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Editorial

inegável que a Malacologia se tem afirmado como disci-
plina científica em Portugal. É igualmente inegável o
papel do Instituto Português de Malacologia como fomen-
tador de parte deste crescimento. Nos últimos três anos,

assistiu-se a uma dinâmica crescente que se traduz num cada
vez maior número de pessoas envolvidas e acontecimentos
realizados. Após o sucesso do Congresso Português de Mala-
cologia no passado mês de Abril, o IPM vê-se já confrontado
com a responsabilidade de organizar o próximo Congresso
Europeu de Malacologia que decorrerá nos Açores dentro de
dois/três anos. Será, a primeira vez que um congresso inter-
nacional de Malacologia decorrerá no nosso país. Também,
a exposição permanente de Malacologia recentemente inaugu-
rada nas instalações do Zoomarine, instituição que recebe
meio milhão de visitantes por ano, funcionará certamente como
um importante pólo de dinamização desta nossa Ciência junto
do público, principalmente das camadas mais jovens. Três
colegas concluíram recentemente os seus doutoramentos na área
da Malacologia e mais pessoas estão envolvidas na conclusão
de diversos graus académicos, esperando-se para breve a con-
clusão das suas teses, seguramente valiosas contribuições
para a contínua afirmação da Malacologia. A presença de
concidadãos em reuniões internacionais de Malacologia parece
ter se tornado rotineira, e é já com normalidade que a inves-
tigação que por cá se faz é apresentada e discutida nos
principais palcos além fronteiras e publicada em revistas
prestigiadas. Por último, queria destacar a publicação muito
recentemente de um trabalho no qual se descreve uma espécie
nova para a Ciência de um gastrópode marinho das águas das
ilhas de Cabo Verde (Flabellina ilidioi), dedicada ao
fundador e primeiro presidente do IPM, Ilídio Félix-Alves
perpetuando a sua memória no seio da Ciência à qual
dedicou parte importante da sua vida. 

O EDITOR

É
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E aqui nos encontramos a fazer as coisas de que mais

gostamos: estudar, descobrir e ajudar a conservar a

fauna malacológica. Desde a democratização das

novas tecnologias que os congressos perderam a função

primeira de veículos de novidades científicas. Resta-lhes a não

menos importante tarefa de por toda uma comunidade em

contacto directo, aproveitando os poucos dias no

ano em que cada um de nós apenas se dedica à

actividade do Congresso. Assim foi o Congresso

Nacional de Malacologia 2005 e o IV Congresso

das Sociedades Malacológicas Europeias. Neles

foi possível falar de novidades, futuros projectos,

rever colegas e amigos e sobretudo passar

bons bocados. Para o IPM começa agora

o grande desafio de organizar o próximo

congresso europeu, a que se propôs recentemente.

Tal possibilidade só existiu graças ao esforço de toda uma

pequena grande comunidade malacológica que se vai solida-

mente instalando em Portugal. Resta-me agradecer a todos

pelo empenho e fazer votos de que possa continuar e crescer

sustentavelmente.

Novos
desafios

por GONÇALO CALADO
Presidente da Direcção

PORTUGALA n.o 6 * NOVEMBRO 2005 * semestral     ISSN 1645-9822  * Depósito Legal 210446/04

Noticiário Malacológico do INSTITUTO PORTUGUÊS DE MALACOLOGIA
Director: GONÇALO CALADO * Secretário: JOAQUIM REIS *  Editor: MANUEL ANTÓNIO E. MALAQUIAS

Colaboram neste número: ANTÓNIO MONTEIRO (a.j.a.monteiro@_netcabo.pt)  * GONÇALO CALADO (bagoncas@mail.telepac.pt)
* JOSÉ MANUEL MENDES SIMÕES (josesimoes@softhome.net) * MANUEL ANTÓNIO E. MALAQUIAS
(manm@nhm.ac.uk) * MIGUEL B. GASPAR (mbgaspar@ipimar.ualg.pt) * PAULO VASCONCELOS
(pvasconcelos@ipimar.ualg.pt) * RICARDO C. NEVES (ricardon.6@ntc.pt) * RITA COELHO
(rita.coelho@gmail.com) * ROLANDA ALBUQUERQUE DE MATOS (matos.rm@net.pt) * gráfico: M. M. MALAQUIAS

INSTITUTO PORTUGUÊS DE MALACOLOGIA
Zoomarine - E. N. 125 km 65 - Guia  -  8200-864 ALBUFEIRA - PORTUGAL
Tel: 967 950 055    *    Fax: 289 560 308    *    E-mail: ipm@zoomarine.pt

O IPM é apoiado pelo Fundo de Apoio à Comunidade Científica, da Fundação para a Ciência e Tecnologia



Exposição
de
Malacologia

por  GONÇALO CALADO &  RITA COELHO
Instituto Português de Malacologia

O ZOOMARINE inaugurou no dia 21 de Setembro com a presença do Presidente do ICN,
Eng. João Carlos Menezes, um novo espaço, designado «ConsCiência» (que, como
o nome indica, é dedicado à CONServação da Natureza e à CIÊNCIA). ConsCiência
é  a  homenagem  a  quem  contribui  para  uma  das  grandes  batalhas  do  nosso  século:

a preservação dos ecossistemas da Terra e a conservação dos espaços e das espécies.
Este novo espaço de Educação Ambiental está situado dentro de uma cúpula geodésica, uma

«taça ao contrário», uma «metade de Mundo» com vinte e dois metros de diâmetro. Trata-se de uma
exposição com três temáticas diferentes: Conservação pela Ciência, Conservação pela Legislação
e Conservação pelas acções (in situ e ex situ).

A Conservação via Ciência é representada através do Instituto Português de Malacologia (IPM).
Aqui, optámos por ir bastante mais além de uma exposição de conchas, tentando explicar aos
visitantes a diversidade do filo Mollusca. As conchas surgem apenas em duas vitrinas, sendo o resto
ocupado por painéis com textos, fotografias, esquemas e três ecrãs de projecção de vídeo.
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TRATA-SE de uma espécie muito pouco conhecida
não só por habitar uma área relativamente
restrita de Portugal, mas também por nunca
existir  em  grande  número  nos  locais  onde  se

encontra. Descrita em 1845 por MORELET como Helix
cistorum e por HIDALGO em 1870 como Helix semipicta
(MARTÍNEZ-ORTÍ, et al., 2003), apenas tem sido referida
em Portugal para a zona Sul junto da fronteira com
Espanha, e perto de Portalegre. No trabalho sobre
moluscos terrestres e de águas doces publicado em
1941, NOBRE refere que nunca encontrou esta espécie,
apesar de não por em dúvida a sua existência no
território por-
tuguês.

Encontra-
-se em locais
pedregosos e
expostos, rela-
tivamente ári-
dos e muito
pobres em
vegetação her-
bácea, nor-
m a l m e n t e
debaixo de
pedras onde é
f r e q u e n t e -
mente encontrado com o gastrópode Oestophora barbula
(DE CHARPENTIER, 1826). Difícil de encontrar mesmo
nos locais onde existe, parece gostar particularmente
dos terrenos xistosos, pois até agora tem sido apenas
nesse tipo de terreno que temos encontrado esta
espécie.

A concha é relativamente frágil, com cerca de seis
voltas, e pode chegar a atingir os 16 mm. Em todos os
exemplares que encontrámos existe uma faixa escura
na periferia da última volta por vezes visível na zona
subsutural das outras voltas. A parte inferior é de um
branco sujo, enquanto que a superior é finamente
mosqueada de castanho ou sépia. Apresenta um lábio
cortante reflectido na zona do umbigo. A observação
à lupa permite ver, principalmente na face ventral
branca, finas estrias longitudinais paralelas. As estrias
transversais são particularmente bem visíveis na parte

superior da concha, e apresentam-se muitas vezes com
pontos brancos leitosos mais ou menos descontínuos.
Em nenhum exemplar a abertura apresentava qualquer
vestígio de variz ou espessamento. O umbigo é estreito
e fundo e representa 1/6 a 1/7 do diâmetro da concha.
Apesar de apresentar algum grau de variação, a concha
permite identificar facilmente esta espécie.

As nossas observações centraram-se no Algarve,
tendo-se encontrado a espécie Helicella cistorum
(MORELET, 1845) apenas na serra algarvia, numa faixa
paralela à costa Sul , e que vai desde a fronteira com
Espanha até quase à Costa Vicentina. As recolhas

que temos feito
mostram in-
divíduos com
características
típicas da espé-
cie descrita e
ilustrada por
M O R E L E T
(1845), morfo-
l o g i c a m e n t e
constantes e
com dimensões
c o r r e s p o n -
dentes às máxi-
mas descritas

para a espécie. Foi encontrada na Rocha da Pena
e áreas adjacentes (UTM: NB 82 e NB 72), arredores
de São Bartolomeu de Messines (UTM: NB 62), e junto
à Barragem de Odiáxere (UTM: NB 21), sendo esta
a localização mais a ocidente que conhecemos
para a espécie, e que significa um alargamento de
cerca de 150 km para Oeste da área até agora
conhecida.

Bibliografia 
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Notas sobre a distribuição geográfica
de Helicella cistorium (MORELET, 1845)
(Gastropoda, Pulmonata: Hygromiidæ) em Portugal

por JOSÉ MANUEL MENDES SIMÕES

Exemplar recolhido perto da Barragem de Odiáxere (UTM: NB 21)



NUM artigo recentemente publicado sobre
Moluscos Testáceos Portugueses1, depois de
breve nota histórica, são apresentados os
nomes  de  151  espécies  enquadrados  no

esquema da ordenação sistemática recentemente
proposta pelo CLECOM (acrónimo de «Check-List
of the European Continental Mollusca»)2. Das  151
espécies listadas: 43 são de águas doces (uma com
duas subespécies), 5 de águas salobras e 106 terrestres
(duas com duas subespécies cada).

Os nomes específicos considerados foram obtidos
por extensa pesquisa bibliográfica, de autores antigos e

recentes, nacionais e estrangeiros, e inventariação das
colecções de moluscos não-marinhos existentes nos
Museus de Zoologia adstritos às Universidades do
Porto, Coimbra e Lisboa e algumas colecções
particulares. Nem todos os nomes apurados foram
incluídos na lista em referência, pois vários cuja
provável existência em Portugal era muito remota
foram logo descartados, embora numa Secção intitulada
«Additional Notes», de notas não numeradas, alguns
sejam referidos.

A Lista em referência é apresentada como sendo
provisória, uma lista de trabalho que enumera uma série
de problemas apontados em oitenta notas, no fim do
texto. Estes problemas dizem respeito à real existência
de algumas espécies no nosso país, por a sua inclusão na
malacofauna portuguesa ter resultado de deficiente
identificação ou indevido alargamento a Portugal da
área de dispersão de espécies semelhantes de outros
países europeus. No entanto, os problemas mais
importantes relacionam-se com o facto de estudos
bioquímicos terem levado à conclusão que algumas
espécies são na realidade complexos de espécies,

podendo ser atribuídas a cada uma destas últimas
áreas geográficas bem delimitadas3. Como exemplo,
referiremos que algumas espécies das Famílias
Hydrobiidæ e Lymnaeidæ, que, depois de serem
investigadas pelos mesmos processos bioquímicos,
poderão ser descartadas da malacofauna portuguesa,
umas, e outras poderão ser caracterizadas como
endémicas.

Apesar dos condicionalismos apontados, a análise da
lista apresentada e atendendo aos sinais que nela antece-
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Caracóis Portugueses
por ROLANDA ALBUQUERQUE DE MATOS

Candidula setubalensis (L. PFEIFFER, 1850).
Espécie endémica encontrando-se apenas na região de Setubal

Chondrina lusitanica (L. PFEIFFER, 1848).
Espécie endémica, que ocorre na região Centro de Portugal
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dem mais de metade dos nomes específicos, dá as
seguintes indicações: espécies e subespécies endémicas
um total de 18 (6 de água doce mais 2 terrestres); intro-
duções recentes que encontraram condições para pros-
perar, 2; espécies introduzidas que não prosperaram, 1.
Esta última está incluída no grupo de 16 espécies a
excluir da malacofauna portuguesa, porque apesar de
repetidamente serem citadas, por autores nacionais e
estrangeiros que fizeram fé na primeira e única citação
para o território português, não foram mais encontradas
durante cerca de um século e a sua dispersão geográfica
reconhecida actualmente não incluir Portugal.

Uma extensa Secção de «References» e um «Index»
com todos os nomes das Famílias e os nomes especí-

ficos válidos e sinónimos, completam esta I Parte, a que
se seguirão, com a brevidade possível, a II (Cartografia
e Biogeografia) e III Partes (Iconografia).

————
1 ALBUQUERQUE DE MATOS, R.M. 2005. Non-Marine Testaceous

Gastropoda of Continental Portugal and Berlengas Islands. I-Catalogue
and Bibliography. Arq. Museu Bocage, Lisboa, Nova Sér., 4 (1): 1-158.

2 FALKNER, G., BANK, R. A. & VON PROSCHWITZ, T. 2001. Check-
-list of the non-marine Molluscan Species-group taxa of the States of
Northern Atlantic and Central Europe (CLECOM-I). Heldia, München,
4 (1/2): 1-76.

3 FALKNER, G., RIPKEN, TH. E. J. & FALKNER, M. 2002. Mollusques
Continentaux de France. Liste de Référence annotée et Bibliographie.
Patrimoines naturels, 52: 350pp.

A Malacologia nas Artes

Mosteiro dos Jerónimos, Lisboa (1501).
Pormenores decorativos com elementos malacológicos, tão comuns na Arte Manuelina.

Fotos de MANUEL ANTÓNIO E. MALAQUIAS



NO âmbito do Projecto Fauna Ibérica - Catálogo
de Fauna Ibérica IV, Subprojecto Moluscos
Gastrópodes Opistobrânquios (coordenado
pelo  Prof. Dr. Juan  Lucas  Cervera), uma

equipa composta por amantes da Malacologia e
aprendizes desta mui nobre e distinta área da Biologia
seguiu viagem até Aveiro. Era constituída pelo
Prof. Dr. Gonçalo Calado
(Presidente do Instituto
Português de Malacologia,
que supervisionou todas
as actividades), pelo José
Pedro Borges (um
«conchólogo apaixonado»),
pela Dra. Rita Coelho
(Técnica do I. P. M.) e
pelos alunos, finalistas da
Licenciatura em Biologia
da Universidade Lusófona
de Humanidades e Tecno-
logias, Inês Tojeira, Alberto
Fernandes, António Vito-
rino e Ricardo Neves. O
espírito era o de quem
vai para uma expedição,
uma missão de descoberta
que, porventura, iria
trazer novos conhecimen-
tos sobre a fauna mala-
cológica daquela região,
mais concretamente da
Ria de Aveiro.

Assentámos arraiais no
Laboratório de Ecologia
Marinha e Estuarina do
Departamento de Biologia
da Universidade de Aveiro,
onde fomos muito bem recebidos e nos disponi-
bilizaram o espaço e, apenas algum, material necessário
— sim porque íamos muito bem apetrechados com
bibliografia, baldes,..., pás e pazinhas, caixas de plástico
e até, imagine-se, lupas com a respectiva iluminação
e máquina fotográfica digital acoplada. Esta gente
não brinca em serviço; é até caso para se dizer

que «quem vai para a ria, avia-se em terra». A verdade
é que tudo foi absolutamente necessário e só assim
conseguimos realizar, na minha humilde opinião, um
excelente trabalho.

As actividades diárias começavam bem cedo, ao
sabor das marés, e quando necessário o grupo dividia-se
em dois por forma a fazer render o molusco. Uns iam

mergulhar, os outros iam
dragar. Uns lavavam, outros
triavam. Mas, à incursão ao
lodo ninguém quis faltar.
Que raio de fixação esta
gente tem, ou melhor,
que raio de «casa» escolhe-
ram alguns moluscos para
realizar o seu destino.
«Ó Zé Pedro queres mais
um balde de Hydrobia ulvæ?»
—gracejava alguém, já que
nos deparámos com googol
exemplares daquela espécie.
Saímos de lá completa-
mente imundos e, sem água
limpa por perto, resolvemos
embrenharmo-nos pelas
ruas e pontes da cidade
dos moliceiros até que, ao
passar no jardim do muni-
cípio, deparámo-nos com
a equipa de jardineiros
camarários a regar a flora
aí presente. Resolvemos
aproveitar a água que corria
das mangueiras e eis que
toda a população que
passava olhava para nós
com cara de quem pensava:

«Grandes cientistas, assim 'tá bem! Haja quem leve
este país a bom termo».

Por falar em moliceiros, a embarcação que nos
levou ao longo da ria para realizar as dragagens era
a, também característica daquela região, bateira.
Devidamente alterada e equipada com motor, levou-nos
a dragar em vários pontos da ria o que demorava o seu
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Aveiro, a terra dos «lodos-moles»
por RICARDO C. NEVES1, 2 &  RITA COELHO2

1 Universidade Lusófona; 2 Instituto Português de Malacologia

Nudibrânqui do género Favorinus recolhido em Aveiro
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tempo pois o motor não era muito potente. E, como
os dias de trabalho estavam a ser árduos e cansativos,

o António não resistiu ao ataque simultâneo de Hypnos
e Somnus. Infelicidade a dele pois não conseguiu
apreciar a fantástica paisagem que aquela zona nos

oferecia. Ainda estou para saber como é que lhe acon-
teceu aquilo; sim porque o motor não era dos mais
silenciosos, valha a verdade.

Pois é, a boa disposição reinou durante todo o tempo
e, no final, a sensação era a de que aqueles dias de tra-
balho tinham valido a pena. Talvez esperássemos
encontrar algum molusco fora do vulgar ou ainda não
descrito para aquela área de amostragem, — temos sem-
pre esse desejo oculto — mas os recolhidos valeram
pelos outros. Recolheram-se um total de dezoito espé-
cies de moluscos opistobrânquios, entre os quais um
raro exemplar de Akera bullata.

Terminada a campanha virámos costas à lusitana
Veneza e seguimos viagem com os carros um pouco
mais carregados devido ao material malacológico reco-
lhido. Considerámos ir a um restaurante celebrar o fim
dos trabalhos com um repasto a condizer com os dias
ali passados, mas começámos a imaginar que a ementa
constaria de Amêijoas à Bulhão Pato como entrada e
Espetada de Lulas à Chefe ou Polvo à Mestre Lagareiro
como sugestões do dia. Viemos mais cedo...

Tabuleiros com amostras prontos a ser triados.

Investigadora descobre efeito
anti-celulite na baba de caracol

Um estudo recentemente divulgado pelo Instituto Politécnico Nacional (IPN) do México
revela que a baba de caracol de jardim pode ajudar a reduzir a celulite, um problema que afecta
a maioria das mulheres.

O estudo, realizado pela investigadora Iliana Méndez Barajas do Centro de Estudos
Científicos e Tecnológicos Miguel Othón de Mendizábal do IPN, incidiu sobre o caracol
de jardim da espécie Helix hortensis.

A ideia deste estudo surgiu de um grupo de alunos que se propôs a investigar que utilidade
tem o caracol para além da culinária, no âmbito de um concurso escolar.

Os resultados da investigação indicaram que a baba deste molusco tem aminoácidos,
colagénio, vitaminas e alguns sais minerais que, ao serem absorvidos pela pele, suavizam o efeito
de «casca de laranja».

A baba de caracol foi testada em fórmula de gel, durante um mês, por alunas do IPN,
que observaram que a sua celulite diminuía e que não havia retrocesso depois de terminarem
o tratamento.

A celulite é um termo comum usado para descrever as bolsas de gordura acumuladas por
baixo da pele causando covas nas ancas, coxas, nádegas e abdómen.

Este problema estético afecta noventa por cento das mulheres logo após a adolescência
e raramente acontece nos homens.

Quando tudo indicava que a principal utilidade dos caracóis era a gastronomia, a indústria
cosmética desviou-os para novos caminhos.

Recentemente, uma empresa de criação de caracóis mexicana exportou mil duzentos
e cinquenta litros de baba de caracol pelo preço de dez euros por litro (aproximadamente), com
destino à elaboração de produtos cosméticos, para o Japão e Estados Unidos.

Diário Digital / Lusa (18-08-2005)



Obúzio, Hexaplex (Trunculariopsis) trunculus,
é alvo de uma pescaria tradicional e local-
mente importante na Ria Formosa. Neste
sistema lagunar, o búzio é capturado de diver-

sas formas, nomeadamente através de colecta manual
durante a baixa-mar, do uso de uma arte-de-pesca
artesanal e ilegal designada «teia-de-carteiras», e mais
recentemente, por mergulhadores com escafandro
autónomo operando ilegalmente na Ria Formosa.

Durante a época de reprodução, que na Ria Formosa
atinge o auge, aproximadamente, entre Maio e Julho, as
fêmeas de búzio reúnem-se em grandes grupos, que
podem conter várias centenas de exemplares, depositan-
do posturas colectivas (localmente designadas por
«esponjas»), que podem atingir dimensões consideráveis
(cerca de 1 metro de comprimento e 0,5 metros de
largura). Estas posturas são compostas por numerosas

cápsulas de ovos
(cerca de 5,5 mm
de comprimen-
to médio), con-
tendo várias cen-
tenas de ovos
(700 ovos em
média, com apro-
ximadamente
240 µm de diâ-
metro médio).
O búzio é uma

espécie com desenvolvimento directo intra-capsular (ou
seja, os exemplares eclodem das cápsulas completa-
mente desenvolvidos), e após um período de incubação
de aproximadamente um mês tem início a eclosão dos
juvenis (cerca de 1,6 mm de comprimento médio).
Contudo, devido ao facto desta espécie depositar ovos
nutritivos («nurse eggs»), a grande maioria das centenas de
ovos depositados são ingeridos pelas larvas/embriões
ainda dentro das cápsulas, motivo pelo qual apenas eclodem
entre cinco e vinte juvenis de cada cápsula, os quais en-
contram-se ainda sujeitos a mortalidade natural e predação.

As fêmeas de búzio em postura colectiva são alvo de
colecta manual durante a baixa-mar. Com efeito, os
pescadores, inclusive, marcam a localização das «esponjas»
por forma a recolherem periodicamente as fêmeas em

postura. Devido à facilidade de captura e consequente
elevado rendimento de pesca (que pode atingir dezenas
de quilos de búzio), esta prática de colecta manual pode
ter contribuído para uma diminuição da abundância
desta espécie na Ria Formosa ao longo dos últimos anos.

Perante o exposto, existe uma enorme necessidade
de protecção das posturas colectivas («esponjas»), por
forma a permitir a reprodução do búzio, assegurar
a exploração sustentável do recurso pesqueiro e garantir
a perpetuação da espécie na Ria Formosa. Neste con-
texto, é aconselhável a realização de acções de sensibi-
lização junto das comunidades piscatórias que exploram
este recurso, sobre a necessidade de protecção das pos-
turas. Para este efeito, deveria ainda ser estabelecido um
período de defeso durante a época de postura desta
espécie na Ria Formosa.
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A importância da protecção
das posturas colectivas do búzio Hexaplex
(Trunculariopsis) trunculus, na Ria Formosa

por PAULO VASCONCELOS1 &  MIGUEL B. GASPAR2

1 Bolseiro de Doutoramento no IPIMAR - CRIPSul; 2 Investigador Auxiliar do IPIMAR - CRIPSul

Deposição de uma postura colectiva («esponja») de
búzio, Hexaplex (Trunculariopsis) trunculus

Postura colectiva («esponja») e pormenor de uma cápsula de ovos (5,5 mm
de comprimento) de búzio, Hexaplex (Trunculariopsis) trunculus

Desenvolvimento
extra-capsular do
búzio, Hexaplex

(Truncula-
riopsis)

trunculus,
desde a eclosão
(1,6 mm de

comprimento) até
cerca de um mês

de idade (2,6 mm
de comprimento)
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por  por  RRITITAA CCOELHOOELHO

Instituto PInstituto Poror tuguês de Malacolotuguês de Malacologiagia

COMO foi amplamente anun-
ciado, decorreu nos dias
16 e 17 de Abril , no
ZOOMARINE -  Albufeira,

o  Congresso Português  de Mala-
cologia 2005.

Do programa definitivo constaram
vinte e seis comunicações orais e dez
em painel que tiveram temas tão
variados como o mercado das
pérolas à importância de algumas
espécies nas pescas, passando pela
aquacultura de bivalves, ou a con-
servação de moluscos terrestres.
Foram também apresentados alguns
trabalhos de moluscos fósseis.

O número de participantes chegou
quase aos sessenta, vindos de várias
instituições do País. Destacamos
com muito agrado, o elevado
número de estudantes universitários
inscritos, que assim tiveram uma
excelente oportunidade de contactar
com outros grupos de investigação.

O Congresso contou ainda com a
presença de dois oradores convida-
dos: O Prof. Dr. António Frias
Martins, da Universidade dos
Açores, que nos brindou com uma
excelente conferência inaugural na
qual falou da evolução dos moluscos
terrestres dos Açores; no dia
seguinte, coube ao Prof. Dr. Juan
Lucas Cervera, da Universidade de
Cádis, Espanha, fazer a conferência
convidada, que foi sobre evolução e
adaptações de moluscos opistobrân-
quios. No final, foi atribuído o
prémio ZOOMARINE ao colega Paulo
Vasconcelos pela melhor apresen-
tação de estudante, intitulada:
«Reprodução do búzio, Hexaplex
(Trunculariopsis) trunculus, em
laboratório: descrição da postura,
desenvolvimento embrionário e juve-
nil». Todos os participantes fizerem
votos para que o evento tivesse
continuidade.
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Tivemos recente-
mente conhecimento do encerra-
mento da firma Low Tide, pro-
priedade de Paulo Granja e Gonçalo
Rosa, sediada em Lisboa e dedicada
à venda de conchas para colec-
cionadores.

Ao cabo de meia dúzia de anos
de profícua actividade, com efeito,
os proprietários da Low Tide decidi-
ram enveredar por outros caminhos,
fechando as instalações próximas da
Praça do Chile, para onde se tinham
mudado há relativamente pouco
tempo, a partir da localização origi-
nal, junto ao Príncipe Real, e desac-
tivando o site que mantinham na
Internet.

Durante a sua existência, a Low
Tide teve uma vasta actividade,
especializando-se na fauna da costa
ocidental africana (Cabo Verde e
Senegal), bem como nas conchas de
Moçambique. Presença regular nas
feiras europeias e americanas, a
firma beneficiou, evidentemente, da
muita experiência do Paulo Granja
que, com outros elementos da sua
família, tinha começado a sua acti-
vidade no ramo na casa TanTan.
A essa experiência e a uma vasta
carteira de clientes juntou-se a faci-
lidade com que o Gonçalo Rosa
domina os modernos meios infor-
máticos, para que fosse possível
fornecer aos interessados um
serviço interessante e de boa quali-
dade.

É de realçar que as lojas de venda
de conchas são — ou, ao menos,
podem ser — um elo importante no
desenvolvimento da Malacologia

amadora, na sua vertente de
colecção.

É certo que, nos nossos tempos,
a aquisição de conchas para
colecção se pode fazer conforta-
velmente através da Internet. Muitas
e muitas firmas dispõem de páginas
actualizadas e de excelente aspecto
gráfico, onde as peças propostas
para venda são acompanhadas de
descrições minuciosas e fotografias
coloridas; pelo menos num caso, os
vendedores proporcionaram até a
potenciais interessados uma imagem
animada: o visitante da página podia
facilmente fazer rodar os exem-
plares exibidos, a fim de os ver
de diversos ângulos! Muitas dessas
firmas organizam até concorridos
leilões, onde se encontra um pouco
de tudo, das espécies mais comuns
às mais raras, a preços frequen-
temente convidativos.

Sucede porém que, para além
da simples aquisição de exemplares
e ainda de os coleccionadores
encontrarem nas lojas informações
actualizadas e bibliografia de que
por vezes não dispõem nas suas
bibliotecas, essas mesmas lojas
podem ainda funcionar como um
ponto de contacto e eventual-
mente de encontro e reunião, quase
como se tratasse de um autêntico
clube.

Entre nós, esse papel foi primi-
tivamente desempenhado pela
TanTan Naturália, de Joaquim da
Costa Torres, situada na Junqueira,
em Lisboa, e pela TanTan Safari
de Manuel Coelho Balsa, em
São Pedro de Sintra, sem esquecer
o contributo, mais moderado, da
Amonite, de Guilherme Soares.

Foi na TanTan, em Lisboa, e na
TanTan, em Sintra, que muitos
coleccionadores se conheceram uns
aos outros, por vezes cimentando
com o correr dos tempos amizades
longas já de décadas. A circuns-
tância de a casa de Manuel Coelho
Balsa, em particular, estar aberta ao
público nas tardes de sábados e
domingos, permitia até que muitas
vezes lá se marcasse encontro com
os amigos, aproveitando o sempre
agradável passeio a Sintra.

Com o fim do projecto Low
Tide, deixamos de poder contar em
Lisboa com um espaço dotado de
tais características, o que é uma
inegável perda para todos os colec-
cionadores.

Ao que sabemos, quer o Paulo
Granja quer o Gonçalo Rosa
pretendem agora seguir carreiras a
solo, na área do comércio mala-
cológico, o segundo provavelmente
com particular incidência na via
electrónica e postal, visto passar
a residir, em breve, na aprazível
localidade alentejana de Castro
Verde, o primeiro em Sobral de
Monte Agraço, de onde é natural,
num projecto cujos contornos estão
prometidos para breve. A ambos
desejamos, naturalmente, as maiores
venturas nas suas próximas activi-
dades.

O Editor da Portugala
remeteu-nos recentemente uma
nota, que lhe fora enviada por Paulo
Vasconcelos, sobre a participação
do contingente português num

Notícias do rectângulo 44
por ANTÓNIO MONTEIRO
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recente Congresso Internacional de
Malacologia. A notícia tem evidente
interesse para a Malacologia do
Rectângulo, pelo que, com muito
gosto, reproduzimos aqui os dados
recebidos, agradecendo ao Manuel
António E. Malaquias (também
co-autor de um poster apresentado
no evento) o seu envio:

O VI Congresso Latino-Ame-
ricano de Malacologia - CLAMA
2005 realizou-se no Panamá, entre
4 e 8 de Julho últimos. As sessões
tiveram lugar na sede do
Smithsonian Tropical Research
Institute (STRI), Cidade do Panamá,
Panamá.

Dos investigadores portugueses,
estiveram (fisicamente) presentes
Miguel Gaspar, Marta Rufino
e Paulo Vasconcelos (IPIMAR -
CRIPSul), que apresentaram um
total de seis comunicações orais e
dois posters, a saber:

Comunicações orais: 

— CONSTANTINO, R.; REGALA, J.;
GASPAR, M. B.; MONTEIRO
C. C.: «Can environmental
stress superimpose over
clam-dredge fisheries? An
ecological biodiversity ana-
lysis of two case-studies»;

— GASPAR, M. B.; CHÍCHARO, L.
M.; VASCONCELOS, P.;
GARCIA, A.; SANTOS, A. R.;
MONTEIRO, C. C.: «Depth
segregation in Donax trunculus:
implications for fishery man-
agement»;

— REGALA, J.; CONSTANTINO, R.;
GASPAR, M. B.; MONTEIRO, C.
C.: «Can we trace fishing
intensity on shallow-water
hydrodynamic grounds from
ABC-curves?»;

— RUFINO, M. M.; GASPAR, M.
B.; PEREIRA, A. M.;
VASCONCELOS, P.: «Shape

recognition of Chamelea gallina
and Venus striatula (Bivalvia:
Veneridæ) based on linear
morphometric and geometric
methods»;

— VASCONCELOS, P.; CÚRDIA, J.;
GASPAR, M. B.; CASTRO, M.:
«The shell of Hexaplex
(Trunculariopsis) trunculus as a
mobile hard substratum:
advantages and disadvantages
of epibiont polychætes
(Annelida: Polychæta)»;

— VASCONCELOS, P.; GASPAR, M.
B.; CASTRO, M.: «Imposex
levels and development of
non-destructive indexes for
gender identification of
imposex-affected Hexaplex
(Trunculariopsis) trunculus (Gas-
tropoda: Muricidæ)».

Posters:

— GASPAR, M. B.; RUFINO, M.
M.; VASCONCELOS, P.: «Spatial
organisation of bivalve com-
munities: effects of sediment
type and depth on species
distribution along the Algarve
coast (southern Portugal)»;

— XAVIER, J. C.; SENDÃO, J.;
BORGES, T. C.; AFONSO, C.
M.; MALAQUIAS, M. A. E.:
«Fisheries trends and biodi-
versity of molluscs in
Portuguese waters».

Por sua vez, de 10 a 14 de
Outubro, teve lugar em Nápoles, na
Itália, o IV Congresso das
Sociedades Europeias de Mala-
cologia, nas quais o IPM também
se insere. Estiveram presentes cerca
de duzentos participantes, entre os
quais três colegas portugueses a
apresentarem outras tantas comuni-
cações orais e duas em painel, cujos
títulos reproduzimos mais abaixo.

No final, realizou-se a assembleia
geral, tendo ficado decidido que será

o IPM a organizar o V Congresso
das Sociedades Europeias de
Malacologia, o que acontecerá den-
tro de três anos, na Ilha de São
Miguel, nos Açores, com a preciosa
colaboração do grupo do Prof.
Dr. Frias Martins.

Os trabalhos apresentados no
congresso de Nápoles por inves-
tigadores portugueses foram os
seguintes:

— «The Iberian Naiads», por
RAFAEL ARAÚJO, JOAQUIM
REIS, CARLOS TOLEDO e
ANNIE MACHORDOM, do
Museo Nacional de Ciências
Naturales de Madrid e do do
Centro de Biologia Ambiental
/ Dep. de Biologia Animal da
Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa;

— «Corbicula fluminea (MÜLLER,
1774) present in two Por-
tuguese rivers as revealed by
genetic analysis», por
RONALDO SOUSA, RUTH
FREIRE, JOSEFINA MENDEZ,
CARLOS ANTUNES e LÚCIA
GUILHERMINO em represen-
taão do Centro Interdis-
ciplinar de Investigação
Marinha e Ambiental do
Porto, do Instituto de
Ciências Biomédicas de Abel
Salazar e do Departamento
de Biologia Celular e Mole-
cular da Faculdade de
Ciências da Universidade da
Coruña;

— «Spatial and temporal mul-
luscan distribution in the
freshwater tidal area of the
river Minho estuary», por
RONALDO SOUSA, CARLOS
ANTUNES e LÚCIA GUILHER-
MINO em representacão do
Centro Interdisciplinar de
Investigação Marinha e
Ambiental do Porto e do
Instituto de Ciências Biomé-
dicas de Abel Salazar.
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Por aqui vemos que, mais uma
vez, a Malacologia portuguesa
esteve bem representada em
reuniões internacionais.

De resto, também MANUEL
ANTÓNIO E. MALAQUIAS, presente-
mente no Museu de História
Natural, em Londres, se tem des-
tacado pela qualidade do seu tra-
balho, que lhe tem valido diversos
prémios. A sua natural e com-
preensível modéstia por certo o
impediria de os referir no corpo da
Portugala, mas é da mais elementar
oportunidade e justiça que as
«Notícias do Rectângulo» registem
o facto.

É, evidentemente,
com a máxima satisfação que regis-
tamos aqui três novos Doutores,

cujas teses versaram a área da
Malacologia, sendo de assinalar
que, por força da dispersão insular
do território nacional, o Rectângulo
a que estas notícias dizem respeito
se deforma aqui consideravelmente,
ganhando em riqueza e diversidade
o que perde em simplicidade
geométrica...

Assim, no dia 15 de Julho,
ANTÓNIO DOMINGOS ABREU defen-
deu, na Universidade da Madeira, a
sua tese intitulada «Povoamentos
malacológicos de substrato móvel
ao longo da plataforma insular sul
da ilha da Madeira», com vista à
obtenção do grau de Doutor em
Biologia Marinha. Como seria de
esperar, tudo correu pelo melhor,
tendo o candidato sido aprovado
com Distinção e Louvor.

Ainda em Julho, teve lugar a
defesa de tese de PATRÍCIA CAR-
DOSO. O trabalho, realizado em
parceria com as Universidades de

York (no Reino Unido) e de
Coimbra, intitulou-se «Long-term
changes within macrobenthic
assemblages in a temperate estuary
under eutrophication», sendo de
notar que, embora se insira na área
mais geral da Ecologia, utilizou
como modelo de estudo o gas-
trópode Hydrobia ulvæ. A candidata
foi aprovada com a classificação
final de Muito Bom com Louvor e
Distinção, sendo o grau académico
atribuído pela Universidade de
Coimbra.

Finalmente, no dia 17 de
Outubro, SÉRGIO ÁVILA defendeu,
na Universidade dos Açores, a sua
tese intitulada «Processos e padrões
de dispersão e colonização nos
Rissoidæ (Mollusca: Gastropoda) dos
Açores», com vista à obtenção do
grau de Doutor em Biologia (espe-
cialidade de Anatomia e Taxonomia
Zoológicas). Os seus trabalhos
foram orientados pelos Professores
Frias Martins (da Universidade dos

O sorriso da vitória! (da esquerda para a direita):
Carlos Marques da Silva, Thierr y Backeljau, Frias Martins, Sérgio Ávila e Gonçalo Calado
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Açores) e Thierry Backeljau (do
Royal Belgian Institute of Natural
Sciences). Uma vez mais, tudo
correu tão bem como previsto,
sendo o candidato aprovado por
unanimidade do júri, com Distinção
e Louvor.

Aos novos Doutores endere-
çamos, evidentemente, as mais
cordiais felicitações, formulando
votos para que continuem a sua
profícua actividade na área da
Malacologia.

É com o máximo
gosto que as «Notícias do Rectân-
gulo» dão conta da publicação do
artigo «Non-marine testaceous
Gastropoda of continental
Portugal and Berlengas Islands,
I. Catalogue and bibliography»,
da autoria de ROLANDA M.
ALBUQUERQUE DE MATOS. Agra-
decemos ao nosso amigo Manuel
António E. Malaquias e à biblio-
teca do Instituto Português de
Malacologia, terem-nos permitido
o acesso ao mesmo, possibilitando
um comentário alargado.

Tal como seria de esperar, o
artigo, que integra o volume IV,
nº 1 (nova série) dos Arquivos do
Museu Bocage (páginas 1-158),
datado de 24 de Setembro de
2004, reveste-se da máxima im-
portância para o estudo da nossa
fauna malacológica não marinha.
Segundo a autora, a lista de espé-
cies publicada «resultou de aturada
pesquisa bibliográfica e cuidadosa
inventariação das colecções exis-
tentes nos Museus de Zoologia
ligados às Universidades de Coim-
bra, Porto e Lisboa, e de algumas
pertencentes a coleccionadores
privados».

Conforme a Dra. Rolanda re-
fere na sua introdução, o conheci-
do trabalho de AUGUSTO NOBRE,
Moluscos Terrestres e Fluviais de
Portugal, datado de 1941, necessi-

tava de actualização, pois já à data
da sua publicação a nomenclatura
e sistemática utilizadas se encon-
travam algo ultrapassadas, faltan-
do a inclusão de diversas espécies
e havendo imprecisões na dis-
tribuição geográfica de outras.
Concordemos que é de monta a
tarefa a que Autora se propõe, mas
que se encontra já bem encamin-
hada e numa fase adiantada. Os
problemas nomenclaturais encon-
trados, devidamente assinalados,
deverão ser resolvidos mediante o
estudo de novas amostras, o que
está em progresso, prevendo-se
para breve a publicação de traba-
lhos análogos sobre os bivalves
não marinhos e as lesmas, para
além dos inventários completos
das colecções dos museus acima
referidos.

No presente texto, para além de
uma breve introdução histórica
referente aos estudos da nossa
fauna não marinha, iniciados, em
finais do século XVIII com a publi-
cação do Ensaio de huma descripção
fizica e económica de Coimbra e seus
arredores (1789), por MANOEL
DIAS BAPTISTA e da Floræ et fauna
lusitanicæ specimen (1797), por
DOMINGOS VANDELLI. O primeiro
assinalava duas lesmas, Limax
ater e L. agrestis e seis caracóis,
Turbo perversus, Helix nemoralis,
H. decollata, H. fragilis, H. pomatia
e H. arbustorum, enquanto o segun-
do referia as mesmas duas lesmas e
os caracóis Helix lapicida, H. albella,
H. pomatia, H. nemoralis, H. grisea e
H. decollata. A esses primeiros tra-
balhos, outros se seguiram (veja-
se, por exemplo, BURNAY &
MONTEIRO, História da Malacologia
em Portugal, Publicações Ocasio-
nais da Sociedade Portuguesa de
Malacologia, 1988, e ALBU-
QUERQUE DE MATOS, A minha
história da Malacologia Portuguesa
(comunicação apresentada ao 2º
Colóquio Nacional de Malaco-
logia, em Lisboa, em publicação),
2003, sendo de destacar, já no
último quarto do século, a linha de

investigação em Genética de
diversas espécies de caracóis,
conduzida pela Dra. Rolanda, no
Centro de Genética e Biologia
Molecular.

O presente trabalho inclui um
total de 154 espécies, das quais
17 deverão vir a ser retiradas da
relação da malacofauna portu-
guesa, visto a sua inclusão em
listas anteriores ter resultado de
erros de identificação, do achado
fortuito de exemplares isolados,
porventura trazidos de outras
paragens por causas naturais ou
humanas, ou ainda de tentativas
infrutíferas de introdução ou 
colonização por espécies inexis-
tentes por cá.

Para cada designação especí-
fica é indicada a lista de
sinónimos, com indicações
bibliográficas precisas, sendo o
texto completado com uma
extensa bibliografia (cerca de
500 títulos) e um índice por-
menorizado.

Como se vê, trata-se de uma
peça fundamental para a biblio-
grafia malacológica portuguesa,
que não deverá faltar na biblioteca
de qualquer interessado, mesmo
que os moluscos gastrópodes não
marinhos não constituam o fulcro
da sua colecção. Como é evidente,
aguardaremos com o máximo
interesse os trabalhos comple-
mentares anunciados.

Vem ainda a propósito referir
que a Biblioteca geral do IPM foi
recentemente enriquecida com
um considerável conjunto de
livros, publicações e relatórios
de Helicicultura, doado pela
DRA. ROLANDA ALBUQUERQUE
DE MATOS. As referidas obras
encontram-se presentemente em
fase de inventariação e em breve
estarão disponíveis para consulta
de todos os interessados.

O IPM e a comunidade mala-
cológica no seu todo agradecem
sincera e vivamente a valiosa
oferta.
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Reuniões, Cursos
e Exposições

6-10 Fevereiro 2006:
Symposium Cephalopod Life-

cycles: biology, management &
conservation

Hobart, Australia 2006.
Informações adicionais disponíveis

em http://www.utas.edu.au/docs/aq
uaculture/CIAC2006/home_page.htm

11 Marco 2006:
Names, classifications and

identifications: new developments
in Molluscan taxonomy and their
consequences

The National Museum of Wales,
Cardiff..

Organizado pela The Malacological
Society of London e pela The
Conchological Society of Great
Britain and Ireland.

Para mais informações contactar:
Robert Cameron (radc@blueyonder.
co.uk).

12-14 Junho de 2006:
First Atlantic Islands Neogene

International Congress
Ponta Delgada, Açores, Portugal.
Informações adicionais podem ser

obtidas no seguinte endereço:
http://www.uac.pt/~cicia/abertura

ou atraves de Sérgio Ávila
(avila@notes.uac.pt)

2-8 Julho de 2006:
II International Workshop of

Mollusca Aplacophora (Caudofo-
veata & Solenogastres)

Estacão de Biologia Marinha da
Graña, Ferrol, Coruña, Espanha.

Para mais informações contactar:
Oscar García-Álvarez (baoscar@usc.es)
ou Victoriano Urgorri (bavituco@usc.es).

17-28 de Julho de 2006:
3rd International Workshop of

Malacology and Marine Biology
São Miguel, Açores, Portugal.
Para mais informações contactar:

António Frias Martins (frias@notes.uac.pt).

22-27 Julho 2006:
Inter national Congress on

Bivalvia
Bellaterra (Barcelona), Espanha.
Inscrições e informações adicio-

nais em: http://bivalvia2006.uab.es
ou através de Niko Malchus
(n.malchus@gmx.net).

1-3 Setembro 2006:
Morphology, taxonomy and

ecology of the large Arionids
Gutemburgo, Suécia.
Para mais informações contactar:

Jan Hagnell (jan.hagnell@zool.gu.se)
ou Ted von Proschwitz (ted.v.prosc
hwitz@gne.se).

20-22 de Setembro de 2006:
2dnd International Workshop

on Opisthobranchia
Bonn, Alemanha (Zoologisches

Forschungsmuseum Koenig).
Inscrições até ao dia 31 de Maio de

2006.
Para mais informacoes contactar:

Heike Wägele (hwaegele@evolution.
uni-bonn.de).

Informações Gerais
Publicações recentes
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INSTITUTO PORTUGUÊS DE MALACOLOGIA

Zoomarine - E. N. 125 km 65 - Guia - 8200-864 ALBUFEIRA - PORTUGAL

Tel: 967 950 055   *   Fax: 289 560 308   *   E-mail: ipm@zoomarine.pt

Proposta de Sócio / Membership Application

Nome completo / Full name ________________________________________________________

Data de nascimento / Date of birth _____/___/____ Nº B. I. / Passport number __________________

Morada / Address: _______________________________________________________________

Código Postal / Post code ___________________ 

Correio electrónico / E-mail ________________________ Telefone / Phone __________________

Habilitações / Title ______________________ Profissão / Occupation ________________________

Assinatura do proponente / Signature _________________________________________________

Quota 2006: Sócio efectivo: 20 Euros; Sócio aderente individual: 20 Euros; Sócio aderente colectivo: 50
Euros; Sócio estudante 10 Euros (neste caso juntar cópia de comprovativo da situação de estudante).

Subscription for 2006: Executive member: 20 Euros; Ordinary member: 20 Euros; Institutional member: 50 Euros;
Student member: 10 Euros (please add copy of student ID card or other student status evidence).

Formas de pagamento: Numerário; cheque ou vale postal em nome do Instituto Português de Malacologia.

Methods of payment: Cheque, money or postal order payable to the Instituto Português de Malacologia.

Enviar para / Send to:

INSTITUTO PORTUGUÊS DE MALACOLOGIA

Zoomarine E.N. 125, Km 65 - Guia
8200-864 ALBUFEIRA
PORTUGAL


