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organização do primeiro Congresso Europeu de Malacologia
realizado em Portugal, constitui por si a melhor evidência da
maturidade e credibilidade de que hoje goza o Instituto
Português de Malacologia. Foram mais de cem os cientistas que
no passado mês de Setembro, se reuniram em Ponta Delgada

nos Açores, para partilhar os últimos avanços nas mais diversas áreas da
Malacologia. Considero ter sido um momento único na história da Malacologia
portuguesa, ao qual nos orgulhamos de poder associar o nosso nome. 

Um pouco por todo o Mundo celebram-se os duzentos anos do nascimento
de Charles Darwin e os cento e cinquenta anos da publicação da Origem das
Espécies, abreviatura pela qual é conhecido o famoso livro do autor inglês
responsável pela obra literária que possivelmente mais impacto social e científico
teve na história da civilização moderna. É certo que a Darwin associamos
por norma tartarugas, tintelhões, e as Ilhas Galápagos, mas foram moluscos
— polvos e vinagreiras (Aplysia) — os primeiros animais que verdadeiramente
impressionaram Charles Darwin aquando da escala do «Beagle», em Janeiro
de 1832, na Ilha de São Tiago em Cabo Verde. Iniciamos neste número a
publicação de um conjunto de artigos que dão a conhecer facetas diversas da vida
e do trabalho de Darwin e do papel que os moluscos também eles tiveram na
elaboração da teoria que revolucionou a forma de pensar da Humanidade.

Votos de Boas Festas e um excelente 2009 cheio de ideias!

O EDITOR

A
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Esta é a última nota de presidente que escrevo
enquanto tal. A bem da democracia institu -
 cional, teremos novos quadros dirigentes a
partir de Março. Durante os últimos seis anos
dei a cara por uma equipa que acredi tou

neste projecto, sendo
o IPM o es pelho
desse tra balho
colec tivo. Fi-lo com
muito gosto. Com o
mes mo com que
irei continuar a
contri buir para o
segui mento deste
pro   jec to noutras
quais quer funções.
Estou cada vez

mais con vencido de que o segredo para um
project o deste tipo pros perar passa pelo esta -
be  le ci mento de linhas de interesse entre pessoas
que se dedicam de modos distintos à Malacologia
ou a outras áreas das ciências da vida. Em jeito
de balanço, o IPM é hoje visto como parceiro
institucional de pleno direito em projectos de
biodiversidade, nacionais e internacionais, e
orgulha-se de ter sempre apoiado de alguma
forma todos aqueles que a ele recorreram.
Desde pareceres técnicos, estágios, bolsas,
pedidos de bibliografia, etc., de tudo um pouco
passou por aqui. Espero que assim continue.
Cá estarei para ajudar.

Para
uma

sucessão
por GONÇALO CALADO

Presidente da Direcção



Introdução:
DARWIN, a Geologia e ideias pré-concebidas

Quando pensamos em DARWIN e na sua Teoria da Evolução por
Selecção Natural vem-nos invariavelmente à mente um DARWIN biólogo,
estudando tentilhões e tartarugas terrestres nas Galápagos... E no entanto,
DARWIN, apesar de um primeiro contacto académico algo desmotivador
com a Geologia, iniciou-se na Ciência como geólogo, desenvolvendo
trabalho importante no domínio das Ciências da Terra. Por outro lado,
quer no que respeita aos fundamentos, quer às implicações da teoria
darwinista, a Geologia teve um papel importante. Efectivamente,
DARWIN, pelo menos no início da sua carreira científica, é considerado
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DARWIN: biólogo?

DARWIN em 1841, com cerca de 32 anos.
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pelos seus pares — e, também, por ele mesmo — mais um geólogo que
um biólogo.

Efectivamente, já depois de ter regressado da sua viagem de circum-
navegação a bordo do “Beagle”, em 1838, a propósito da visão poética da
Natureza de William Wordsworth, DARWIN escreveu: “I a geologist have
illdefined notion of  land covered with ocean, former animals, slow force
cracking surface &c truly poetical.” (DARWIN, Notebooks, 1838: 529.
Negrito nosso).

Porquê, então, este estereótipo exclusivamente biológico de DARWIN?
A ligação que estabelecemos actualmente entre ele e as Ciências Biológicas
advém, como é óbvio, do facto de a sua obra maior, aquela que teve maior
impacto na Ciência e no nosso modo colectivo de olhar e entender o
mundo natural, “On the Origin of  Species”, ser uma obra eminentemente
biológica.

À primeira vista esta estreita ligação entre Biologia e Geologia
pode causar estranheza, mas, a verdade é que esta é uma relação inerente
ao mundo em que vivemos. A Terra é um todo coerente, uno e indivisível,
e é um mundo geobiológico. Tanto assim é que, sendo este ano de 2008
“Ano Internacional do Planeta Terra: Ciências da Terra para a Sociedade”,
um dos temas fundamentais a abordar é, precisamente: “Terra e Vida:
As Origens da Diversidade”.

Como tudo começou: percurso académico

Desde cedo, DARWIN revelou notável inclinação para aspectos
do mundo que o rodeava que são estudados no âmbito da História
Natural: da Zoologia, da Botânica e da Geologia. Nessa altura, já os
aspectos geológicos, a nível elementar, bem entendido, despertavam o seu
interesse.

Anos mais tarde, em 1838, DARWIN escreveu: “It was soon after I
began collecting stones, ie when 9 or 10 I distinctly recollect the desire I
had of  being able to know something about every pebble in front of  the
Hall door — it was my earliest — only geological aspiration at the time
(...) I was born a naturalist.” (DARWIN, Correspondence, 1838, 2: 43).

Curiosamente, o primeiro contacto académico com a Geologia
revelar-se-ia pouco auspicioso. Aos dezasseis anos, em 1825, DARWIN
ingressa na Universidade de Edimburgo para, seguindo a tradição familiar,
cursar Medicina. Aí tem aulas de Geologia com o mineralogista Robert
Jameson. Mais tarde, DARWIN escreveu: “The sole effect they produced on
me was the determination never as long as I lived to read a book
on Geology or in any way to study this science.” (DARWIN, Autobiography,
1887: 52).

A Medicina que se praticava no início do séc. XIX, numa altura em
que a anestesia ainda não era prática corrente e em que, conse -
quentemente, as intervenções cirúrgicas facilmente se transformavam em
experiências traumáticas, quer para os pacientes quer para os clínicos, não
cativou o jovem DARWIN. Consequentemente, os seus resultados
académicos não foram os esperados.

Gorada a perspectiva de enveredar pela Medicina, perfilou-se
como alternativa para o percurso profissional do jovem DARWIN



a via ecle siástica: ser pastor numa qualquer paróquia pacata,
onde pudesse estar mais em contacto com a sua amada
História Natural. Para tal, para ingressar na Igreja Anglicana,
era necessário possuir um curso superior de uma universidade
inglesa. Por esse motivo, em 1828, com dezanove anos,
DARWIN é enviado pelo pai para Cambridge a fim de obter
formação superior mais em consonância com as suas inclinações
naturalísticas.

Em Cambridge, de 1828 a 1831, os acontecimentos que viriam a
moldar a sua vida futura e a transformá-lo no DARWIN que hoje

conhecemos, precipitaram-se a ritmo acelerado. Conhece John Henslow,
seu professor tutor, minerólogo e — na altura — botânico. Henslow
seria determinante para DARWIN. É ele que o encaminha, novamente,
para a Geologia, recomendando-lhe que se dedique ao estudo da disciplina
sob a orientação de Adam Sedgwick. É também por intermédio de
Henslow que, em 1831, DARWIN embarca, literalmente, na aventura do
“Beagle”.

Geologia na primeira metade do séc. XIX

A Geologia era a ciência da berra. Pujante, dinâmica, a Geologia do
início do séc. XIX estava envolvida na resolução que questões-chave das
Ciências da Terra — e da Ciência em geral — que geravam aceso debate
entre os eruditos e polémica entre o público interessado, muitas delas com
forte componente (paleo)biológica: a idade da Terra; a extinção de grupos
biológicos, a utilização dos fósseis para datação de estratos geológicos e
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para o delineamento da história da vida sobre a Terra; a descoberta dos
dinossáurios, a compreensão dos processos geológicos que moldavam o
relevo terrestre, etc., etc.

Este dinamismo da Geologia culmina com a publicação em
1830-1833, da obra em três volumes “Principles of  Geology”, de
Charles Lyell, que vem cimentar a Geologia como ciência moderna
e que muito influenciaria DARWIN. Por outro lado, por esta altura, muito
embora o termo tenha sido introduzido antes, em meados do séc. XVIII,
a Biologia ainda não se havia consolidado como disciplina científica
coerente e autónoma, sendo mais frequente abordar-se os temas de
carácter orgânico em duas disciplinas isoladas: Zoologia e Botânica.

O dinamismo da Geologia e a relação com John Henslow e Adam
Sedgwick haviam feito renascer no jovem Charles o gosto pelas
geociências. Em 1831, DARWIN escreve ao seu amigo Charles Thomas
Whitley: “I am now mad about Geology & I daresay I shall put
a plan which I am now hatching, into execution sometime in August, viz
of  riding through Wales & staying a few days at Barmouth on my road.”
(DARWIN, Correspondence, 1831, 7:466).

DARWIN e a Geologia a bordo do “Beagle” e não só

A viagem do “Beagle” não era dedicada à História Natural,
tendo um objectivo bem mais prosaico e utilitário. O “Beagle” tinha
por missão cartografar as costas atlânticas e pacíficas do extremo
sul da América do Sul e de algumas ilhas do Pacífico. Por outro
lado, a presença do jovem Charles a bordo do “Beagle” tão-pouco era
uma missão oficial. DARWIN tinha um estatuto independente a bordo
do navio e figurava na lista da tripulação como “supranumerário”.
Isto permitia-lhe desenvolver as suas actividades de naturalista
embarcado de acordo com os seus interesses pessoais, interesses esses
que envolviam aspectos muito variados da História Natural, em geral, e até
da Etnografia. 

Contudo, o forte pendor geológico das observações de DARWIN
durante a viagem no “Beagle” é evidente. Anos mais tarde, na sua
autobiografia, escreveria que foi no início da viagem, em Cabo Verde, no
porto da Cidade da Praia, que: “It then first dawned on me that I might
perhaps write a book on the geology of  the various countries visited, and
this made me thrill with delight. That was a memorable hour to me,
and how distinctly I can call to mind the low cliff  of  lava beneath which
I rested, with the sun glaring hot, a few strange desert plants growing
near, and with living corals in the tidal pools at my feet.” (DARWIN,
Autobiography, 1887: 81).

Após o regresso a Inglaterra, o esforço editorial de Charles DARWIN
foi inicialmente canalizado, sobretudo, para uma série de obras de carácter
geológico: The Structure and Distribution of  Coral Reefs: Being the First
Part of  the Geology of  the Voyage of  the “Beagle” (1842); Geological
Observations on the Volcanic Islands Visited During the Voyage of
H.M.S. “Beagle”: Being the Second Part of  the Geology of  the Voyage of
the “Beagle” (1844) e Geological Observations on South America: Being
the Third Part of  the Geology of  the Voyage of  the “Beagle” (1846),



onde são figurados vários fósseis de moluscos terciários por ele recolhidos
na América do Sul e identificados por G.B. Sowerby.

DARWIN, a Geologia e “A Origem das Espécies”

É hoje geralmente tido como certo que, ao contrário do que o mito
darwinista sugere, DARWIN não se tornou evolucionista durante a viagem
do “Beagle”, embora o tema lhe possa ter fugazmente passado pela mente
ainda a bordo.

É só após o seu retorno a Inglaterra, como resultado da análise dos
materiais, biológicos e geológicos, que recolheu por especialistas — os
tordos das Galápagos por John Gould e os fósseis de mamíferos da
América do Sul por Richard Owen — que a ideia de evolução biológica
começa a germinar no seu espírito.

De que modo a visão geológica que DARWIN tinha do mundo natural
o influenciou e ajudou na fundamentação da sua ideia de Evolução por
Selecção Natural? 

Na primeira metade do séc. XIX, a Zoologia e a Botânica estavam
ainda muito centradas nos organismos em si, na sua anatomia e fisio
lo gia, e menos n a sua relação com o meio, como integrante parte dos
ecossistemas. Fenómenos como a extinção das espécies eram encarados
como inerentes à dinâmica interna da própria espécie e dos organismos
que a compunham. Este tipo de visão não era propício ao desen -
volvimento de perspectivas evolucionistas.

Pelo contrário, o carácter ambiental das extinções, motivado por
causas externas aos grupos biológicos, era já reconhecido pelos geólogos
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e resultava da análise das sucessões temporais de fósseis. Essa mesma
familiaridade com as sucessões fossilíferas e as modificações a elas
associadas fazia com os geólogos (os paleontólogos) fossem mais
permeáveis à ideia de mudança biológica ao longo do tempo. 

Tendo uma formação geológica, DARWIN estava a em sintonia com
ideia de extinção como reflexo de ambientes em mudança e, portanto,
mais receptivo à ideia de evolução biológica associada a modificações
ambientais. Por outro lado, outro aspecto fundamental para o desen -
volvimento da Teoria da Evolução por Selecção Natural — aspecto esse
fundamentalmente geológico — era a noção de uma Terra antiga e de
tempo geológico imensamente longo. Esta escala temporal geológica, que
se media em muitos milhões de anos e não apenas em meia dúzia de
milhares, permitia a DARWIN pensar em termos de pequenas alterações
biológicas que se acumulavam ao longo de muito tempo.

Epílogo:
DARWIN, a biodiversidade e a geodiversidade

A importância das ideias de DARWIN e o impacto da “Origem da
Espécies” no modo como actualmente encaramos e explicamos o mundo
biológico é sobejamente conhecida. 

Uma consequência fundamental, não estritamente biológica, nem
geológica, que gostaria de salientar prende-se com o estatuto da nossa
própria espécie. As ideias que afectam o nosso auto-assumido “estatuto
especial” na Criação ou na Natureza, consciente ou inconscientemente,
são sempre as mais polémicas. Quando DARWIN embarcou no “Beagle”,
a Humanidade ainda se via como o elemento central da Criação. Com a
“Origem das Espécies” DARWIN apeou-nos do nosso pedestal divino e,
consequentemente, mudou a percepção colectiva do lugar da espécie
humana no contexto natural. Deixámos de ser os eleitos de Deus para
sermos, apenas, uma peça modesta, entre dezenas de milhões, neste
imenso ecopuzzle da biodiversidade terrestre, e isso, paradoxalmente,
humanizou-nos. 

Por outro lado, a relação entre DARWIN, a Geologia e a Biologia, põe
em relevo um paradoxo interessante, ainda que apenas aparente: para
investigar e compreender a biodiversidade e a sua origem é fundamental
conhecer a Geologia e a geodiversidade subjacente. 
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EM tratados antigos sobre Malacologia encontram-se porme -
norizadas descrições das conchas de Moluscos testáceos, onde
estão incluídas variedades, anomalias e monstruosidades,
algumas delas tendo mesmo recebido nome específico próprio.

Variedades são fenótipos que não correspondem exactamente ao
fenótipo típico de uma espécie: estão associados a várias características
da concha ou do corpo e coexistem numa mesma população,
contribuindo para o seu polimorfismo; são herdadas geneticamente.

Anomalias são aspectos divergentes das características usuais da
espécie, que aparecem com relativa frequência, e consistem princi -
palmente em deformações que podem ter sido devidas a acidentes de
desenvolvimento ou traumatismos externos; não são transmitidas
geneticamente.  Podem considerar-se anomalias de tamanho, como o
nanismo e o gigantismo; anomalias de forma, de qualquer dos
componentes da concha ou do corpo, como conchas com cicatrizes pós-
-traumáticas, resultantes da reparação de fracturas, ou um caracol com a
cabeça negra contrastando com o corpo muito claro; e anomalias de
número, como a presença de um único tentáculo ocular por só este se ter
formado ou os dois normais se terem fundido, ou a presença de dois
rebordos à volta da abertura da concha. Na identificação de uma anomalia
convém ter em conta que há caracteres que podem ser considerados
anomalias numa espécie, mas noutras são características específicas, como,
por ex., o descarte de algumas voltas da concha, como é usual em Rumina
decollata (LINNAEUS 1758).

Monstruosidades são anomalias extremas, que aparecem espora -
dicamente, sendo este termo usado só para a alteração da direcção normal
do enrolamento de uma concha ou quando as voltas da concha
nitidamente se destacam umas das outras. 

Na literatura (por ex.: A. FÉRUSSAC, 1822; MOQUIN-TANDON, 1855;
TAYLOR, 1894-1914), encontram-se exemplos de anomalias e mons -
truosidades para um número considerável espécies, com destaque para as
pertencentes à Familia Helicidæ.  

Apesar de ter muitos registos e documentação sobre anomalias
encontradas no nosso País, no presente trabalho vou só descrever as
chamadas monstruosidades.

I. Alteração da direcção do enrolamento da concha. Os
Gastrópodes terrestres são maioritariamente dextrogiros e a inversão
do enrolamento da concha leva ao aparecimento de conchas sinis tro -
giras. O inverso também acontece, isto é, indivíduos sinistrogiros
produzirem dextrogiros. Curiosamente, pode também acontecer
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que o enrolamento da concha seja contrário ao enrolamento visceral.
Exemplos destas três possibilidades encontram-se em MOQUIN-TANDON
(1855, p. 321). 

Uma concha sinistrogira de Cryptomphalus aspersus (O. F. MÜLLER
1774), está representada em FÉRUSSAC (1821, Est.19: figs.1 e 2); e TAYLOR
(1910, p. 267), sob o título “Monst. sinistrum FÉRUSSAC”, enumera países
e locais onde foram encontrados caracóis sinistrogiros e, ao mencionar
França, acrescenta que na British Conchology de JEFFREYS, está registado que
D’ORBIGNY tinha no seu jardim em Rochelle, uma colónia de C. aspersus
com esta monstruosidade. Uma colónia implica vários indivíduos e se
todos ou parte eram sinistrogiros é porque esta particularidade foi
transmitida geneticamente. Estes animais “inversos” aparecem muito
raramente, em regra isolados, e dificilmente produzem descendência por
dificuldades de emparelhamento com indivíduos normais.

Para Portugal só está registado um Cryptomphalus aspersus sinistrogiro.
Teria sido colhido em Benfica e depositado no Museu Bocage, Lisboa,
onde foi observado por NOBRE (1941: 133); infelizmente perdeu-se  no
incêndio de 1978.

Pessoalmente, nunca encontrei C. aspersus sinistrogiros, nem nas
colheitas feitas por todo o País nem nas culturas laboratoriais. Tenho na
minha colecção uma concha da subespécie maxima, que me foi oferecida
pelo dono de uma exploração helicícola dos arredores de Paris, e está
representada na Figura 1. A subespécie maxima é originária de um vale da
Argélia, e está sendo intensivamente cultivada na Europa porque é muito
mais produtiva (número de ovos por postura até 150) e atinge mais
rapidamente o tamanho comerciável.

Quanto a outras espécies portuguesas, só tenho conhecimento de
um exemplar sinistrogiro de Otala lactea (O. F. MÜLLER 1774), colhido por
J. M. PEDROSO DA SILVA no Algarve, e representado na Figura 2. 

II. Voltas da concha mais ou menos destacadas. Esta alteração
tem sido repetidamente encontrada em Cryptomphalus aspersus. Pode
mostrar vários graus de expressão, desde formas turbinóides e escalóides,
em que as voltas da espira estão menos ou mais destacadas, passando por
formas escalariformes, com enrolamento semelhante aos degraus de uma
escada, até quase completo “desenrolamento”, em que a concha toma o
aspecto de uma cornucópia. Este desenrolamento extremo foi descrito
por GMELIN sob o nome específico Serpula cornu copia. Sucessivos graus
desta monstruosidade estão representados em FÉRUSSAC (1821, Est. XIII),
que acrescenta (p. 272) “esta forma da concha não parecer ter qualquer
relação com a cor ou ornamentação que as conchas normais possam
apresentar”. Em MOQUIN-TANDON está uma lista de espécies onde
foi encontrado algum grau de escalaridade (locus cit., p.316-317),
e representada uma concha escalóide de C. aspersus (Est. XIII: Fig.31).

Mais recentemente, TAYLOR (1910) ao descrever as variedades da
concha de C. aspersus, menciona (p. 268, Fig. 325) uma “Monst. cornucopiæ
GMELIN”, e indica os países onde foi assinalada. Ainda segundo este autor,
vários graus desta anomalia foram encontrados em outras espécies de
helicídeos: Cepæa nemoralis (LINNAEUS 1758), Theba pisana (O. F. MÜLLER
1774) e Helicigona lapicida (LINNAEUS 1758), para só falar de espécies
representadas na nossa fauna.

Figura 1. Cryptomphalus aspersus (O. F.
MÜLLER).Concha sinistrogira da
subespécie maxima, proveniente de
culturas com fins económicos.

Figura 2. Otala lactea (O. F. MÜLLER)
sinistrogiro, colhido no Algarve.
Cortesia de J. M. Pedroso da Silva
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Figura 3. Cryptomphalus aspersus (O. F. MÜLLER) escalariforme entre
as conchas dos progenitores, obtida em laboratório.  

Figura 4. Cryptomphalus aspersus (O. F. MÜLLER). Conchas de diferentes graus
de crescimento, vistas dorsal e ventralmente, obtidas em laboratório.  
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De meu conhecimento, em Portugal não foram encontrados em
populações naturais exemplares de Cryptomphalus aspersus com anomalias
no enrolamento da concha. Pessoalmente, também não encontrei na
natureza um único caracol turbinóide ou escalóide; quando muito formas
cónico-globosas com espira muito elevada, mas ainda dentro da variação
normal.  

Porém, nas culturas laboratoriais de C. aspersus, em que observei
milhares de indivíduos ao longo de mais de duas décadas, apareceu uma
postura proveniente de um cruzamento entre irmãos (F1 x F1) em que
todos os caracóis eram escalariformes. O único que chegou ao estado
adulto está representado na Figura 3, entre as conchas dos seus
progenitores. Cedo no desenvolvimento, os pequenos caracóis mostravam
protoconcha bastante saliente e à medida que cresciam as voltas da concha
iam-se destacando umas das outras. Na Figura 4, estão as conchas do
adulto fotografado no vivo e as de dois irmãos que atingiram menor
desenvolvimento; a concha do adulto mostra internamente uma formação
calcária.

As tentativas para obter novas gerações de caracóis escalariformes
a partir do caracol representado não foram bem sucedidas: viveu mais
de dois anos e, apesar de ter sido junto a caracóis normais pertencentes
a várias linhas, incluindo as dos progenitores, os cruzamentos nunca
produziram descendência. Concluí que a anomalia não seria hereditária
mas poderia ser devida a um qualquer parasita, como é sugerido pelo
tabique calcário que se formou internamente. É frequente encontrarem-
se, na natureza e em cultura, caracóis parasitados por ácaros. Estes
parasitas instalam-se nas suturas e induzem a formação de uma parede
ou espessamento na região subjacente como barreira contra uma acção
mecânica ou substância irritante.

A minha conclusão difere dos resultados obtidos por STELFOX
(1968), que persistentemente diligenciou obter uma linha estável de
C. aspersus escalariformes — a que chamava “corkscrews”. Durante os
vinte e seis anos em que manteve culturas de “corckscrews” e realizou
cruza mentos entre parceiros com algum grau de inbreeding, obteve des -
cendências mistas. Se tivesse obtido uma só com escalariformes, essa seria
a prova crucial para que a anomalia fosse considerada uma característica
hereditária (teria havido ao longo das várias gerações uma acumulação de
modificadores ou de alelos fracos que passadas mais algumas gerações
levariam ao efeito pretendido?). Ao fim desse tempo, STELFOX passou as
suas culturas a outro investigador, confiante que o seu objectivo seria um
dia atingido. Desconheço se foi conseguido.

Uma espécie de que se conhecem em Portugal conchas
escalariformes, colhidas na natureza é Otala lactea (O. F. MÜLLER). São dois
lotes, colhidos em Lisboa, pertencentes  ao Museu Zoológico da
Universidade de Coimbra. Um dos lotes tem duas conchas com grau
diferente de destacamento das voltas e está representado na Figura 5.
Como se vê, as conchas tomaram uma forma cilíndrica e não cónica como
em C.aspersus, porque a forma típica da concha nas duas espécies é
diferente. Não foram encontradas alterações no enrolamento da concha
em culturas de laboratório

Como já disse, na literatura são referidas conchas escalóides ou
escalariformes em Theba pisana e em Cepæa nemoralis. Nesta última espécie



nunca encontrei, quer na natureza quer em cultura, qualquer concha que
mesmo remotamente se pudesse associar a esta monstruosidade, talvez
por o número observado ser relativamente pequeno.

Quanto a Theba pisana, em milhares de indivíduos observados
— entre colheitas e culturas de laboratório — foram encontradas algumas
conchas com as voltas da espira algo destacadas mas nunca tanto que se
pudessem referir à “monst. scalare MABILLE”. Segundo TAYLOR (loc. cit.,
p. 391), o malacologista francês J.B.GASSIES acreditava que as formas
escalariformes de T. pisana resultavam da hibridação entre esta espécie
e uma espécie turriculada, a Rumina decollata, espécies que se encontravam
com frequência juntas nos arredores de Montpellier. Esta opinião teria
sido fortemente reforçada pelo facto de GASSIES ter conseguido induzir,
em cativeiro, o emparelhamento entre as duas espécies de que
resultou descendência com grande percentagem de conchas piramidais
e escalariformes. 

A hibridização interespecífica entre espécies afastadas é muito rara.
Em culturas laboratoriais consegui alguma descendência em cruzamentos
entre duas espécies morfologicamente muito semelhantes e não muito
afastadas evolutivamente: Otala lactea portuguesa  e Eobania vermiculata
(O. F. MÜLLER) de origem italiana. Foi obtida uma F1, uniforme e muito
parecida com o progenitor lactea, mas a análise destes cruzamentos e a
viabilidade dos híbridos não pôde ser prosseguida devido à falta de
facilidades quanto a instalações de cultura, entretanto ocorridas.
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COMO planeado, decorreu no inicio de Setembro, nos Açores,
o Quinto Congresso das Sociedades Europeias de Malacologia.
Foi sem sombra de dúvida o evento de maior responsabilidade
que o IPM organizou. Os congressos nacionais anteriores,

de menor dimensão, serviram de simulacro para por a nossa equipa
à prova. Além disso, o grau de dificuldade foi acrescido, uma vez
que a organização foi
dividida entre o comité
local, em Ponta Delgada, e
a sede do IPM, em
Albufeira, o que só foi
possível graças às tecno -
logias de informação que
possibilitaram uma plata -
forma de secretariado
virtual. Destaco ainda o
esforço acrescido de des -
locar um número con si -
derável de membros do
IPM aos Açores que aí
contribuíram para toda a
organização do evento.
Como tem sucedido com
as últimas edições do
mesmo congresso, o nível
das comunicações quer
dos oradores convidados,
quer dos participantes tem
sido crescente, denotando
a preocupação de cativar
um público mais abran -
gente dentro da área.
O facto de estarmos
numa ilha diminuiu o número de participantes relativamente à edição
anterior. Ainda assim, deslocar mais de cem cientistas durante uma semana
para o Açores é digno de destaque. Os congressos são cada vez mais locais
privilegiados de contacto directo entre investigadores, onde surgem muitas
vezes novas colaborações e propostas de trabalho. Nesse aspecto, este
evento também cumpriu os objectivos. Quero aqui deixar expresso mais
uma vez, em nome do IPM, o nosso agradecimento à Universidade dos
Açores e ao comité local, pelo desafio e pela recepção que tivemos.

O Congresso
das Sociedades Europeias de Malacologia

por GONÇALO CALADO
Universidade Lusófona
de Humanidades e Tecnologias, Lisboa;
Centro de Modelação Ecológica
IMAR, FCT/UNL, Monte Caparica



SURGEM aos poucos e de todo o lado, a maioria vem a voar.
Procuram, encontram ou reencontram pares, apresentam-se,
acomodam-se e esperam que comece. 

Não, não se trata de um qualquer ritual de acasalamento colectivo! 
Falam de factos e suposições, de bichos de corpo mole, de lugares

distantes entre si. De formas e feitios, de técnicas e inovações, de
antepassados e visões de futuro. Sente-se no ar o entusiasmo, transpiram
ciência por todos os poros. Falam à vez, perguntam, criticam, elogiam. 

Nos intervalos conversam bastante, sorriem muito, comem e bebem
até. Gostam-se tanto que até à noite procuram a companhia do grupo.
Trocam a Universidade e o anfiteatro pelos restaurantes e esplanadas, mas
continuam a falar, também e ainda de ciência. Falam línguas diferentes,
mas encontram sempre algo em comum.
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por RITA COELHO
Instituto Português de Malacologia

As Ilhas de Bruma
no centro da Malacologia
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...Deixam-se maravilhar pelo verde dos campos,
a imponência do mar a toda à volta, pelo sorriso das
suas gentes. 

A magia das Ilhas de Bruma. Os que não
conheciam ficaram rendidos, os repetentes felizes
por voltar...



E também passeiam. A pé, de carro, de autocarro. Banham-se em
águas salgadas e quentes, comem iguarias cozinhadas no calor da Terra.
Provam doces, vinhos, águas que brotam da terra com sabores estranhos.
Sorriem mais e continuam a falar de tudo. Deixam-se maravilhar pelo
verde dos campos, a imponência do mar a toda à volta, pelo sorriso das
suas gentes. 

A magia das Ilhas de Bruma. Os que não conheciam ficaram
rendidos, os repetentes felizes por voltar.

Foi assim, o V Congresso das Sociedades Malacológicas Europeias!
Está por certo ainda bem presente em todos os que nele participaram.

E porque dos números também reza a história:
Cento e quinze participantes, quarenta e três estudantes, vinte e dois

países diferentes; cinquenta e uma comunicações orais, cinquenta
comunicações em poster;  cinco bolsas de apoio a estudante atribuídas
pela Malacological Society of  London, duas bolsas de apoio a estudantes
(Prémio malacológico Ilídio Félix-Alves) atribuídas pela primeira vez pelo
Instituto Português de Malacologia.  

Numa só palavra: Memorável!

2-6 de Setembro de 2008, Ponta Delgada, Açores
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Voltamos de novo à
presença dos leitores da Portugala
para em poucas linhas referir
algumas das novidades mais
marcantes da Malacologia nacio - 
nal, ao nível amador e, basicamente,
centrada no coleccionismo de
conchas.

Há diversos fenómenos que,
nos nossos tempos, marcam a
actividade dos coleccionadores
e que se prendem quase sempre
com o espantoso progresso dos
meios de comunicação, nomea da -
mente da Internet.

Há um par de décadas, o correio
era o único veículo de ligação entre
os coleccionadores de todo o Mundo
e o processo era forçosamente
de morado. Nesse tempo, correspon -
díamo-nos já com colegas dos quatro
cantos do Mundo, do Canadá à
Austrália, do Brasil ao Japão, da
União Soviética às Novas Hébridas.
Uma carta de cá para lá levava
muitos dias, quando não mesmo
semanas, a atingir o seu destinatário;
este nem sempre responderia de
imediato e a resposta levava outro
tanto tempo a percorrer o caminho
inverso. Se se tratava de combinar
uma troca de exemplares, só para
tratar  dos necessár ios por me- 
nores, era um mês! Depois,
mais algum tempo para efecti -
vamente ter o gosto de receber das
mãos do carteiro uma caixinha de
tesouros.

Hoje, pelo contrário, quase toda
a gente dispõe de um endereço
electrónico e por virtude disso os
contactos são quase instantâneos e

virtualmente gratuitos. Em certos
casos, uma mensagem enviada
tem resposta poucos minutos depois
e tudo se pode acertar com
facilidade. É ainda possível transmitir
imagens com a mesma simplicidade
com que se envia texto. Uma
maravilha!

Não admira, por isso, que por
exemplo ao nível do comércio de
conchas se tenham registado grandes
modificações. Não só os diversos
comerciantes — incluindo as firmas
portuguesas Atoll Specimen Shells
(de Gonçalo Rosa) e Deep’n Reef
(de Paulo Granja, Manuel Amorim
e seus familiares) — dispõem de
sites profusamente ilustrados e com
excelente apresentação, como di -
versas entidades organizam regu -
lar mente leilões de conchas,
en vol vendo normalmente vários
milhares de exemplares em cada
edição. Vale a pena acompanhar
a actividade dessas firmas leiloei- 
ras, para tentar obter peças inte -
ressantes, por vezes até a preços
convidativos.

Ao mesmo tempo, diversos
colec cionadores portugueses vêm
montando as suas próprias pági -
nas  na  In te r ne t .  A  t í tu lo  de
exemplo —  e com o óbvio risco
de, por lapso, se deixar alguém de
fora, do que desde já nos peni -
tenciamos — poderemos referir as
seguintes:

— CARLOS DURÃES DE CARVALHO
http://www.shellscarvalho.
com

— JOSÉ SANTOS
http://shells.com.sapo.pt
/index.htm

— Fernando Pires
http://www.molluscalusita
nica.com/index.htm

— RUI MENDES
http://www.freewebs.com/
rui-mendes/index.htm

Todas valem bem uma visita,
sendo particularmente de louvar o
interesse que está a ser dedicado à
fauna das nossas costas.

O nosso estimado
amigo Manuel António E. Mala -
quias iniciou recentemente uma
nova etapa da sua carreira — que
podemos já considerar brilhante —
ao ingressar nos quadros de uma
prestigiada instituição científica
norueguesa. Daqui lhe enviamos
sinceros votos dos maiores êxitos.

O autor destas linhas
tem continuado a publicar regular -
mente os boletins O Búzio — em
língua portuguesa e com edição
electrónica, destinado aos colec -
cionadores nacionais e que, publi -
cando-se de dois em dois meses, vai
presentemente no número 64 — e
The Cone Collector — em inglês,
dedicado aos coleccionadores e
investigadores que se interessam pela
família Conidæ, que sai quatro vezes
em cada ano, em formato electrónico

Notícias do rectângulo 1010
por ANTÓNIO MONTEIRO





PORTUGALA - n.º 12 - Novembro 2008 19

e vai no número 9. Os interessados
em qualquer destas publicações
poderão contactar com o Editor
através do endereço electrónico:
a.j.a.monteiro@netcabo.pt, sendo a
assinatura de qualquer delas, em
formato electrónico, inteiramente
gratuita.

A firma Deep’n Reef
continua a procurar promover,
as suas instalações de Sobral de
Monte Agraço, reuniões de colec -
cionadores. Assim, no início do
mês de Novembro, lá se juntaram
Guilherme Macedo, Fernando Sera -
fim, José Luís Távora, Fernando
Pires e Rui Mendes. A tarde foi
muito bem passada, como habi -
tualmente, graças à sempre excelente
hospitalidade do Paulo Granja e seus
familiares. No meio de muitas con -
versas e de algumas aquisições,

houve até lugar para um pequeno
lanche à base de bolo-rei.

No site da Deep’n Reef  podem
encontrar-se algumas fotografias
tiradas na ocasião.

No final de No -
vembro, o boletim O Búzio pro -
moveu a realização de um almoço
de confraternização malacológica.
Estiveram presentes, para além do
autor destas linhas, Luís Ambar,
Guilherme Macedo, José António
Silva, Fernando Serafim, Fernando
Pena de Sousa, Rui Mendes, Óscar
Pinto da Silva, Carlos Durães de
Carvalho e João Amaral de Lemos.
Uma excelente oportunidade para
reatar velhas amizades e passar uns
momentos de animado convívio,
conversando sobre os mais variados
temas de interesse para os colec -
cionadores de conchas.

No início do Outuno
do corrente ano, foi

dada à estampa mais um número da
importante publicação A Conchological
Iconography, editada pela firma alemã
Conch Books, cujo proprietário é o
nosso velho amigo Klaus Groh. O
número em causa, décimo quinto da
série, intitulado The family Conidæ – the
South African species of  Conus, é da
autoria de Manuel Jimenez Tenorio
e António Monteiro aparece no
seguimento do volume anterior -
mente publicado pelos mesmos
autores e versando as espécies da
família Conidæ existentes ao longo
da costa africana, desde o Medi -
terrâneo até ao Sul de Angola, e
inclui uma descrição pormenorizada
das espécies endémicas sul-africanas
e referências diversas a outras espé -
cies que aparecem na mesma região.
O texto é abundantemente ilus-
 tra do com imagens a preto e branco
e numerosos mapas, sendo ainda
acompanhado por cerca de 60
pranchas coloridas.
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