"Conversas (bio) diversas / Tertúlias em torno da
biodiversidade"

Dia 5 de Junho de 2010 “Os Mistérios da
Borboleta Azul” no “Água Hotels”
As borboletas são insectos pequenos, maravilhosos, numerosos, dinâmicos, especializados
e que proporcionam serviços consideráveis ao homem. O seu mundo é muito diferente do
nosso, onde as arquitecturas das plantas e da terra agem fortemente sobre as suas vidas.
A espécie Maculinea alcon mais conhecida por “Borboleta Azul” encontra-se ameaçada
em muitos países do centro e norte da Europa. É um lepidóptero bastante frágil e com baixa
tolerância a variações no ecossistema, necessitando de condições ecológicas específicas, tais
como a presença da sua planta hospedeira, a genciana (Gentiana pneumonanthe), onde
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coloca os ovos, assim como da formiga do género Myrmica, que a alimenta no seu
formigueiro durante as últimas fases larvares.
Em Portugal, Maculinea alcon é exclusiva do Sítio Natura 2000 Alvão-Marão e encontrase neste momento em risco de extinção. As iniciativas para a sua preservação e o
crescimento da sua população serão os temas a abordar na Tertúlia do dia 5 de Junho. Para
além disso, será apresentado todo o ciclo biológico deste complexo formiga-borboletaplanta, que encerra muitos mistérios e encantos que pretendemos partilhar com a sociedade
civil.

“Só conservamos o que amamos, só amamos o que percebemos, e só percebemos o que
nos ensinam”.
Baba Dioum (1968)
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Programa da Tertúlia:

18 h: Desvendando os segredos da borboleta azul
Professora Paula Seixas – UTAD

Pôr-do-sol: Sessão de observação de borboletas
nocturnas
Investigador Ernestino Maravalhas – Tagis

20 h: Jantar “Parques Com Vida” no Água Hotels
(obrigatória marcação prévia no Hotel).

NECESSÁRIO EFECTUAR MARCAÇÃO PREVIA NO “ÁGUA
HOTELS”.

Contactos para marcação e informações sobre preços e condições:

Morada: Monte da Paradela – Lugar do Alto da Corda
4880-162 Mondim de Basto
E-mail/site: www.aguahotels.pt; geral@aguahotels.pt; reservas@aguahotels.pt
Telefone: 255389040
Fax: 255382001
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