplares para
memória futura.” Fica pois claro o
significado da notícia.
***
Nos primeiros dias do mês de
Outubro
último,
realizou-se,
no Institut Royale des Sciences
Naturelles, em Bruxelas, o 4th
International Cone Meeting, no
âmbito do projecto “The Cone
Collector”, da responsabilidade do
autor destas linhas e que atingiu
o ano passado o seu décimo
aniversário. Tal como nos encontros
anteriores, a reunião foi muito
participada e interessante, contando
com o excelente acolhimento
do Prof. Thierry Backeljau, do
importante museu belga e ainda
com o apoio das duas sociedades
malacológicas belgas, a francófona
Société Belge de Malacologie e a
Loninklijke Belgische Vereniging
voor Conchyliologie, de língua
flamenga.
Para a Malacologia portuguesa,
sublinho – passe a imodéstia – o
facto de a Comissão Organizadora
do encontro ter entendido
homenagear-me como Convidado
de Honra, oferecendo-me uma placa
comemorativa da ocasião. Durante
as sessões, tive oportunidade
de apresentar uma conferência
plenária, com o título “Cone shell
collecting - a lifetime passion

Foi o seguinte o programa completo
do evento:
| Sexta-feira, 30 de Setembro
- 15:00 Registo dos participantes
Visitas guiadas às colecções de
Cones do Museu.
- 18:00 Boas vindas por um
representante
da
instituição.
Recepção com aperitivo, nas
instalações do Museu (oferecida
pelas associações malacológicas
belgas)
| Sábado, 1 de Outubro
Workshop organizado por Michaël
Rabiller (MHN-La Rochelle, France):
“Explaining Cones to the visitors
of the RBINS”, aberto ao público
em geral, em duas sessões uma de
manhã, outra à tarde
- 9:30 Abertura do Encontro por
Manuel J. Tenorio
- Palavras de apresentação, por
representantes da Koninklijke
Belgische
Vereniging
voor
Conchyliologie (KonBVC) e da
Societé Belge de Malacologie (SBM).
- 10:00 Apresentação do Convidado
de Honra: António J. A. Monteiro.
Conferência plenária por António J.
A. Monteiro (Lisboa, Portugal): “Cone
shell collecting - a lifetime passion ”.
- 11:30 Conferência plenária pelo
Prof. Thierry Backeljau (Royal
Belgian Institute of Natural Sciences,
Brussels, Belgium): “The Royal
Belgian Institute of Natural Sciences
and its Cone holdings”.
- 12:00 Palestra por André Delsaerdt
(Aarschot, Belgium): “Conidae from
the Solomon Islands ”.
- 12:30 Palestra pelo Prof. Manuel J.
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tipo, Nascente do Senhor Jordão,
sendo Jordão o nome de família
do anterior proprietário de todas
as terras ao redor da referida
nascente).
***

Figura 1 – Karnekampia sulcata (Müller, 1776), capturada em covos ao largo
de Peniche. Vista externa das valvas esquerda e direita; exemplar de Ø 31 mm
[coleção de Ricardo Pimentel]. Foto por por Ricardo Pimentel e Pedro Callapez.

Tenorio (INBIO-University of Cádiz,
Puerto Real, Spain): “The genus
Profundiconus: Cone snails from the
Deep Sea”.

por António Monteiro.

- 13:00 Almoço no Museu
(oferecido pela instituição)

A pesquisa da fauna malacológica
terrestre portuguesa tem vindo a
ser paulatinamente empreendida
por alguns dedicados estudiosos,
cuja acção é justo destacar. Os
resultados dos seus denodados
esforços vão ganhando expressão
em sucessivos artigos publicados
nas revistas da especialidade.

- 14:30 Palestra pelo Dr. Nicolas
Puillandre (Muséum Nationale
d’Histoire
Naturelle,
Paris,
France): “Conoidea and cone snail
systematics: lessons from NextGeneration Sequencing”.
- 15:00 Palestra pelo Dr. Sebastien
Dutertre (Institut des Biomolécules
Max Mousseron, Université de
Montpellier, Montpellier, France):
“Venom-ecology relationships in
cone snails».
- 15.30 Palestra pela Dr.ª Aude
Violette
(Alphabiotoxine
Laboratory,
Montroeul-au-bois,
Belgium): “Conus venoms and their
pharmacological potential”.
- 16:00 Palestra por Loïc Limpalaër
(Association
Française
de
Conchyliologie, Paris, France):
“Summary of the current Systematic
of the Conidae: Presentation of a
book (in preparation)”.
- 17:00 Resultados do Workshop,
por Michaël Rabiller (MHN-La
Rochelle, France): “Explaining
Cones to the visitors of the RBINS”.
- 17.30 Palavras de encerramento

- 20:00 Jantar oficial do Encontro
***

A propósito da descrição de
novas espécies, deve ainda referirse que, em sucessivos artigos,
Tiziano Cossignani (do Museo
Malacologico
Piceno,
Cupra
Marittima, Itália) e Ramiro Fiadeiro
(coleccionador e comerciante
português residente em Valhascos)
têm descrito um elevado número
de novas espécies da família
Conidae, a partir de amostras
recolhidas pelo segundo autor no
arquipélago de Cabo Verde.
A muitas dessas espécies têm sido
atribuídas designações específicas
que homenageiam conhecidos
coleccionadores
portugueses,
como Bernardino Monteiro e
Nélson Tiago Loureiro, entre
outros.

Ainda recentemente a revista
Iberus, publicada pela Sociedad
Española
de
Malacología,
inclui um artigo assinado por
Geraldine A. e David T. Holyoak
e também por Rui da Costa
Mendes (Iberus, 35 (1): 71-83,
2017), com o título “Descriptions
of two new species of Belgrandia
(Gastropoda:Hydrobiidae) from
Central Portugal”.
As novas espécies são: Belgrandia
alvaroi, Holyoak, Holyoak &
Mendes, 2017 (a designação
específica homenageia Álvaro
David de Oliveira Ramos “em
reconhecimento do seu trabalho
sobre as Belgrandia de Portugal
e como agradecimento ao
encorajamento dado aos autores
para as estudar”) e Belgrandia
jordaoi, Holyoak, Holyoak &
Mendes, 2017 (a designação
específica refere-se à localidade
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