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Membro filiado da UNITAS MALACOLOGICA

E
Editorial

STE ano e pela primeira vez o Congresso Mundial de
Malacologia, será realizado para além das fronteiras
do  hemisfério Norte. Será  em  Perth, na  costa Oeste  da 

Austrália, que o mais importante evento internacional de
Malacologia terá lugar. Não se pode dizer que, por norma,
o contingente Luso se imponha pela quantidade e dada a
distância que, desta vez, nos separa do epicentro do fenómeno
poderam dizer os menos optimistas que as antevisões não
auguram bons presságios. Contudo, apraz-nos já aqui poder
registar que pelo menos quatro elementos do Instituto
Português de Malacologia estarão presentes, contando apre-
sentar outros tantos trabalhos, divulgando desta forma o que
por cá se faz.

Aproveitando a deixa, queria aproveitar a oportu-
nidade para felicitar o início de uma nova rubrica na
Portugala que seguramente nos acompanhará e deliciará nos
próximos números. Intitulada «Noticias do Rectângulo»
é assinada por um dos nossos consócios sobejamete conhecido
no meio malacológico nacional e internacional e pessoa ligada
às raízes do associativismo malacológico em Portugal.
Trata-se de um espaço inteiramente dedicado a reportar
o que por cá vai acontecendo.

Por último, não posso deixar passar o facto de o nosso
Boletim ser, a partir deste número, reconhecido a nível
nacional como publicação periódica oficial, facto que a todos
nos satisfaz e prova do crescimento e implementação da
Instituição.

O EDITOR
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UMA vez mais cumpro aqui a tarefa de vos pôr ao corrente
das principais actividades do IPM desde o último número
da Portugala. Além da catalogação da biblioteca,
o projecto de aquacultura de lesmas-do-mar com inte-

resse farmacológico está já a funcionar. Prova disso são os textos de
alguns dos seus intervenientes aqui reproduzidos. Através do referido
projecto estão contratadas duas pessoas a tempo parcial e uma a
tempo integral. A câmara de temperatura controlada é elogiada pelos

colegas que nos visitam, enquanto que o laboratório
de apoio ficará totalmente pronto no final de Junho.
Alguns grupos portugueses ligados à farmacologia
de produtos naturais demonstraram interesse em
colaborar com o projecto, e dois deles, na Faculdade
de Farmácia da Universidade de Lisboa estão já
a fazer os primeiros testes com duas espécies de
lesmas-do-mar da costa portuguesa. Paralelamente
a este projecto, o IPM em parceria com o INETI
obtiveram recentemente um financiamento de

cooperação Luso-Espanhola com o Centro de Estudos Avançados de
Blanes, na Catalunha, para colaborar num estudo de ecologia
química envolvendo nudibrânquios e esponjas. Molhando agora os
pés em águas menos salgadas, o projecto de estudo dos bivalves das
águas continentais coordenado pelo nosso colega Joaquim Reis
entra agora numa nova fase que inclui também a contratação de um
técnico a tempo inteiro. Assim se vai crescendo. Já em terra firme,
a nossa fauna terrestre (de moluscos, está bem de ver…) não tem
sido a prioridade dos nossos investigadores mais activos, mas
algumas diligências estão a ser feitas no sentido de mudar essa
situação. Espero dar-vos novidades em breve, não sem antes reafirmar
a importância de que todos colaborem. Fica de novo lançado o repto.

Do Mar
para Terra

por GONÇALO CALADO
Presidente da Direcção
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p r o j e c t o
« A q u a -
cultura de
l e s m a s -

-do-mar com fins
far macológ icos» ,
teve o seu início em
Março deste ano e
desenvolve-se agora
a todo o vapor!  Na
câmara climática
instalada no Zoo-
marine habitam já
cerca de quinze
espécies de Nudi-
brânquios (Hypselo-
doris villafranca, Hy-
pselodoris cantabrica,
Hypselodoris picta, Doriopsilla areolata, Doriopsilla pelseneeri,
Dendrodoris grandiflora, Jorunna tomentosa e Jorunna onuben-
sys, Favorinus branchialis, Calliopoea bellula, Chromodoris

khroni, Chromodoris
purpurea, Limacia cla-
vigera, Polycera quadri-
lineata), recolhidas
na zona da Arrábida,
e uma espécie de
opistobrânquio do
género Haminoea re-
colhida na Ria For-
mosa.

A qualidade da
água dos sistemas é
devidamente moni-
torizada e as espécies
são mantidas em
tempreraturas de
acordo com o seu
habitat natural, ten-

tando aumentar a sua taxa de sobrevivência e esforço
reprodutor. Quase todas as espécies fizeram as
primeiras posturas e nasceram já as primeiras larvas.

Podemos já cons-
tatar que a maioria
das espécies são de
desenvolv imento
indirecto, com larvas
p l a n c t o t r ó f i c a s .
Após eclosão, estas
estão a ser ali-
mentadas com mi-
croalgas do género
Rhodomonas e Isocrisis.

Por se tratar de
um projecto tão
inovador, a maior
parte dos dias são
replectos de «tiros
no escuro», dado o
desconhecimento
generalizado sobre
algumas das espé-
cies, mas já tivemos
uma série de boas
surpresas e até
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Aquacultura a todo o vapor!
por RITA COELHO

Técnica do IPM

O

Postura de  D. areolata

Câmara climática



alguma sorte.
Como foi o
caso do acha-
do da Cal-
liopoea bellula,
descansada a
comer uma
postura de
H a m i n o e a ,
entre as algas
marinhas que
tinham sido
recolhidas da
Ria Formosa.

Os passos
s e g u i n t e s
serão dados
no sentido de
conseguir que
as larvas se

desenvolvam, cresçam e se tornem compe-
tentes, sendo possível estabelecer um ciclo
de vida completo. As espécies que conseguirmos

cultivar com sucesso serão posteriormente
caracterizadas quimicamente por parceiros do
projecto.
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Limacia
clavigera

com postura  



ESTE trabalho insere-se no projecto de
«Aquacultura de lesmas-do-mar com inte-
resse farmacológico», e tem como objectivo
primor-

dial a quanti-
ficação do es-
forço reprodu-
tor de uma
das espécies de
moluscos nudi-
brânquios mais
frequentes nas
costas continen-
tais portuguesas.
Para tal os
espécimes são
mantidos na
câmara de culti-
vo em reci-
pientes isolados,
as posturas efec-
tuadas individua-
lizadas e ambos
são monitoriza-
dos: evolução do
peso fresco de
cada espécime,
estimativa do
número de ovos
por postura,
m e d i ç õ e s
do diâmetro dos
ovos e cápsu-
las de uma
subamostra e
fotografias das
diferentes etapas
do desenvolvi-
mento embrio-
nário.

Pretende-se
também alargar o estudo a todo o ciclo de vida que
será acompanhado de forma a satisfazer um dos
objectivos do projecto que é reproduzir moluscos

opistobrânquios em cativeiro. Tentar-se-á esclarecer
questões relacionadas com a metamorfose e a
alimentação.

Dend r od o r i s
grandiflora é um
nudibrânquio de
grandes dimen-
sões podendo
atingir os 19 cm.
A coloração do
seu corpo é va-
riável podendo
o b s e r v a r - s e
i n d i v í d u o s
amarelos sem e
com pontos
pretos ou casta-
nhos, que va-
riam de tama-
nho e nalgumas
espécies cobrem
todo o manto.
O género Den-
drodoris carac-
ter iza-se pela
ausênc i a  de
rádula.

Até à data
temos trinta e
sete animais
nos aquários,
todos recolhidos
na costa da
Arrábida, dos
quais dois já
e f e c t u a r a m
posturas de
grandes dimen-
sões, 39 cm
e 41 cm de
comprimento.

Aguarda-se agora ansiosamente a eclosão das
primeiras velígeras.
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Dendrodoris grandiflora :
um potencial a descobrir

Estudo do ciclo de vida e esforço reprodutor de Dendrodoris grandiflora von Rapp, 1827 (Mollusca: Nudibranchia)

por CLÁUDIA FERRAZ
Finalista de Biologia na Universidade dos Açores a realizar Estágio de Licenciatura no IPM 



DORIOPSILLA areolata Bergh, 1880 e Doriopsilla
pelseneeri d'Oliveira, 1895, são duas espécies
simpátricas com estratégias reprodutivas
muito  diferentes, sendo  de  grande  inte-

resse compará-las ao nível do tipo de desenvolvimento
embrionário e do esforço reprodutor.

Os exemplares foram recolhidos na Arrábida e na
Ria de Ferrol (Galiza) e foram mantidos em labo-
ratório sem alimento. O desenvolvimento embrionário

de D. areolata tem uma duração de cerca de onze a doze
dias, após o qual eclode uma larva velígera plancto-
trófica. No caso de D. pelseneeri, o desenvolvimento é
directo e metamórfico com uma duração de mais de
trinta dias, eclodindo no final um juvenil que pode já
possuir uma ligeira coloração laranja.

Os diferentes tipos de desenvolvimento, podem
explicar a vasta distribuição geográfica da D. areolata
em comparação com a pequena área de distribuição da

D. pelseneeri, que se restringe à Península Ibérica. Foi
estimado o número de ovos por postura e concluiu-se
que este parâmetro aumenta em proporção directa
com a dimensão do animal.

Demonstrou-se ainda que o volume estimado dos
ovos por postura é característico de cada espécie, e
está de acordo com o tipo de desenvolvimento.

Comparando o volume total das posturas dividido
pelo peso dos animais e comparando o investimento

dos animais na reprodução, concluiu-se que as espé-
cies não são significativamente diferentes em
termos de esforço reprodutor, residindo a diferença
no facto da D. areolata investir quase na totalidade
em ovos, enquanto a D. pelseneeri investe maioritaria-
mente em matriz (61% do investimento total) para
defesa dos ovos. Esta diferença está claramente rela-
cionada com o tipo e duração do desenvolvimento
embrionário.
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Reprodução de dois nudibrânquios
do género Doriopsilla Bergh, 1880
(Gastropoda, Opistobranchia) com diferentes estratégias de desenvolvimento

por CLÁUDIA SOARES
Finalista de Biologia Marinha e Pescas na Universidade do Algarve

fotos FÁTIMA MARTINS

D. areolata
e respectiva
postura

D. pelseneeri
e respectiva

postura



O mexilhão-de-rio Margaritifera margaritifera (L.) é
um bivalve de água doce que pertence à ordem
Unionoida. Esta ordem caracteriza-se pela
existência  de  uma  fase  larvar  parasita, sendo

o hospedeiro em geral um peixe. A larva, denominada
gloquídio, fixa-se preferencialmente às brânquias do hos-
pedeiro onde sofre a metamorfose para a fase juvenil, que
então se liberta caindo no sedimento onde viverá o resto
da vida. No caso de M. margaritifera o gloquídio é parasita
obrigatório de peixes da família Salmonidae, especial-
mente o salmão (Salmo salar) e a truta (Salmo trutta). Este
mexilhão-de-rio possui uma
longevidade considerável, que
ultrapassa frequentemente os
cem anos nas latitudes mais
elevadas. Vive em águas correntes frias, oligotróficas e
ricas em oxigénio, sendo muito pouco tolerante à poluição
e a modificações das características físicas do seu habitat.

Tendo sido provavel-
mente o animal mais abun-
dante dos rios do hemisfério
norte, M. margaritifera encon-
tra-se em regressão acentuada
em toda a sua área de dis-
tribuição. Estima-se que cerca
de 95% das suas populações
tenham já desaparecido. As
maiores populações mundiais
encontram-se em locais
muito pouco humanizados,
na Escócia e na Rússia. Muitas populações estão
ameaçadas pelo desaparecimento do salmão e da truta,
que impede o completar do ciclo de vida. Para além do
desaparecimento dos hospedeiros, as principais causas
da regressão são a poluição, construção de barragens e
modificação do habitat. Actualmente a espécie está pro-
tegida a nível Europeu pela Directiva Habitats (Anexos II
e V) e pela Convenção de Berna (Anexo III).

No inicio do século XX M. margaritifera era conhecido
nos rios Douro, Ferreira, Paiva, Sousa, Tâmega e na bacia
do Vouga. Em 1986 o investigador alemão Gherard Bauer
não encontrou vestígios destas populações, mas apenas a
partir de 2001, com o apoio do Instituto da Conservação
da Natureza, se procedeu a uma avaliação nacional da dis-

tribuição da espécie. Actualmente são conhecidas cinco
populações que ocorrem em seis rios: Cávado, Mente,
Neiva, Paiva, Tuela e Rabaçal. Nos rios Cávado e Neiva
foram até agora encontrados apenas três indivíduos em
cada um deles, o que as torna populações em risco de
extinção eminente. No Rio Paiva subsistem apenas algu-
mas dezenas de indivíduos. Somente as duas populações
da bacia do Tua (Tuela e Rabaçal/Mente) são de dimen-
sões significativas e viáveis. A população do Rabaçal/
/Mente, com um milhão de mexilhões distribuídos ao
longo de 60 km de rio constitui mesmo uma das maiores

populações europeias conhecidas, e pro-
vavelmente a maior população ibérica.
As populações do Tuela e Rabaçal/
/Mente encontram-se localizadas no

Parque Natural de Montesinho estendendo-se alguns
quilómetros para sul. Nesta área os rios mantêm a sua
integridade devido à fraca influência humana. No entanto,

são áreas de elevado inte-
resse para aproveitamento
hidroeléctrico, sendo a cons-
trução de barragens a princi-
pal ameaça à continuidade das
populações de mexilhão-de-
-rio. As dimensões, localização
e características dos aprovei-
tamentos determinam o seu
efeito na população de
M. margaritifera. Actualmente
estão em fase de construção os

aproveitamentos hidroeléctricos de Rebordelo e Bouçoais,
no rio Rabaçal, que afectam cerca de metade da extensão de
ocorrência da espécie neste rio. O efeito deste tipo de apro-
veitamentos no futuro da espécie é incerto, mas pode em
última análise levar à sua extinção. Tanto mais que não foram
previstos para estes empreendimentos quaisquer medidas
de minimização, já que não existia informação relativa à pre-
sença do mexilhão no rio à data da aprovação do processo.

Em Portugal o futuro de M. margaritifera depende de
medidas de recuperação do habitat e repovoamento nos
rios Cávado, Neiva e Paiva e da capacidade de proteger
efectivamente as populações dos rios Mente, Tuela e
Rabaçal. Não o conseguindo, M. margaritifera desaparecerá
definitivamente do nosso país.
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O futuro do mexilhão-de-rio
Margaritifera margaritifera (L.)

em Portugal
por JOAQUIM REIS

Instituto de Conservação da Natureza

Rio Rabaçal
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DE quando em vez, surgem notí-
cias das mais diversas falsi-
ficações produzidas por
comerciantes pouco escru-

pulosos que procuram enganar os
coleccionadores incautos.

A falsificação mais vulgar con-
siste evidentemente em limar cuida-
dosamente os lábios de certas conchas,
quando danificados, a fim de os fazer passar
por exemplares absolutamente perfeitos. Essa
prática é tão corrente que já quase não a en-
caramos como uma genuína deturpação da realidade e,
a bem dizer, pode até justificar-se, em certos casos, para
melhorar o aspecto de uma concha que, à parte uma ou
outra imperfeição no lábio, se encontre em excelente
estado. Afinal, trata-se apenas de optimizar o aspecto da
peça, sem lhe alterar, de modo significativo, as carac-
terísticas fundamentais.

É claro que esse arranjo do lábio não deve ser
demasiado pronunciado, nem alterar, de modo visível, a
geometria do bordo. Com efeito, vimos já muitos exem-
plares em que o «conserto» foi feito barbaramente, cor-
tando a direito, segundo um ângulo inconcebível, o lábio
porventura danificado, ao ponto de tornar espessa uma
margem que deveria ser fina e cortante.

Por extensão dessas manobras plásticas, há quem se
«entretenha» a tapar furos ou a restaurar espinhos que-
brados, mediante o uso de uma massa apropriada. Já
não se pode, de modo algum, concordar com tais práti-
cas, que se destinam a ocultar defeitos, a menos, eviden-
temente, que a sua utilização seja devidamente assinala-
da e o preço pedido pela peça reflicta o seu verdadeiro
estado de conservação.

Outras práticas, essas já claramente fraudulentas, por
se destinarem a «fabricar» artificialmente raridades
vendáveis a preços elevados, consistem na modificação
das cores, em especial através do uso de fornos ou de apa-
relhos emissores de micro ondas. Desse modo se con-
segue «impingir» aos coleccionadores mais inexperientes
— mas também, e há disso casos célebres, aos mais conhe-
cedores — belos exemplares «dourados» ou bicolores.

Mais complicado ainda: surgem por vezes uma
espécie de «enxertos» em que, por exemplo, a espira de

um exemplar é «cravada» no topo de
outro, de modo a simular uma defor-

mação natural, sabendo-se, como se
sabe, que tais anomalias são muito
apreciadas e procuradas por alguns
coleccionadores.

Essas «habilidades» têm, fre-
quentemente, uma origem comum, as

Filipinas, se bem que hajam já sido regis-
tadas — numa escala que as torne dignas de

menção — noutras paragens.
Pois é precisamente das Filipinas que nos

surge agora a notícia de um novo embuste: a confecção
de exemplares sinistrógiros — isto é, nos quais o enro-
lamento da espira se efectua da direita para a esquerda,
numa vista apical da concha.

Parece que já teriam sido anteriormente detectados
exemplares supostamente «sinistros» de Conus aulicus, C.
gloriamaris e Cymatium pileare, na sua generalidade facil-
mente identificáveis como falsos; o mais recente escân-
dalo envolve, ao que parece, um exemplar de Conus virgo,
vendido por cerca de trezentos dólares americanos a um
comerciante francês, que, vendo-se burlado, apelou para
as autoridades filipinas no sentido de agirem contra os
falsificadores. Estes são, ao que parece, muito difíceis
de encontrar, por serem protegidos e escondidos por
comerciantes de conchas que vão tirando chorudos
lucros da sua habilidade de contrafacção. Para que se
veja como a coisa é bem feita — e, por conseguinte,
muito difícil de detectar —, bastará explicar que um
exemplar «sinistro» é meticulosamente construído a par-
tir de três exemplares normais, criteriosamente serrados
e colados. O efeito final é, ao que consta, extremamente
difícil de reconhecer como falso, sem um exame muito
pormenorizado e aprofundado... Para mais informa-
ções e, em particular, para se observar uma fotografia a
raios X de um exemplar assim falsificado de Cymatium
pileare (que, entre outros aspectos, ostenta um frondoso
periostraco sintético), poderá consultar-se, através da
Internet, a seguinte página:

http://www.jaxshells.org/faux.htm

Que poderemos acrescentar, a não ser a opinião de
que tudo isto é verdadeiramente... sinistro!?

Falsificações
por ANTÓNIO MONTEIRO



No fim-de-semana de 28 e 29 de Fevereiro últi-
mo realizou-se, em Paris, a habitual Bourse
Internationale de Coquillages.

Pese embora alguma falta de disponibili-
dade financeira de que todos, mais ou menos, nos vimos
lamentando, comprámos o bilhete de avião, reservámos
um quarto num hotel modesto e lá fomos.

Por coincidência, o único outro coleccionador por-
tuguês, o nosso estimado amigo Vasco Franco, que
igualmente decidiu deslocar-se de Lisboa a Paris, acabou
por reservar passagens precisamente nos mesmos voos,
o que nos aliviou da maçada de viajarmos sozinhos.

A excursão teve início pelas oito horas da manhã de
sexta-feira, dia 27, comparecendo-se no aeroporto de
Lisboa com a recomendada antecedência, ainda a tempo
de nos cruzarmos com o Paulo Granja e o Gonçalo
Rosa, da firma Low Tide, que haviam optado pelo
mesmo meio de transporte, mas num voo ainda mais
matutino que o nosso.

Chegámos a Paris com dia claro e soalheiro
— situação que se manteve durante toda a estadia —
e de pronto nos metemos num táxi, que nos conduziu
aos nossos respectivos hotéis. Pelo caminho, tivemos
oportunidade de espantar a nossa simpática moto-
rista, ao explicar-lhe que não, não nos destináva-mos à
Feira de Agricultura — uma das mais importantes do
Mundo — a decorrer na capital francesa, mas sim a uma
feira de conchas. A boa senhora confessou-nos que
nunca imaginara que se fizessem feiras para colec-
cionadores de conchas, nem que os houvesse em
número suficiente para tal...

A tarde de sexta-feira foi passada em visitas diversas
e no sábado, logo cedo, dirigimo-nos ao local onde se
realizava a Feira. O evento mudava este ano de insta-
lações, depois de se ter desenrolado, anos a fio, no
Espace des Blancs Manteaux, em pleno bairro do
Marais. Em 2004, o local seleccionado foi a Bourse du
Commerce, local onde dantes se transaccionavam
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matérias-primas diversas. Trata-se de um magnífico
edifício, circular, com uma gigantesca cúpula envidra-
çada que, durante a maior parte do dia, quase dispensava
a iluminação artificial interior, visto os dias se apre-
sentarem soalheiros, e com as paredes, imediatamente
abaixo dessa cúpula, ornamentadas por belas pinturas
murais, formando um anel de belo efeito. A Bourse du
Commerce situa-se na rue de Viarmes, precisamente nas
traseiras do conhecido Forum des Halles, portanto um
local muito central e de acesso fácil.

À primeira vista, pouco haverá que dizer, sobre a
Feira em si, que adiante ao que se poderia já prever de
experiências, vividas ou narradas, de anos anteriores.
Deve, em todo o caso, salientar-se que o espaço ocupa-
do era superior ao do Espace des Blancs Manteaux,
permitindo a presença de um maior número de
feirantes, se bem que a disposição das mesas numa
estrutura de base circular tornasse o percurso muito
mais confuso que a habitual disposição rectangular, ao
ponto de, umas vezes, não podermos garantir que
tivéssemos de facto percorrido todos os corredores e,
outras vezes, nos custar a localizar uma mesa em parti-
cular, que se poderia encontrar precisamente nas nossas
costas quando a julgávamos para o lado oposto...

Um pormenor merece, desde já, alguma referência,
por o julgarmos francamente negativo e revelador de
um certo espírito vincadamente mercantilista que, infe-
lizmente, sentimos vir-se apoderando de tudo quanto
rodeia o nosso agradável passatempo. Deu-se o caso

que, tendo ouvido en passant alguém comentar que no
próximo ano a Feira voltaria provavelmente a mudar de
local, procurámos, junto de fonte fidedigna, apurar a
razão de uma tal decisão. Ora a razão que nos foi
apontada é tristemente pragmática: como nas presentes
instalações cabiam mais comerciantes, sendo a Feira
demandada sensivelmente pelo mesmo número de
compradores, os que costumavam ocupar um espaço
menor acabavam por vender menos! Assim, preferir-se-
-ia, aparentemente, voltar a um lugar de dimensões mais
apertadas.

Tristes vão os tempos, mas como tristezas não
pagam dívidas, passemos adiante.

Percorrendo as mesas, uma após outra, lá fomos
encontrando os amigos do costume, poucos faltando à
chamada. Infelizmente, viemos mais tarde a saber que
acabámos por nos desencontrar do nosso estimado
amigo Manuel António E. Malaquias, presentemente a
trabalhar no Museu de História Natural, em Londres.
Ele andou pela Feira da parte da tarde, enquanto nós
fomos de manhã!

Bom, vistas as pessoas, passemos às conchas pro-
priamente ditas. Não faltavam, como sempre, as rari-
dades, pelo meio de milhares e milhares de exemplares
expostos. Custa-nos avaliar quantas peças estarão pre-
sentes em cada um destes certames, mas o número total
é seguramente astronómico, visto os comerciantes se
contarem por dúzias e cada um — com poucas
excepções — apresentar muitas centenas, quando não
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milhares de conchas. Nem nos
atrevemos a adiantar uma estima-
tiva, solicitando-a, pelo contrário,
a quem a tenha feita.

Tal como em anos anteriores,
maravilhou-nos a profusão de
exemplares de certas espécies, já
consideradas entre as mais raras
e inobteníveis. Contam-se entre
estas diversos membros da família
Pleurotomariidae, com relevo para
o fabuloso Entemnotrochus adanso-
nianus Crosse & Fischer, 1861,
espécie quase mítica, uma das
raridades clássicas, representada
por vários exemplares, alguns de
um vermelho vivo verdadeira-
mente espectacular. Também não
faltavam as espécies raras nas
famílias Cypraeidae, Volutidae,
Conidae e Muricidae, e certamente
em muitas outras que, por serem menos populares e
conhecidas, não despertam tanto a atenção.

É claro que a generalidade dessas espécies mais
cobiçadas eram propostas à venda por preços
proibitivos para a generalidade dos coleccionadores,
classe em que nos encontramos, atingindo-se facilmente
a casa dos milhares de Euros. No entanto, era possível
também deparar com o fenómeno inverso, ou seja,
topar com espécies outrora muito raras e dispendiosas,
vendidas a baixo preço. Assim, por exemplo, vimos
belíssimos exemplares de Conus milneedwardsii Jous-
seaume, 1894, de bons tamanhos, que se podiam
adquirir por uns 50 Euros, valor também de perfeitas
Cypraea aurantium Gmelin, 1791, enquanto se revelava
possível adquirir Conus bengalensis Okutani, 1968 na casa
dos 20 Euros!

Outras conchas que continuam a aparecer por altos
preços são os exemplares excepcionais, em tamanho,
colorido ou qualidade, mesmo de espécies comuns.
Quando um exemplar normal de uma dada espécie vale
10 ou 15 Euros, um exemplar excepcional pode facil-
mente saltar para a casa das centenas. O cúmulo foi
atingido por um exemplar de Conus purpurascens
Sowerby, 1833, pelo qual era pedida a «módica» quantia
de 1100.00 Euros! É verdade, caro leitor, não se
enganou a ler, nem há zeros a mais no número anterior,
são mesmo mil e cem Euros. É certo que a peça era
única, de grandes dimensões, globosa como nenhuma
outra, com um magnífico padrão castanho sobre fundo
violeta. Mas mesmo assim... caramba!

De outra parte, penalizou-nos verificar que determi-
nados comerciantes atribuíam altos preços a peças que,
embora raras, não se encontravam em bom estado.
Parece-nos despropositada essa prática e não sabemos

se haverá compradores preparados para investir somas
elevadas na aquisição de exemplares defeituosos... Ainda
se fossem baratos...

De nossa parte, os magros fundos de que pudemos
dispor apenas nos permitiram «fazer o gosto ao dedo»,
comprando meia dúzia de conchas interessantes.
Nada de muito raro, nem de muito caro, mas a beleza e
o interesse de um exemplar ou de uma espécie pode
seguramente medir-se por outros parâmetros que não
esses.

Relembrando ainda os exemplares que por lá vimos,
acodem-nos à ideia, por exemplo, umas largas dezenas
de Conus cedonulli Linnaeus, 1767, apresentados por um
conhecido comerciante francês. Havia-os de variadas
cores e de diferentes padrões e a tentação de adquirir
dois ou três, com que se valorizasse a série que possuí-
mos já dessa espécie, foi refreada apenas pelo facto de
cada custar de 500 a 600 Euros.

Como habitualmente, a Feira de Paris constituiu uma
excelente ocasião de convívio entre um grande número
de coleccionadores e comerciantes, dando-nos opor-
tunidade de tomar conhecimento de novas e futuras
publicações, de examinar milhares de exemplares, de
obter informações sobre diversos projectos de investi-
gação e, de um modo geral, de fazer o ponto da situação
sobre o fascinante mundo das conchas, especialmente
do ponto de vista das conchas de colecção.

Por tudo isso, e também pelos encantos inegáveis e
sobejamente conhecidos da Cidade-Luz, a deslocação
valeu e, disso estamos persuadidos, continuará em
futuras oportunidades a valer a pena. Desde já deixamos
o convite aos coleccionadores e investigadores por-
tugueses de que comecem desde já a pensar numa
viagem a Paris... para o ano que vem!
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O Mundo da
Malacologia gira em torno de duas
posturas fundamentais: a do biólogo
e a do coleccionador de conchas.
O primeiro estuda profissional-
mente o filo dos Moluscos, sob os
mais variados pontos de vista, que

incluem a Anatomia, a Fisiologia, a
Evolução, a Biogeografia, a Gené-
tica, a Sistemática e diversos outros
campos, enquanto o segundo,
amador, tem preocupações bem dis-
tintas, aventurando-se, quando
muito, na discussão de problemas de
classificação.

Como nos incluímos na segunda
categoria, seja-nos permitido iniciar
esta coluna com referências aos

aspectos mais lúdicos, que são os da
colecção.

Caberá, em primeiro lugar,
salientar que, tendo-se realizado,
em fins de Fevereiro último, a feira
anual de conchas, em Paris — sobre
a qual se poderá ler relato mais por-
menorizado noutro ponto do cor-
rente número da Portugala —, a
Malacologia portuguesa lá se fez
representar. De um lado das bancas
reservadas aos comerciantes, esta-
vam Paulo Granja e Gonçalo Rosa,
proprietários da firma Low Tide,
sediada em Lisboa, bem como
Manuel Amorim, especializado em
material de Moçambique; do lado
«de cá», circularam José Pedro
Borges, Vasco Franco, Manuel
António E. Malaquias e o autor
destas linhas. Não se podendo dizer
que a representação fosse nume-
rosa, ainda assim revela o continua-
do interesse de que esta forma de
coleccionismo se reveste para
muitos de nós. Anos houve já em
que ainda outros coleccionadores (e
comerciantes) portugueses mar-
caram presença na Cidade-Luz e, de
minha parte, não desisti ainda de,
numa futura oportunidade, ver um
grupo maior beneficiar das possibi-
lidades conferidas por tão vasto cer-
tame. O que falta, às vezes, não é
vontade, mas tão-somente uma
decisão final, um ímpeto decidido e
decisivo, para empreender a viagem
que, afinal, não ocupa mais de um
fim-de-semana. A ver se será para
a próxima!

Já agora, por falar nos comer-
ciantes portugueses, caberá aqui
uma palavra relativa ao comércio de
conchas de colecção.
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Notícias do rectângulo 11
por ANTÓNIO MONTEIRO

AO contrário do que alguns — mais versados nas coisas dos futebóis, ou
imbuídos de um patriótico espírito de comunhão com a iniciativa
nacional de organização do Euro 2004 — possam imaginar,
o rectângulo a que o título desta despretensiosa crónica se refere não

é aquele, forrado de boa ou má relva, onde evoluem as vedetas da bola, pagas a peso
de ouro. Mais prosaicamente, o «rectângulo» em causa é, como já se entendeu, o ter-
ritório nacional, cujo formato se tem, ao longo do tempo, prestado a tal comparação,
pese embora o facto — indesejável, claro está — de essa simplificação geométrica, que
custa um pouco a um professor de Matemática, deixar de fora as Regiões Autónomas
plantadas no Atlântico.

A alcunha não é de minha iniciativa nem responsabilidade. Uma e outra hão-de
ser atribuídas ao estimado Editor da Portugala, meu particular e estimado amigo
de há muitos anos, a ele cabendo também a ideia de me propor a organização desta
coluna, com carácter regular. Afoito que sempre fui, aceitei. O peso das más decisões
toma-o sobre si quem as subscreve e só o futuro dirá se serei capaz de trazer aos nos-
sos benevolentes leitores matéria que os não mace.

O êxito desta modesta contribuição assentará, evidentemente, em dois pilares fun-
damentais. Primeiro, que haja, no referido rectângulo, notícia que valha a pena aqui
trazer; depois, que dela eu tenha conhecimento que me permita transmiti-la. Quanto
a este segundo aspecto, imediatamente se entende que a colaboração de todos os asso-
ciados do Instituto Português de Malacologia, de todos os leitores da Portugala e,
de um modo geral, de todos os que, em Portugal, se interessam por estes temas,
é imprescindível para que a nau se leve a bom porto. Parafraseando o seleccionador
nacional de futebol — sempre no espírito de apoio e promoção do faustoso evento
que se adivinha —, todos ficam, desde já, convocados para contribuir com informações
que possam interessar à generalidade dos nossos leitores.



Se alguns coleccionadores se
podem permitir viajar até distantes
paragens, a fim de lá recolherem
exemplares com que enriqueçam as
suas colecções, ou que possam tro-
car com outros coleccionadores,
para obterem exemplares oriundos
de zonas onde não estiveram, ou
que não conseguiram encontrar,
outros, pelas mais diversas razões,
não têm tais facilidades. Ora, dado
que a fauna nacional, mesmo quan-
do está acessível, não inclui, de um
modo geral, peças que suscitem a
cobiça de quem disponha, para
troca, de peças exóticas e invulgares,
um apreciável número de colec-
cionadores tem de recorrer aos
comerciantes especializados para
a obtenção dos exemplares que
deseja.

Ora, nesse particular, há que
reconhecer e enaltecer o excelente
trabalho que vem sendo desenvolvi-
do pela firma Low Tide. O esforço
dos seus proprietários tem-lhe per-
mitido crescer e afirmar-se, mesmo
a nível internacional, proporcionan-
do aos seus clientes a possibilidade
de examinar e adquirir um variado
leque de exemplares, dos mais
comuns aos mais raros, prove-
nientes de todo o Mundo, mas com
especial carinho e ênfase nos que
provêm da costa ocidental de
África. Lamentando-se que com-
preensíveis limitações estruturais
não permitam a manutenção de
uma loja aberta ao público em
regime mais alargado, a Low
Tide dispõe, em contrapartida, de
uma página na Internet onde
tudo se pode encontrar e visua-
lizar através de milhares de
fotografias, por vezes feitas exem-
plar a exemplar.

Não tendo nisso nenhum inte-
resse directo — já que o Paulo e o
Gonçalo não me encomendaram o
sermão —, não posso deixar de
felicitar a boa qualidade de quanto
nos é apresentado e de felicitar os
coleccionadores portugueses por
terem ao seu dispor uma tal organi-
zação.

O número de Março
da revista do Clube do Colec-
cionador dos Correios, organizado
já há quase vinte anos pelos CTT
Correios de Portugal SA, inclui dois
artigos de potencial interesse, que
gostosamente referimos. Um deles,
de maiores dimensões, versa as
actividades do Oceanário de Lisboa,
tema que não deixará de cativar
quantos se sentem apaixonados pela
Natureza em geral e pelas coisas do
Mar em particular; o outro está
directamente relacionado com a
Malacologia, pois, sob o título
«Argonautas de papel», é referido o
interesse de um coleccionador,
Fernando Gaspar, pelos exemplares
de Argonauta argo (Linnaeus, 1758)
que as ondas do mar depositam por
vezes nas nossas praias.

Embora seja sempre
desagradável referir tristes aconte-
cimentos, cabe também no âmbito
desta coluna noticiar a recente
perda de dois coleccionadores por-
tugueses.

Com efeito, no passado dia 11
de Março faleceu, com a idade de
noventa e dois anos, o Dr. JOAQUIM
GAMBOA. Médico ortopedista emi-
nente, era uma figura de proa do
nosso meio malacológico, tendo
sido presidente da Sociedade Por-
tuguesa de Malacologia. Pessoa de
vasta cultura e múltiplos interesses,
que iam da literatura e da poesia à
cerâmica, à música e ao bailado, era
sempre um gosto ouvi-lo falar sobre
qualquer desses temas, pelo muito
entusiasmo e amor que sempre
punha em tudo quanto realizava.
Coleccionador de conchas durante
muitos anos, sempre revelou uma
especial paixão pela família
Cypraeidae, de que chegou a reunir
uma colecção muito interessante,

onde brilhavam peças que, para a
época em que foram obtidas, eram
verdadeiras raridades.

De há uns anos a esta parte,
limitado pelas sequelas de uma aci-
dente vascular cerebral, havia-se
afastado um pouco do nosso con-
vívio. Apesar disso, a sua ausência
será sentida por todos, pois
perdemos um excelente amigo.

À família enlutada e, particular-
mente, à Sra. D. Maria Júlia
Gamboa, enviamos a expressão dos
mais sinceros pêsames.

Por sua vez, no dia 6 do passa-
do mês de Fevereiro, faleceu
FRANCISCO NÁPOLES PACHECO.
Nascido a 7 de Março de 1922,
residiu em Luanda, onde exercia a
profissão de Técnico de Enge-
nharia, enquanto, a título de pas-
satempo, se dedicava ao mergulho,
reunindo uma importante colecção
de conchas.

Tendo deixado Angola, com a
família, numa pequena embarcação,
onde transportava também a sua
por certo valiosa colecção, viria
contudo a naufragar, conseguindo
salvar-se mas, infelizmente, perden-
do tudo o que transportava.

Seguiria mais tarde para o Brasil,
onde viria a finar-se, vítima de
doença prolongada.

Fica assim oficial-
mente inaugurada esta coluna, que
espero que se possa, com o andar
dos meses, vir a tornar um ver-
dadeiro «boletim dentro do bole-
tim». Para tal, aguardarei com o
maior interesse todas as comuni-
cações de interesse que os nossos
leitores possam e queiram transmi-
tir-me, quer comunicando-as à
Portugala, quer directamente para o
endereço de correio electrónico
a.j.a.monteiro@netcabo.pt
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Que recomendações em ter-
mos de saúde podem fazer a
quem come e cozinha os
caracóis?

As principais recomendações são
que os caracóis sejam bem lavados e
sujeitos a um certo período de
«limpeza». Há tempo atrás, usava-se
manter os caracóis durante pelo
menos uma semana confinados em
caixas de rede e alimentando-os
com farinha. Os caracóis não só
engordavam como eliminavam todo
o conteúdo intestinal que traziam do
campo. Isto quanto ao Helix aspersa
(vulgo caracoleta), que prefere ter-
renos húmidos, muitas vezes junto
de valas de esgotos e charcos de
águas sujas. O caracol pequeno
(Theba pisana), que prefere locais
secos e exposição ao sol, não apre-
senta esse problema.

Deve aqui ser lembrado que a
caracoleta em Natureza pode ali-
mentar-se de plantas venenosas para
os humanos, como seja a «figueira
do inferno» (Datura stramonium); se a
caracoleta é comida antes de com-
pleta digestão desta planta e elimi-
nação dos seus restos pelo intestino,
pode causar problemas.

Outra recomendação para quem
come caracóis, é que as pessoas com
alto teor de ácido úrico devem evitá-
los, pois os caracóis são muito ricos
em proteínas e podem agravar essa
condição.

Outro facto a ter em conta por
quem come ou prepara caracóis é
que há pessoas que desenvolvem
alergias (asma, prurido, eczemas),
por vezes bastante graves, quer por
simples contacto com o muco quer
por ingestão. Este ponto é um
assunto de investigação médica em
que Portugal é pioneiro.

Porque é que só se podem
comer em determinadas alturas
do ano?

Dizem os apreciadores que os
caracóis não são gostosos em certa
época do ano. E é bom que assim

seja, pois essa época é o seu
período de reprodução, que acon-
tece a seguir às chuvas de fim de
Verão e durante todo o Outono.
Além do mau gosto gastronómico e
de se dever deixar que os caracóis se
reproduzam livremente para que no
ano seguinte haja caracóis em
abundância para serem consumidos,
nada mais há que desaconselhe o
seu consumo nessa época. Aqui
gostaria de frisar, e já aludi acima a
este ponto, é que é nesta época que
em Portugal os caracóis são mais
procurados para exportação, com o
desastroso resultado que referi.

É verdade que certos caracóis
transmitem ao Homem um para-
sita perigoso que se aloja no
estômago, podendo levar até à
morte?

Os caracóis terrestres podem en-
contrar-se em Natureza infectados
por parasitas como ácaros, nemáto-
dos, fungos, etc. Se os caracóis
forem bem cozinhados, estes para-
sitas serão mortos e não causarão
danos a quem os comer. Se forem
comidos crus (e há quem o faça!),
ou mal desinfectados, poderão esses
parasitas instalar-se no organismo
humano e causar doenças mais ou
menos graves.

Por outro lado, há várias espécies
de caracóis de água doce que são
hospedeiros intermediários de ver-
mes parasitas de animais da pecuária
e dos humanos, como a Fasciola
hepatica, que no estado adulto se
aloja preferencialmente nos canais
biliares do fígado de ovinos e capri-
nos; e espécies de Schistosoma res-
ponsáveis por vários tipos de bilhar-
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entrevistas
Os caracóis e o seu consumo

Parte II
por ROLANDA ALBUQUERQUE DE MATOS

C OM a publicação da segunda parte de «Os caracóis e o seu consumo»,
encerramos a entrevista com a Dra. Rolanda Albuquerque de Matos
que percorreu diversos aspectos ligados ao consumo e conservação de
caracóis  em  Portugal.  Esperemos  que  este  texto  de  extraordinário

interesse pela sua abrangência e actualidade tenha sido de agrado e utilidade para
todos os interessados na temática, mesmo que apenas na vertente mais gastronómica!



ziose, doenças do tracto urinário e
intestinal. Os parasitas passam por
um estado intermediário dentro de
um caracol e deste caracol passam
para a água; e da água podem passar
directamente através da pele para o
hospedeiro definitivo ou podem
enquistar nas folhas de plantas
aquáticas. Os humanos podem ser
infectados por Fasciola hepatica por
ingestão de agrião cru; tanto assim
que um agricultor que queira culti-
var agriões com fins comerciais, tem
que obter a necessária autorização,
que lhe é dada depois de uma visto-
ria feita à sua exploração por um
técnico do Instituto Nacional de
Saúde Publica. Está provado que
caracóis terrestres que vivam em
sítios muito húmidos, perto de
locais de criação de ovinos e capri-
nos, podem também ser hos-
pedeiros intermediários desses para-
sitas tal como os caracóis de água
doce.

Estão a desenvolver ou já
desenvolveram algum estudo
específico sobre os caracóis?

Na década de 80, quando acon-
teceu a grande procura de caracóis
para exportação em países vizinhos
da França — e que quase levou
nesses países à extinção das espécies
mais usadas para consumo humano,
desenvolveram-se em universidades
da própria França, Inglaterra,
Portugal, Bélgica e Espanha, estu-
dos sobre técnicas de cultura em
explorações fechadas, ao mesmo
tempo que se pretendia conhecer as
causas de declínio destas explo-
rações quando não sujeitas ao
necessário acompanhamento téc-
nico. Estes estudos sobre Helicicul-
tura, ou cultura de caracóis com fins
económicos, levaram ao conheci-
mento de quais os tipos de alimen-
tação e condições ambientais mais
adequados a este tipo de cultura, e
de como evitar doenças e outros
problemas resultantes do confina-
mento dos animais.

É de mencionar que há também
estudos bioquímicos de interesse

médico, para determinação das
substâncias que causam alergias e de
outras que podem ser de interesse
curativo. Ao longo dos anos e talvez
mesmo séculos, preparações de
caracóis dizia-se serem bons remé-
dios contra doenças pulmonares,
como a tuberculose e tosse convulsa,
com factos bem documentados.

Várias espécies de caracóis são
usadas em laboratório para estudos
de neurologia, fisiologia e histo- e
citoquímica.

Como se processa a criação de
caracóis e se consideram ser uma
opção mais viável em relação à
apanha? 

Há essencialmente dois métodos
de criação de caracóis: em insta-
lações dentro de casa e em parques
exteriores. Este último método é
pouco rentável porque é difícil ter
plantas verdes durante grande parte
do ano e porque os caracóis estão
sujeitos à acção de predadores:
pequenos vertebrados (ratos e rép-
teis), aves, formigas, etc. e de vários
parasitas. Além de que é difícil man-
ter as condições óptimas de humi-
dade e temperatura mais adequadas
ao seu desenvolvimento.

A criação de caracóis em edifí-
cios apropriados e estufas dá maior
rendimento, mas necessita de cons-
tantes cuidados de manutenção.
Nestas instalações é mais fácil man-
ter a temperatura óptima de 20-22ºC
(máximo 25ºC), a humidade relativa
de 95% (variação aconselhada 90%
a 100%) e períodos de iluminação
constante de 12 horas de luz/12
horas de escuro. Juntando a estas
condições ambientais, consideradas
óptimas, uma alimentação apropria-
da com adequada percentagem de
proteínas, cálcio e vitaminas con-
segue-se obter um bom rendimento
durante 2-3 anos. Ao fim deste
tempo geralmente há um declínio da
exploração e então é necessário
haver renovação das instalações por
desinfecção rigorosa e renovação
de reprodutores, estes vindos da
natureza ou de outras explorações.

Cada grupo de estudo que se
dedica a este assunto chega a con-
clusões diversas sobre a natureza
desse declínio: parasitoses, acumu-
lação exagerada de produtos tóxi-
cos, e, principalmente, aumento
crescente de homozigotia de genes
deletérios, resultante de algumas
gerações do chamado «inbreeding»
— ou acasalamento em suces-
sivas gerações de caracóis dentro
de uma mesma linha hereditá-
ria — e que leva a acentuada este-
rilidade.

Sem dúvida que se devia incre-
mentar a cultura de caracóis como
uma das vias de protecção das espé-
cies ameaçadas. As populações na-
turais de Helicídeos de consumo são
um recurso natural valioso e deveria
ser evitada a sua exaustão por
desregrada apanha, tal como já é
reconhecido para as florestas e os
peixes. Deixar que desapareçam ou
sejam drasticamente reduzidas as
populações naturais, não só pode
levar ao desaparecimento das espé-
cies, como se perde património
genético necessário ao estabeleci-
mento e ao refrescamento das cul-
turas.

A protecção pode consistir em
atitudes positivas e negativas.
Atitudes positivas seriam o fomento
da Helicicultura e a constituição de
reservas genéticas como extensão
de áreas protegidas, onde a apanha
de caracóis fosse completamente
proibida. As atitudes negativas pas-
sariam por acções repressivas, obri-
gando a que completo defeso fosse
observado em todo o País, pelo
menos durante os períodos de
reprodução e crescimento juvenil;
mas todos sabemos como a re-
pressão, mesmo com as melhores
leis e um bom aparelho de fiscaliza-
ção, não costuma ser suficiente ou
minimamente eficaz.

Há cerca de vinte anos foi
tentada junto das autoridades na-
cionais a criação de legislação que
protegesse os caracóis como valioso
recurso natural. Esta tentativa não
teve qualquer sequência.
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P. WIRTZ & H. DEBLIUS (2003).
Mediterranean and Atlantic
Invertebrate Guide. Conch-Books,
capa dura, 23.5 x 15.5 cm, 308 pp.

Este guia é dedicado à fauna
de invertebrados da Europa e de
parte da costa ocidental de
África, incluindo os arquipéla-
gos dos Açores, Madeira, Canárias
e Cabo Verde. É ilustrado
com mais de mil excelentes
fotografias a cores. Oitenta e
seis páginas são dedicadas aos
moluscos fazendo referência a
várias espécies. Um excelente
trabalho de compilação que
vem indiscutivelmente preen-
cher uma lacuna na biblio-
grafia relativa a esta fauna
no Atlântico Oriental e Me-
diterrâneo.

AGYRO ZENETOS, SERGE GOFAS,
GIOVANNI RUSSO & JOSE TEMPLADO

(2003). CIESM Atlas of Exotic
Species in the Mediterranean.
CIESM Publishers, Mónaco, capa mole,
14.8 x 21 cm, 376 pp.

Assinado pelos autores referidos, é
uma compilação das espécies exóti-
cas de moluscos marinhos que
habitam actualmente o Mar Medi-
terrâneo. Faz referência a cento e
trinta e sete espécies de moluscos
e é o resultado de seis anos de la-
borioso trabalho de compilação
bibliográfica, recolhas de campo e
estudo de colecções museológicas.
Cada espécie é ilustrada com
fotografias ou desenhos, mapas de
distribuição e anotações várias sobre
a sua biologia e historial. Os resul-
tados apontam no sentido de uma
aparente «tropicalização» do Me-
diterrâneo cujas razões e consequên-

cias são actualmente alvo de muita
discussão. Um livro de referência
para todos os interessados em mala-
cologia e na forma como as alte-
rações climáticas estão a afectar a
fauna marinha.

CABRAL, J. P. (2003). Chara-
cterization and multivariate analysis
of Patella intermedia, Patella ulyssiponen-
sis and Patela vulgata from Póvoa do
Varzim (Northwest Portugal). Iberus,
21(2): 1-17.

GAVAIA, C., MALAQUIAS, M. A. E.,
CALADO, G. & URGORRI, V. (2003).
New records of Portuguese opistho-
branch molluscs. Journal of Conchology,
38(2): 101-118.

MALAQUIAS, M. A. E., BORGES,
J. P. & BORGES, T. C. (2003). On the
occurrence of Callumbonella suturalis
(Philippi, 1836) in the South Atlan-
tic coasts of Europe. Journal of
Conchology, 38(1): 1-5.

REIS, J. (2003). The freshwater
pearl mussel (Margaritifera margari-
tifera (L)) (Bivalvia, Unionoida) redis-
covered in Portugal and threats
to its survival. Biological Conservation,
114: 447-452.

VALDÉS, A. & AFONSO, C. M. L.
(2003). Synonymy of Cadlina burnayi
Ortea, 1988 from the Cape Verde
Islands (Opisthobranchia: Chromo-
dorididae) with Tyrinna evelinae
(Marcus, 1958). The Veliger, 46(2):
176-185.
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Reuniões, Cursos
e Exposições

36ª Reunião Anual da Western
Society of Malacologists. Entre
6 e 10 de Junho de 2004 irá decor-
rer no Museu de História Natural
de Los Angeles, a 36ª Reunião
Anual da Western Society of Mala-
cologists. Mais informações dispo-
níveis em: www. nhm.org/research/
malacology/avaldes/wsm/losangeles.
html .

International Conference on Mol-
luscan Shellfish Safety. Entre 14 e 18
de Junho de 2004 irá decorrer em
Galway, na Irlanda, a International
Conference on Molluscan Shellfish
Safety. Mais informações disponíveis
em: www.icmss04.com .

World Congress of Malacoly.
Entre 11 e 16 de Julho decorrerá em
Perth, Austrália, o World Congress
of Malacology. O congresso divide-se
por quatro simpósios e seis sessões
especiais.

Simpósios:

- Filogenia de moluscos (organizado
por Winston Ponder e David
Lindberg);

- Pescas e aquacultura de moluscos
(organizado por Fred Wells, Greg
Maguire e Lindsay Joll);

- Ecologia de moluscos (organizado
por Tony Underwood e Gee
Chapman);

- Moluscos e medicina aplicada
(organizado por Jambari Hadji
Ali).

Sessões especiais:

- Bivalves (organizado por Rudiger
Bieler e Paula Mikkelsen);

- Padrões de reprodução e desen-
volvimento (organizado por Helena
Fortunado);

- Biologia e sistemática de opisto-

brânquios (organizado por Gilliane
Brodi e Angél Valdés);

- Genética de populações em molus-
cos (organizado por Andrzej
Falniowski);

- Padrões e processos de diversidade
em moluscos terrestres (organizado
por Robert Cameron e Beata
Pokryszko);

- Conservação de colecções mala-
cológicas (organizado por Kathie
Way).

O prazo para o envio de resumos de
comunicações termina no dia 15 de
Junho. Informações adicionais podem
ser obtidas em: www.inter.nl.net /users
/Meijer.T/UM /um.html ou em
www.amonline.net.au /malasoc .

70ª Reunião Anual da Americam
Malacological Society. Entre 31 de
Julho e 4 de Agosto de 2004 irá decor-
rer na ilha de Sanibel, Florida, a 70ª
Reunião Anual da Americam
Malacological Society. Mais infor-
mações disponíveis em: www.shellmu-
seum.org/AMS/ .

1º Encontro de Malacologia da
Roménia. Entre os dias 19 e 22 de
Agosto decorrerá na cidade de Sibiu,
Roménia, o 1º Malacological Meeting
from Roménia em simultâneo com o
27º Hugarian Malacological Mee-
ting. O prazo para a submissão de
resumos de comunicações termina
no dia 30 de Maio. Mais informa-
ções disponíveis através do email:
sympos2004@yahoo.com (Dr Loan
Sirbu).

7ª edição do Molluscan Forum
2004. No dia 4 de Novembro de 2004
terá lugar a 7ª edição do Molluscan
Forum 2004. Este evento e co-organi-
zado pela Sociedade Malacológica de
Londres e pelo Museu de História
Natural de Londres e decorre em
Londres, nas instalações do Museu
de História Natural. Destinado, funda-
mentalmente, a amadores, estudantes e
profissionais em início de carreira.
Informações adicionais em: www.sun-
derland.ac.uk/MalacSoc .

Obituário
LUIGI RAYBAUDI MASSILIA. Tam-

bém no dia 14 do passado mês de
Dezembro viria a falecer o conhecidís-
simo coleccionador italiano Luigi
Raybaudi Massilia. Contava noventa
anos.

Raybaudi Massilia tornou-se interna-
cionalmente conhecido pelo seu desme-
dido amor pela família Cypraeidae, que
o levou a encetar grandes polémicas
com outros especialistas, que tinham da
classificação das porcelanas, quer ao
nível das espécies, subespécies e for-
mas, quer até ao nível dos géneros e
subgéneros, visões por vezes muito
diferentes das suas.

A sua desafogada capacidade finan-
ceira permitiu-lhe, ao longo de uma
longa carreira de coleccionador e de
comerciante, adquirir grandes colec-
ções, de prestígio internacional, entre as
quais a famosa colecção Pierson,
recheada das raríssimas peças mela-
nísticas e rostradas típicas da Nova
Caledónia. A sua fama de comprador
insaciável e de fanático estudioso de
Cypraeidae fez com que, em certos cír-
culos, fosse conhecido como «le collec-
tionneur fou», epíteto que ele próprio
referia muitas vezes, com o ar sorri-
dente que sempre lhe conhecemos,
mesmo nos anos mais chegados, em que
a saúde lhe ia, infelizmente, faltando.

Presença habitual nas feiras de con-
chas que se realizam por essa Europa,
nomeadamente na hoje extinta feira de
Lutry e na de Paris, onde regularmente
o encontrámos — constituindo o ano
de 2003 excepção que, lamentavel-
mente, pressagiava já o desenlace —,
tivemos também o gosto de o receber,
há já vários anos, em Lisboa, acompa-
nhado da esposa. O serão que com ele
passámos foi extremamente agradável,
dada a afabilidade do casal e a muita
experiência e vastos conhecimentos
que o «Gino», como era tratado pelos
amigos, traduzia num autêntico rosário
de histórias e recordações malacológi-
cas diversas.

Sua filha, Gabriella Raybaudi Mas-
silia, prossegue a obra do pai, quer no
campo comercial, quer no campo do
estudo e da pesquisa malacológica.
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Correio electrónico / E-mail ________________________ Telefone / Phone __________________
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Methods of payment: Cheque, money or postal order payable to the Instituto Português de Malacologia.
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INSTITUTO PORTUGUÊS DE MALACOLOGIA

Zoomarine E.N. 125, Km 65 - Guia
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