
NUM país onde a tradição da museologia em História
Natural está no mínimo moribunda e a investigação
em taxonomia e biodiversidade está longe de fazer as
prioridades das linhas de investigação nas universidades
nacionais; onde as colecções de referência sobre a nossa

fauna e flora não passam de uma miragem ou de proto-projectos de
circunstância e inconsequentes, têm sido sobretudo as sociedades científicas,
como por exemplo o Instituto Português de Malacologia, a assegurar
a investigação e divulgação neste ramo basilar das ciências biológicas e do
nosso património. Continuamos a ser dos poucos países na Europa sem
uma Fauna publicada; os alunos das nossas universidades continuam,
por exemplo, a ter de usar livros sobre a fauna francesa, espanhola, ou
inglesa para identificar o que por cá existe. Como em tudo, claro que há
excepções, mas não passam disso mesmo. Na ausência de uma linha de
financiamento específica para taxonomia e biodiversidade é imperioso
manter vivo e idealmente fazer crescer o apoio às sociedades científicas, mas
sobretudo é necessário que quem de direito reconheça a precariedade
e perigosidade da situação e possibilite as condições para urgentemente
inverter este cenário indesejável e único na Europa. É necessário imple -
mentar estratégias e políticas para formar uma nova escola de especialistas em
taxonomia no País. Quanto mais não seja, para que possamos saber o que temos.
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Este ano temos Congresso Nacional em
Lisboa. Para o ano, Congresso Europeu
em Ponta Delgada. Dois grandes
eventos que nos possibilitarão avaliar
a nossa capacidade organizativa
e ver ao vivo o que de malacologia
por cá se vai fazendo. Para isso,

n e c e s  -
si  ta remos
da ajuda
de todos,
p o i s   s ó
assim po -
d e    r e m o s
levar a sua
organiza -

ção a bom porto. Tudo isto, surge numa
altura em que a quan tidade de gente
nova apostada em dinami zar várias
áreas da malacologia, da ciência ao
coleccionismo, é digna de destaque.
Há alguns bons anos que isto não
mexia tanto. Agora, claro, é necessário
deixar a poeira assentar, para que
esta nova comunidade cresça e crie
raízes. Cá estará o IPM para ajudar
no  que  for  preciso.

Medir o pulso
à comunidade

por GONÇALO CALADO
Presidente da Direcção



UM malacologista interessado perguntou-me porque é que
no meu último trabalho (ALBUQUERQUE DE MATOS, 2004)
não incluí uma nota explicando a aparente troca entre
os  nomes  específicos  Cochlicella  barbara e  Cochlicella  acuta,

em contradição com as publicações de NOBRE (p. ex. NOBRE, 1945).
O Género Cochlicella A. FÉRUSSAC, 1821, inicialmente uma secção

do Género Helix LINNAEUS, compreende três espécies, todas elas
presentes em Portugal e representadas na Fig.1: Cochlicella barbara
(LINNAEUS, 1758), Cochlicella acuta (O. F. MÜLLER, 1774) e Cochlicella conoidea
(DRAPARNAUD, 1801).

A validade do nome específico conoidea nunca foi contestada,
o mesmo não acontecendo com a dos outros dois, nomeadamente
barbara. Isto é em grande parte devido à diagnose de LINNAEUS
para a sua espécie barbara ser um tanto ambígua. Segundo
CAZIOT (1913), DRAPARNAUD ao descrever no seu trabalho de 1801
as três espécies sob o nome genérico de Bulimus, inclui na sinonímia
do seu Bulimus acutus (mas assinalado com um ponto de interrogação)
o Helix barbara de LINNAEUS e, por outro lado, inclui na sinonímia
da variedade α do seu Bulinus ventricosus o Helix acuta de MÜLLER.
Assim, de acordo com DRAPARNAUD, a forma mais alongada
corresponderia ao H. barbara LINN. e a forma mais encurtada

corresponderia ao
Helix acuta MÜLL.
No trabalho de 1805,
DRAPARNAUD repete
esta classificação mas
omite na sinonímia
do seu B. acutus
o H. barbara LINN.
Muitos autores segui -
ram a classi ficação
de DRAPARNAUD, mas
dando diagno ses que,
para cada designa -
ção especí fica, ora
cor res pon diam à for -
ma mais alongada
ora à  for ma ma i s
encurtada.

Po r  e xe m p l o,
M O Q U I N -TA N D O N
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Cochlicella barbara
versus Cochlicella acuta

Conchas das três espécies portuguesas
do Género Cochlicella FÉRUSSAC 1821,

colhidas na região da Lagoa de Santo André
(S29NC11) em 17 Março 1994

(R. A. Matos).



(1855 :  277 ,  280)  considera válido o nome Helix acuta de MÜLLER
para a espécie de forma cónica mais alongada, e propõe, para evitar
confusões, o nome Helix bulimoides para o B. ventricosus de
DRAPAR NAUD, a forma mais encurtada. A apreciação de GERMAIN
é mais precisa porque, ao descrever a espécie Coclicella ventricosa
(DRAP.), diz, em nota de fundo de página, que “O Helix barbara
LINN. é uma forma mal definida e, sob este nome, LINEU sem
dúvida deve ter confundido esta espécie e o Helix acuta de
MÜLLER. Nestas condições, é preferível adoptar o nome ventricosus
DRAP. que é o mais antigo” – cf. GERMAIN, 1930: 317. De acordo
com esta proposição, GERMAIN inclui “Helix barbara LINN. pars”,
tanto na sinonímia de Cochlicella acuta (MÜLLER, 1774) como na de
Cochlicella ventricosa (DRAPARNAUD, 1801). 

Como justificação destes pareceres, transcrevemos em
tradução livre do latim para o Português  as diagnoses originais
de H. barbara e de H. acuta :

Helix barbara – Concha imperfurada, oblonga, áspera; espira
com oito voltas, abertura subarredondada-semilunar. Habitat:
Argélia. Concha aproximando-se da forma de pupa dividida ao
meio, mas menor, ou um pouco menor que uma semente de cevada,
abertura infima, muitas vezes  rodeada inferiormente por uma
banda acinzentada. 

Helix acuta – Concha cónico-acuminada, branca, com
uma banda vermelha; abertura sem dentes. Forma
turbinada enrolada da direita para a esquerda, ornada
por uma linha ou banda estreita vermelha na comissura
das voltas (ao longo das suturas) e uma banda mais larga
a meio da volta maior; estas bandas são inteiras ou
interrompidas. Espira com sete voltas; abertura oval,
sem espessamento e sem dentes; as bandas são visíveis
por transparência através a abertura. Varia por duas
bandas na volta maior. Altura 8 mm; largura 2,5 mm.
Habitat: Itália.

Actualmente consideram-se válidos os nomes específicos seguintes
para as espécies representadas na Fig.1, onde os caracteres diferenciais
são bem aparentes: 

Cochlicella acuta (O. F. MÜLLER, 1774) – concha cónica, muito
alongada, superficie brilhante, com estrias finas, irregulares; de cor
branca ou amarelada, com manchas transversais castanhas claras e,
por vezes, uma banda longitudinal escura; espira com 8-11 voltas,
convexas, aumentando gradual e lentamente de largura, as
primeiras ligeiramente angulosas na periferia; sutura bem marcada;
umbigo quase nulo; abertura oval, mais alta que larga, peristoma
incompleto, não espessado. Dimensões máximas: 25 (15) mm de altura
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e 7,5 (5,5) mm de diâmetro (relação diâmetro/altura 0,3-0,4;
entre parênteses os valores máximos dos exemplares portugueses
observados). 

Cochlicella barbara (LINNAEUS, 1758) – concha cónica, com -
parativamente mais curta e mais larga que na espécie anterior, superfície
menos brilhante e com estrias, irregulares, mais largas; cor mais escura,
amarelada ou acastanhada, por vezes também com bandas longitudinais
mais escuras; espira com 7-8 voltas, muito pouco convexas, aumentando
rapidamente de largura; última volta grande, por vezes com uma ligeira
quilha equatorial; suturas pouco marcadas;  umbigo pouco aparente;
abertura quase tão alta como larga, peristoma incompleto, não espessado.
Dimensões máximas: 15 (12) mm de altura e 8 (5,5) mm de diâmetro
(relação diâmetro/ altura 0,60-0,68; entre parênteses os valores máximos
dos exemplares portugueses observados).

Analisando os vários autores que escreveram sobre estas espécies em
Portugal, podemos dizer que os que se limitam a uma lista de espécies
podem ter seguido ou não a classificação de DRAPARNAUD; enquanto
que os que incluem uma breve descrição nos dão uma indicação de qual
a forma a que se referem.

MORELET (1845: 73) refere só Bulimus acutus BRUG. e Bulimus ventricosus
DRAP., dizendo que da última espécie encontrou uma variedade
“remarquable par le raccourcissement de sa spire”. Usando os nomes
propostos por DRAPARNAUD poderíamos supor que os nomes estariam
“trocados”, embora a sua referência a uma espira encurtada nos possa
levar a crer que esta espécie seria mesmo a barbara de LINN. No nosso
trabalho de 2004, assim o entendemos; embora a referência pudesse
não estar correcta. No trabalho seguinte, MORELET publica uma lista
de espécies portuguesas (1877: 260) usando outra identificação: Bulimus
acutus MÜLLER e Bulimus ventricosus FÉRUSSAC; como não tem diagnose
diferencial podemos supor que se refere, respectivamente à forma
mais esguia e aguda e à mais baixa e obtusa?

CASTELO DE PAIVA (1867: 103) menciona como frequente na
Lusitania a espécie Bulimus ventrosus de FÈRUSSAC, tendo como sinónimo
o Bulimus ventricosus de MORELET, 1845. Pela descrição parece referir-se
a C. barbara, tanto mais quanto a relação entre os valores que menciona
para largura e altura é de 0,55, valor muito aproximado ao dado acima
para  esta espécie. 

LUSO DA SILVA não se limita a enumerar espécies, dando sempre uma
descrição dos exemplares que estudou. No trabalho de 1871, descreve
(p. 182) Helix acuta MÜLLER e (p. 184) Helix barbara LINN., fazendo
algumas considerações sobre o trabalho de MORELET. Pelas descrições,
LUSO DA SILVA refere-se às actuais Cochlicella acuta (O. F. MÜLLER) e
Cochlicella barbara (LINNAEUS).

SILVA E CASTRO nunca menciona nos trabalhos que publicou espécies
do actual Gén. Cochlicella, mas a identificação dos espécimes presentes na
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sua colecção pessoal, actualmente no Museu de História Natural, Secção
de Zoologia, Porto, segue a classificação de DRAPARNAUD com as
diagnoses trocadas, confirmada pelo detalhado estudo que fizemos destes
espécimes. Também LOCARD, que na sua “Conchyliologie Portuguaise”
(1899) inclui grande parte das colheitas de SILVA E CASTRO, usa a
classificação de DRAPARNAUD.

Finalmente, temos as publicações de NOBRE. Nos trabalhos de 1885
a 1889, NOBRE dá apenas listas de nomes das espécies portuguesas
que colheu ou copiou de outros autores, que as mencionam para
Portugal. Só a partir de 1911, em trabalhos mais desenvolvidos,
apresenta descrições das espécies que considera. O trabalho de 1911
é dedicado a espécies de água doce, os de 1913, 1930 e 1945 incluem
espécies terrestres. É de notar que as publicações de 1930 e 1945 são
edições melhoradas da anterior, dado que o texto de 1913 é nelas
integralmente reproduzido, tendo sido acrescentadas palavras
introdutórias, figuras e estampas, além de adições quanto a locais
de colheita. Atendendo às descrições sob cada nome específico
verifica-se que muito embora NOBRE use os nomes dados pelos
fundadores das espécies, as descrições estão trocadas.

Sumariamente temos: em 1885, 1886 e 1887 NOBRE refere: Helix
acuta MULLER e Helix ventrosa FÉRUSSAC; em 1888 refere só
H. acuta M.; e em 1896 tem H. ventricosa DRAP. e H. acuta MULLER.
Nos trabalhos seguintes, muda de identificação. Assim em 1913
(p. 201) sob o nome Helix barbara LINN., tem uma descrição que
corresponde às características de Helix acuta MÜLLER e (p. 203) sob
o nome Helix acuta MULLER descreve a espécie barbara LINN.; sendo
a sinonimia das duas espécies uma mistura de nomes, que não interessa
aqui examinar.

Corroborando a troca entre nomes específicos e respectivas
descrições das publicações de NOBRE, estão as identificações do material
da sua colecção pessoal (“Colecção Augusto Nobre”), existente no Museu
de História Natural, Secção de Zoologia, Porto, cujos espécimes
estudamos individualmente.

Embora os trabalhos de NOBRE continuem a ser a base dos estudos
sobre a malacofauna portuguesa, há que reconhecer que estão, sob vários
aspectos, não só desactualizados como incorrectos, pelo que podem
induzir em erro estudiosos que neles se fundamentam, como acontece
em alguns trabalhos recentes.
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ESTÁ em curso um programa de investigação sobre o aparelho
digestivo de moluscos opistobrânquios, que visa a carac -
terização morfológica e funcional dos diversos tipos celulares
existentes  no  tubo  digestivo  e  glândulas  anexas.  Até  este

momento, os estudos incidiram sobre as espécies Aplysia depilans
(Anaspidea), conhecida como vinagreira ou lebre-do-mar e Bulla striata
(Cephalaspidea), mas está previsto o seu alargamento a outras espécies.
Embora a glândula digestiva tenha sido estudada com técnicas de
microscopia electrónica em algumas espécies de opistobrânquios,
outros órgãos do aparelho digestivo têm recebido muito menos
atenção por parte dos investigadores. Para alargar os conhecimentos
nesta área, a nossa investigação dá especial atenção às glândulas salivares,
porque a sua ultraestrutura (estrutura fina das células que se observa

em microscopia electrónica) nunca antes tinham sido descrita neste
grupo de gastrópodes, embora existissem já diversas publicações
sobre a ultraestrutura das glândulas salivares de pulmonados e também
de alguns prosobrânquios.

Pequenos fragmentos (geralmente com cerca de 1 mm3) retirados
dos órgãos seleccionados foram fixados com glutaraldeído e pós-fixados
com tetróxido de ósmio, de modo a garantir adequada preservação
da ultraestrutura celular. Após desidratação em etanol, os fragmentos
foram incluídos numa resina sintética (Epon) que depois de
polimerizada permite obter os cortes ultrafinos (cerca de 80 a 90 nm
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Estudo do aparelho digestivo
em Opistobrânquios

Fig. 1 – Exemplar de Bulla striata
colhido na Ria de Alvor (Algarve).

Fig. 2 – Corte semi-fino de uma glândula
salivar de B. striata, mostrando o canal central

(asterisco) e numerosas células secretoras
coradas de azul (setas).

Fig. 3 – Célula secretora de muco das
glândulas salivares de B. striata observada
em microscopia electrónica de transmissão,

mostrando o núcleo (N), o complexo de Golgi
(G) e numerosas vesículas de secreção (V).
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de espessura) utilizados na observação em microscopia electrónica
de transmissão. Os fragmentos incluídos em Epon foram também
utilizados para obtenção de cortes semi-finos (1 a 2 µm de espessura)
destinados à observação em microscopia óptica, tendo a vantagem de
apresentarem uma preservação da estrutura celular com qualidade
muito superior à que se obtém com os métodos de inclusão em
parafina, tradicionalmente utilizados em histologia. Além disso,
é também possível aplicar nos cortes semi-finos diversas colorações
histoquímicas para localização de componentes dos tecidos (proteínas,
polissacarídeos, lípidos).

As glândulas salivares estão, geralmente, presentes nos gastrópodes,
produzindo um fluído contendo muco destinado a aglutinar as partículas
alimentares e lubrificar a sua passagem pelo tubo digestivo, tendo também
sido referida a presença de enzimas digestivas na saliva. As nossas
observações revelaram três tipos de células secretoras de polissacarídeos
e proteínas nas glândulas salivares de A. depilans (Lobo-da-Cunha 2001,
2002), mas em B. striata encontraram-se dois tipos de células secretoras,
intercaladas por células ciliadas não envolvidas na produção de secreção
(LOBO-DA-CUNHA & CALADO 2007). Em geral, estas células secretoras
apresentam um grande desenvolvimento do retículo endoplasmático
rugoso e do complexo de Golgi, organelos celulares envolvidos na
síntese da secreção. É também característico deste tipo de células
apresentarem grande parte do citoplasma ocupado por vesículas contendo
secreção, a qual irá ser lançada nos canais destas glândulas, acabando
por chegar à cavidade bucal (Fig. 1 a 6).

Apesar de algumas diferenças, as glândulas salivares de B. striata
apresentam semelhanças com as de A. depilans, no que respeita à
morfologia celular e conteúdo das vesículas secretoras. Estas semelhanças
podem ser devidas à relação filogenética entre anaspídeos e cefalaspídeos,
ou ao facto de ambas as espécies estudadas terem uma alimentação
herbívora semelhante (constituída, principalmente, por algas clorófitas
e rodófitas). Esperamos, em breve, poder incluir cefalaspídeos carnívoros
neste estudo comparativo, para tentar desvendar eventuais relações
entre o tipo de alimentação e as características celulares das glândulas
salivares e de outros órgãos do aparelho digestivo.
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Fig. 4 – Corte semi-fino de uma glândula
salivar de Aplysia depilans, observando-se
diferentes tipos de células secretoras.
Fig. 5 – Reacção para detecção de proteínas
num corte semi-fino dessas glândulas,
mostrando grânulos de secreção contendo
proteínas coradas de vermelho (setas).
Fig. 6 – Zona apical de uma célula secretora de
muco das glândulas salivares de A. depilans,
observada em microscopia electrónica
de transmissão, mostrando numerosas
vesículas de secreção (V).



Aespécie Octopus maya encontra-se na zona sul da península
do Iucatão, no México. Esta espécie possui várias caracterís - 
 ticas que o diferencia das demais espécies de polvos e que
fazem dele um bom animal de laboratório. Entre estas, temos

o tamanho dos ovos, que é substancialmente maior, e o facto de
possuírem uma criação e manutenção mais fácil. Enquanto que os
indivíduos de todas as outras espécies precisam de ser alimentados
individualmente ou necessitam ter uma dieta constituída por presas vivas
nas primeiras semanas após a eclosão, os de O. maya aceitam bem pedaços
de caranguejo, camarão ou peixe congelados espalhados no tanque desde
o dia em que nascem. Outra característica importante desta espécie é que
as crias nascem já com uma aparência e comportamento semelhante aos
adultos, o que é muito útil em estudos comportamentais que necessitem
ser efectuados nas fases iniciais de desenvolvimento. Pensa-se que é nestas
fases que os polvos ganham a sua preferência alimentar, baseando-se
no que encontram disponível no meio. Este trabalho baseia-se neste
pressuposto. Partimos do pressuposto de que expondo estes polvos
recém-nascidos a um alimento diferente dos considerados preferenciais
estes alterem a sua preferência alimentar. Esta alteração tem interesses
ecológicos bem como económicos. A nível ecológico, o facto de terem
como presas preferenciais as que estão disponíveis quando nascem é uma
vantagem evolutiva já que a disponibilidade de presas pode variar, assim

aumentam as suas hipó -
teses de sobrevivência.
A nível económico a pos -
si bilidade de criar um
alimento e torná-lo pre -
ferencial é muito van -
tajosa, pois isto pode
facilitar a criação destes
animais em cativeiro, o
que implica uma dimi -
nuição na pesca dos
mesmos, já que se pode
tornar a criação de ani-
mais em cativeiro em
grande escala finan -
ceiramente vantajosa.
Quem sabe um dia não
o estamos a comer em
Portugal?
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por NÁDIA VELOSA

Finalista do Curso de Biologia
da Universidade Lusófona

de Humanidades e Tecnologias,
a realizar o estágio de licenciatura

na Unidade Multidisciplinar
de Docência e Investigação

da Universidade Nacional
Autónoma do México,

em Sisal, Iucatão.

Condicionamento precoce
das preferências alimentares

do Polvo-Vermelho, Octopus maya
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ACABA de se ser publicado pelo Boletim do Instituto Espanhol
de Oceanografia (http://www.ieo.es/publicaciones/boletin.htm)
o catálogo dos moluscos opistobrânquios de Portugal
e Espanha, incluindo as ilhas dos Açores, Madeira, Selvagens,

Canárias e Baleares, fazendo desta região do globo a mais bem conhecida
em termos da diversidade de espécies destes animais.

Os moluscos opistobranquios são comummente conhecidos por
Lesmas-do-Mar, parentes sem concha dos burriés e das lapas. Muitos
deles apresentam cores muito chamativas que fazem com que nenhum
mergulhador amador lhes fique indiferente. No entanto, estas cores são
um sinal de aviso que indica que não são comestíveis: algumas espécies
desenvolveram moléculas tóxicas que utilizam em sua defesa. Estas
autênticas “armas químicas” estão já a ser estudadas como potenciais
fármacos na luta contra doenças como o cancro.

Ao longo de 132 páginas, os oito autores passam em revista todas as
referências conhecidas das 523 espécies encontradas para as águas
Ibéricas. O Doutor Ángel Valdés, investigador do Museu de História
Natural de Los Angeles diz no prefácio deste catálogo: “…actualmente,
existem mais investigadores de opistobrânquios activos em Espanha
e Portugal do que no resto dos outros países todos em conjunto…”.
A “Escola Ibérica”, como é chamada no meio, é assim a que mais frutos
tem dado, não só em número de investigadores, como em número
de artigos publicados e espécies novas descritas para a ciência.

O catálogo apresenta ainda trinta e duas fotografias a cores das
espécies mais raras, muitas delas com uma imagem publicada pela primeira
vez, o que faz dele uma obra fundamental para profissionais e amadores 
que queiram conhecer melhor a nossa fauna.

Coordenado pelo Prof. Juan Lucas Cervera da Universidade
de Cádis, o trabalho é também assinado por três investiga-

dores portugueses do
Instituto Português de
Malaco log ia  ( IPM) ,
Gonçalo Calado, Ma-
nuel Malaquias e César
Gavaia, o último dos
quais tragicamente fale -
cido em 2003 quando
realizava uma saída
de campo integrada
num projecto de inves -
tigação.

Portugal e Espanha 
são os países do mundo onde melhor se conhece
a diversidade de Lesmas-do-Mar

Aeolidiella sanguinea

Hypselodoris picta

Lobiger erradifalci



DURANTE os meses de Julho e Agosto de 1994, o Museu
Municipal do Funchal (História Natural) e o Instituto
Português de Malacologia realizaram uma expedição,
«Selvagens  94»,  à Reserva  Natural  das  Ilhas  Selvagens.

Este projecto iniciou-se em Abril de 1994 com o objectivo de
conhecer melhor a Fauna Malacológica Portuguesa como um todo

e investigar as relações biogeográficas das Ilhas Selvagens
utilizando para este fim a distribuição da fauna malacológica
destas ilhas. Foram identificadas 123 espécies (22 Bivalvia,
3 Poliplacophora, 5 Gastropoda Heterobranchia, 6 Gastropoda
Opisthobranchia, 1 Gastropoda Pulmonata e 86 Gastropoda
Prosobranchia) destas 36 são novos registos (TABELA 1). Destas
espécies existem 33 em que as Ilhas Selvagens representam o limite
de distribuição norte e 15 que representam o limite de
distribuição sul.
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por MÓNICA ALBUQUERQUE

Instituto Português de Malacologia

Fauna Malacológica
das Ilhas Selvagens - Madeira, Portugal
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TABELA 1: Novos registos para a fauna malacológica
das Ilhas Selvagens

Abra alba Limaria hians
Acanthochitona fascicularis Mangelia stossiciana
Bolma rugosa Mitrella bruggeni
Caecum searleswoodi Mitromorpha canariensis
Chauvetia crassior Modiolarca subpicta
Chlamys pesfelis Monophorus erythrosoma
Condylocardia verdensis Neolepton sulcatulum
Crassadoma multistriata Nodipecten corallinoides
Ctena decussata Ocinebrina inordinata
Gibberula secreta Osilinus sauciatus
Gouldia minima Parvicardium vroomi
Gregariella semigranata Pseudochama gryphina
Irus irus Rhomboidella prideauxi
Jujubinus cf. pseudogravinæ Setia ugesæ
Jujubinus poppei Sinezona semicostata
Lasaea rubra Spondylus senegalensis
Lepidochitona canariensis Vitreolina philippi
Leptochiton algesirensis Williamia gussonii

As relações biogeográficas foram averiguadas estudando a
similaridade da fauna versus distância aos locais selecionados. Locais
como as Ilhas Canárias, Madeira, Açores, Cabo Verde, Costa Africa, Costa
Portuguesa, Mediterrâneo e Provincias Americanas foram analisadas.
Foi detectada uma relação linear, sendo que tendencialmente quanto
mais próximo das Selvagens é o local comparado maior similaridade
existe em termos do número de espécies comuns. 

Com os dados obtidos foi possível também efectuar uma análise de
similaridade dos locais seleccionados, utilizando o programa NTSYS com
coeficiente de similaridade Jaccard, onde foi possível desvendar que a
fauna das Ilhas Selvagens é mais aparentada com a fauna das Ilhas
Canárias do que com a da Madeira (ver dendrograma). 

Para informações mais promenorizadas consultar o relatório do
trabalho efectuado que se encontra disponível na biblioteca do IPM.

Imagens de espécies:
Jujubinus cf. pseudogravinæ,
Setia ugesæ
e Alvania sp.



INCENTIVAR o gosto pela descoberta e pela observação da natureza
nas crianças em tenra idade é o objectivo do projecto “Sair da
concha: à descoberta das ciências da vida no jardim de infância”.
Este projecto destina-se aos jardins de infância públicos do Algarve

e visa a criação de duas caixas pedagógicas temáticas, uma sobre o campo,
outra sobre a beira-mar. Tudo começa com a história de vida de um
caracol e de uma concha da praia. E não é por acaso. O Instituto
Português de Malacologia é a entidade proponente deste projecto
financiado pela Agência Nacional Ciência Viva. Às conchas deram a mão,
outros seres da natureza, como as borboletas (Associação Tágis),
as plantas (Jardim Botânico de Lisboa) e as aves (Sociedade Portuguesa
para o Estudo das Aves) e também, a educação pré-escolar, pelo Centro
de Estudos e Projectos em Educação de Infância, e a promoção da
ciência, pelos Centros Ciência Viva no Algarve e pela Associação Viver
a Ciência. Em equipa, esperamos criar meios para que as crianças
conheçam e explorem os animais e as plantas que vivem naqueles habitats. 

Já começou o trabalho de campo pelos jardins de infância do
Algarve. Ando à procura dos seres vivos que despertam a curiosidade

das crianças e do que
estas sabem sobre eles.
Contaram-me que o
caracol tem uma cara -
paça como as tartarugas,
que é durante a noite
que o mar trás as con-
chas para praia e que
quem as parte são os
tubarões… A par t i r
desta experiência serão
conce bidas e posterio r -
mente testadas, as
duas caixas pedagógicas.
Depo i s,  l á  para  a
Primavera do ano que
vem, serão distribuídas
às escolas. E o projecto
será  apresentado  à
comunidade nos dois
centros Ciência Viva do
Algarve, no final de Junho
de 2008.
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por RAQUEL GASPAR

Bolseira de pós-doutoramento
na Associação Viver a Ciência

Olha! Descobri um caracol!!!

Sentir a concha
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Oconceito de código de barras de ADN (DNA barcode),
introduzido em 2003 pelo Prof. Paul Hebert e colegas
(University of  Guelph, Canada), propõe a identificação de
espécies através da análise da sequência nucleotídica de uma

zona padronizada do genoma de qualquer eucarionte. A aplicabilidade
deste conceito tem sido validada em diferentes grupos de animais (como
insectos, gastrópodes, crustáceos, peixes e aves), através da análise do gene
mitocondrial do citocromo oxidase 1 (CO1). Estes estudos revelaram que
uma sequência de cerca de 650 pares de bases do CO1 permite
diagnosticar espécies em mais de 95% dos casos. Os “DNA barcodes” são
hoje um instrumento de investigação reconhecido, que está a ser
implementado a nível mundial por um consórcio de mais de 40 países
(Consortium for the Barcode of  Life – CBOL), envolvendo nomeadamente
museus e herbários, academias, agências governamentais e internacionais,
num esforço integrado para catalogar a imensa biodiversidade do nosso
planeta (estimada na ordem dos 10 milhões de espécies eucarióticas). 

A rede de investigação Códigos de barras para a vida aquática – Portugal
(BAL@pt) foi criada no intuito de implementar este conceito e a sua
prática em Portugal, nomeadamente estabelecendo uma rede nacional
dirigida à vida aquática, envolvendo um conjunto diverso de universidades,
institutos de investigação e seus investigadores. A rede BAL@pt é
membro formal do CBOL, estando nele representada pelo IMAR, e
iniciou actividade em Abril de 2004. Além do IPM, conta entre os seus
membros com o Museu Bocage, IPIMAR e grupos de investigação das
Universidades dos Açores, Algarve, Aveiro, Coimbra, Lisboa e Nova de
Lisboa. Os principais objectivos da BAL@pt são: 1) Criar uma base de
dados nacional de biodiversidade aquática de referência, em que se integra
simultaneamente informação morfológica, biogeográfica, ecológica e
molecular; 2) criar colecções de referência de organismos aquáticos,
bancos de tecido e/ou ADN, que sirvam de suporte físico à base de
dados; e finalmente 3) estabelecer uma bolsa nacional de peritos, com
competências que cubram simultaneamente os diferentes grupos
taxonómicos, e as várias abordagens e ferramentas disponíveis para
estudar a biodiversidade aquática.

Os “DNA barcodes” constituirão um importante contributo para
a descoberta de novas espécies, acompanhamento rigoroso de alterações
espaciais e temporais na distribuição das espécies, detecção precoce de
potenciais espécies invasoras, melhor conhecimento das cadeias tróficas
e interacções entre parasitas e hospedeiros. A implementação integrada
destes recursos científicos avançados é fundamental para a gestão sustentada
e eficiente do nosso património ecológico dulçaquícola e marinho.

Rede de investigação implementa catalogação
de espécies aquáticas portuguesas
por meio de códigos de barras de ADN (DNA barcodes)

por FILIPE COSTA

(Senior Research Fellow)
School of  Biological Sciences
University of  Wales Bangor, Reino Unido
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Notícias do rectângulo 77
por ANTÓNIO MONTEIRO

Realizou-se no fim-
-de-semana de 17 e 18 de Março
a habitual Feira de Conchas,
organizada em Paris, já pela déci-
ma nona vez, pela Association
Française de Conchyliologie.

Como as tradições se devem
preservar, lá fomos mais uma
vez. Este ano, porém, há que
salientar que a representação
portuguesa era invulgarmente
extensa, visto encontrarem-se
presentes os seguintes coleccio -
nadores e comerciantes (por ordem
alfabética): António Monteiro,
Armando Verdasca, Bernardino
Monteiro, Carlos Afonso, Carlos
Durães de Carvalho, Dâmaso
Monteiro, David Pirinhas,
Gonçalo Rosa, José Rosado, Manuel
Amorim e Paulo Granja. Dava
quase para formar uma equipa
de futebol!

O número de feirantes e de
visitantes era semelhante ao de
anos anteriores e as raridades
abundavam na sala. Só os preços
elevados que por vezes eram
pedidos impediam que os mais
modestos – entre os quais nos
situamos – valorizassem as suas
colecções como decerto desejariam.
Na verdade, as peças orçadas em
dois ou três milhares de euros estão
foram do alcance da generalidade
dos coleccionadores...

Ainda assim, uma escolha
criteriosa permite sempre adquirir
peças de muito interesse e de
elevada qualidade e foi o que

fizemos, ao longo da manhã de
sábado e ainda no dia seguinte,
voltando a casa com um saco de
exemplares interessantes. Mas as
tentações eram muitas, na
generalidade das famílias mais
populares entre os coleccionadores
– e mesmo noutras menos
exploradas – e só a já referida
penúria financeira constituía
travão eficaz ao entusiasmo...

Quem quiser ver algumas
fotografias do evento poderá en -
contrá-las no site da firma Deep’n
Reef  (www.deepnreef.com) ou
também no site do nosso amigo
Carlos Durães de Carvalho
(http://www.shellscarvalho.com/car
valho_Paris2007.html) 

 Re c e n t e m e n t e ,
diversos coleccionadores nacionais
têm lamentado a falta de uma
estrutura associativa que congregue
os seus interesses, estimulando e
apoiando o interesse dos amadores
pela Malacologia, sob a forma
tradicional de um clube de colec -
cionadores.

Se é verdade que os estatutos
do Instituto Português de Mala -
cologia abrangem uma acção
deste tipo, o caso é que o IPM
tem estado, desde a sua fundação,
mais virado para a esfera cientí-
 fica, pensando-se, de resto, que
assim deve continuar. Ao mesmo
tempo, a sede do IPM encontra-
-se localizada numa posição
fortemente excêntrica em relação

ao território nacional e, em
particular, às zonas onde se
concentra o maior número de
coleccionadores. Isso faz com
que, após a suspensão de activi-
dades da Sociedade Portuguesa
de Malacologia, que durante
muitos anos desenvolveu efec -
tivamente um programa de acção
virado fundamentalmente para os
coleccionadores, estes se sintam
hoje desagregados e carentes de um
elo formal de ligação.

As discussões mantidas sobre
o assunto entre um número restrito
de interessados levaram, para já, à
ideia de que uma estrutura que
se venha a formar deve ser
construída de raiz, faltando agora dar
o “pontapé de saída”, que está
previsto para breve – à data a que
escrevemos –, mais precisamente
para o mês de Junho. Uma das
últimas questões a resolver, se
bem que de fundamental im -
portância, prende-se, natural mente,
com o local onde os colecciona-
dores possam vir a reunir-se.
A solução mais viável parece, de
momento, consistir no aproveitar
da oferta já repetidas vezes
formulada pelos proprietários da
firma Deep’n Reef, no Sobral de
Monte Agraço, para que se utilizem
as amplas instalações da mesma
para a reunião periódica dos
coleccionadores.

Se tudo se conjugar da melhor
maneira, poderemos vir a ter em
breve  um novo c lube  de
coleccionadores de conchas, o
que, sem dúvida, dará um novo
alento a quantos se interessam pelo
assunto.
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Obituário 

CÉSAR PASSOS FERNANDES

É com profunda tristeza que
damos conhecimento do recente
falecimento do nosso excelente
amigo César Fernandes, ocorrida
em Cabo Verde, no passado dia 22
de Abril.

César Passos Fernandes nasceu
em Lourenço Marques, Moçam -
bique, no dia 30 de Novembro
de 1930, filho de César Augusto
da Silva Fernandes, natural da Ilha
de Santiago, Cabo Verde, e de Rosa
Passos, natural do Porto.

Tendo concluído o Curso Com-
plementar do Comércio em 1947,
com a classificação final de 12,4
valores, e cumprido o serviço militar
como explorador a cavalo, de 1950
a 1952, trabalhou em várias firmas
da cidade de Lourenço Marques
(hoje Maputo), como a Heillman
Bros (1948-1962) e a Miller, Weedon
& Salm (1962-1977).

César Fernandes casou em Junho
de 1956 com Maria Lisete de Sá,
também já falecida, e do casamento
resultou um filho, César Fernandes
Jr., hoje com 38 anos.

O interesse pelas conchas surgiu
durante uma viagem até Mocímboa
da Praia, no Norte de Moçambique,
na companhia do seu irmão mais
novo, Álvaro, quando César
Fernandes tinha 21 anos. A partir
daí, desenvolveu uma intensa acti -
vidade de recolha de exemplares,
tendo constituído uma importante
colecção de conchas de Moçam -
bique.

Foi na década de 1980, depois
de ter vindo para a zona de
Lisboa, que César Fernandes
passou a encarar o comércio de
conchas de colecção de um ponto de
vista profissional, primeiro em
sociedade com a família Amorim –
chegaram a ter uma loja especia -
lizada no Centro Comercial da
Estação do Rossio – e mais
tarde só. Empreendeu então
via gens regulares a Moçam-
bique e às ilhas de Cabo Verde –
às quais o prendiam diversos
laços familiares – estabelecendo-
- se  como for necedor  para
revenda. Foi justamente durante
a última deslocação a Cabo
Ve r d e  q u e  o  c o r a ç ã o  o
atraiçoou, levando-o da nossa
companhia.

As suas explorações levaram
à descoberta de um grande número
de espécies novas para a Ciência,
tanto em Moçambique como em
Cabo Verde. Várias dessas espécies
foram baptizadas com o seu nome,
como por exemplo: Semicassis
bulla fernandesi KILBURN, 1975,
Ancillista fernandesi KILBURN &
JENNER, 1977, Bursa fernandesi BEU,
1977, Haustellum gallinago fernandesi
HOUART, 1990, Dolicholatirus fernandesi
BOZZETTI, 2002, Euthria fernandesi
ROLÁN, MONTEIRO & FRAUSSEN,
2003 e Calliostoma fernandesi ROLÁN &
MONTEIRO, 2006.

O César Fernandes era uma
pessoa excepcionalmente afável,
muito estimada por todos quantos
tiveram a possibilidade de com ele
conviver. Muito afeiçoado à boa
gastronomia – com relevo para a
cozinha indiana – tanto na quali-
dade de apreciador como de
cozinheiro, pessoa culta, com
múltiplos interesses, generoso, de
grande bonomia, numa palavra,
uma pessoa tranquila, em paz com
o Mundo. A sua falta é muito
lamentada por todos os seus muitos
amigos. Possa a sua alma descansar
em paz.
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Informações Gerais
Publicações recentes

11–15 Junho 2007:
Workshop «New Methods

In Historical
Biogeography» 

Ponta Delgada, São Miguel, Açores.
Organizado pela Universidade
dos Açores. Informações adicionais:
Dr. Sérgio Ávila (avila@notes.uac.pt)
e http://www.uac.pt/~fosseis/
MPBworkshops.htm 

15-20 Julho 2007:
Word Congress 

of  Malacology 2007
Antuérpia, Bélgica.
Para mais informações contactar:
Thierry Backeljau
(Thierry.backeljau@naturalsciences.be).

6-9 Agosto 2007:
International Congress

on Invertebrate Reproduction
and Development

Cidade do Panamá, Panamá.
Organizado pela Smithsonian Tropical
Research Institute (Dr. Rachel Collin).
Informações adicionais em:
http//sun.science. wayne.
edu/~jram/isir.htm .

13 Novembro 2007:
Molluscan Forum 2007
Londres, Reino Unido.
Organizado pela The Malacological
Society of  London e Museu de História
Natural de Londres. Informações
adicionais: Dr. Manuel Malaquias
(m.malaquias@nhm.ac.uk).

23–24 Novembro 2007:
Congresso Português

de Malacologia 2007
Lisboa, Universidade Lusófona.
Organizado pelo Instituto Português
de Malacologia e Grupo de Biologia
da Universidade Lusófona
de Humanidades e Tecnologias.
Informações adicionais em: 
IPM (www..ipmalac.org), Dr. Manuel
Malaquias (m.malaquias@nhm.ac.uk)
ou Rita Coelho (ipm@zoomarine.pt).

2–6 Setembro 2008:
Congresso Europeu de Malacologia 2008
Ponta Delgada, São Miguel, Açores:
Organização: Instituto Português
de Malacologia e Universidade
dos Açores. Informações adicionais:
IPM (ipm@zoomarine.pt)
ou Prof. Frias Martins (frias@notes.uac.pt).

Reuniões, Cursos e Exposições
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