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Editorial  pós uma longa interrupção, eis que a Portugala

 reaparece neste ano de 2011 de cara lavada. Uma 

 nova imagem, novos desafios, mas também a 

continuidade daquilo que fez o sucesso da Portugala até à 

data. Veículo privilegiado para manter o contacto entre os 

malacólogos Portugueses, esta “nova” Portugala terá um 

papel fundamental nas novas etapas e desafios que o IPM 

tem pela frente. De facto, o IPM tem evoluído muito: nunca 

antes teve tantos sócios, nunca antes esteve envolvido em 

tantos projectos científicos, nunca antes teve tantos meios 

de divulgação e comunicação activos, potenciados pelas 

novas tecnologias. Temos pois todas as condições para dar o 

passo seguinte: fazer uso pleno de todas as potencialidades 

que estão à nossa disposição, através do envolvimento da 

comunidade malacológica em ideias, projectos, actividades e 

na dinamização em geral que dê a visibilidade que a 

Malacologia Portuguesa merece. A bola está do nosso lado! 

  Joaquim Reis, Presidente do 

IPM 

1 

 

. O Regresso às Selvagens, por Mónica Albuquerque ………....................... p. 2 

. Projecto Symbioslug, por João Costa .…………………………........................ p. 6 

. A Malacologia no Centro de Ciências do Mar do Algarve, 

Por Rita Castilho …………………. ………………………………………………………………… p. 8 

. Para uma Malacologia Global, por Frias Martins ……….......................... p. 14   

. Congresso Mundial de Malacologia, por Manuel António Malaquias ……. p. 16 

. Festival do Caracol, por João Monteiro ………………………………………………. p. 17 

 

 

. Apresentação do Projecto BioDiversity4All, por Equipa do Projecto …...… p. 19 

. Turismo Malacológico, por Maria João Pereira …………………………….………….. p. 22 

. O IPM e as Tecnologias de Informação, por João Monteiro …….…………….. p. 24  

. Notícias do Rectângulo 13, por António Monteiro …………………….…………….. p. 25   

  

 

 

 

PORTUGALA 
Noticiário Malacológico do Instituto 

Português de Malacologia 
 

ISSN 1645-9822 
Depósito Legal 210446/04 

 
Direcção: Joaquim Reis 

 
Secretariado: Manuel Lopes Lima 

 
Edição: Joaquim Reis 

 
Concepção e grafismo: Nuno Castanheira 

 
Zoomarine – Estrada Nacional 125, km 65, Guia, 

8200-864, Albufeira, Portugal 
Telefone: 967950055 

Fax: 289560308 
Email: ipm@zoomarine.pt 

 
 

O IPM é apoiado pelo Funco de Apoio à 
Comunidade Científica da 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ipm@zoomarine.pt�
mailto:ipm@zoomarine.pt�


2 Portugala – nº15 – Outubro 2011 

O Regresso às 
Selvagens! 

Texto: Mónica Albuquerque (EMAMC/IPM)  
malbuquerque@am-em.org 

Fotografias: Filipe Henriques; Fernando Tempera; José Pedro Borges; Mónica Albuquerque 

 m 1994, uma equipa do Instituto Português de  Malacologia (IPM),  constituída por Ilídio 

 Félix- Alves, Gonçalo Calado e Manuel Malaquias deslocou-se às Ilhas Selvagens a fim de 

 proceder à inventariação da malacofauna marinha destas ilhas, pertencentes ao 

Arquipélago da Madeira. Até essa data, os moluscos marinhos destas ilhas apenas tinham sido 

estudados em profundidade por Nordieck e Talavera nos finais da década de 70. Em sequência 

desta visita foram desenvolvidos vários trabalhos nos anos subsequentes, nomeadamente, uma 

tese de licenciatura, dois artigos científicos e um livro publicado em 2009. Em 2010, 16 anos 

depois, elementos do IPM regressaram às Selvagens integrados na que foi considerada a maior 

expedição científica jamais realizada em Portugal! 

 A campanha EMEPC/M@rBis/Selvagens2010 teve como objectivo primordial a 

inventariação da Biodiversidade marinha das Ilhas Selvagens com vista à obtenção de informação 

fidedigna capaz de testar e validar o modelo de dados do Sistema de Informação M@rBis que tem 

sido desenvolvido pela Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental (EMEPC) e 

pela Estrutura de Missão para os Assuntos do Mar (EMAM) nos últimos anos. 

  A partida dos Navios NTM “Creoula”, NRP “Almirante 

Gago Coutinho” e Caravela “Vera Cruz” ocorreu em Lisboa a 3 de 

Junho de 2010, com primeira paragem no Funchal – Ilha da 

Madeira – a 7 de Junho. Foi no Funchal que embarquei com o 

José Pedro Borges (na foto). A partida para as Selvagens ocorreu 

no dia 8 de Junho e a chegada às ilhas cerca de 48h depois. A 

chegada ao ponto mais a Sul do Território Nacional precisamente 

no dia 10 de Junho – Dia de Portugal - foi uma feliz coincidência! 

 Esta missão foi preparada de forma a que a inventariação 

fosse o mais abrangente possível. Assim sendo, foi preparada uma 
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base logística em terra que alojou a equipa encarregada da 

amostragem na zona intertidal, uma base logística no Navio 

NTM “Creoula” encarregada das amostragens na zona 

subtidal com recurso a mergulho com escafandro autónomo, 

e ainda uma terceira base logística no Navio NPR “Almirante 

Gago Coutinho” onde estava instalado o ROV Luso 

encarregue das recolhas a grande profundidade (ver caixa 

ao lado). A mim coube-me auxiliar nas recolhas na zona de 

intertidal e colaborar na identificação dos moluscos 

recolhidos, e ao José Pedro Borges colaborar nas recolhas 

do subtidal bem como na sua identificação.  

 Os dias passados nas ilhas foram preenchidos com 

muitas saídas de campo, mergulhos que foram seguidos de 

verdadeiras maratonas de triagem que muitas vezes 

terminavam de noite. Foram recolhidas cerca de 100 

espécies de Moluscos, tendo este número aumentado após a 

campanha nas triagens laboratoriais realizadas com lupa 

binocular. Foram fotografados alguns exemplares vivos de 

espécies de moluscos já conhecidas da zona mas para os 

quais não existia ainda registo fotográfico. Foi avistada uma 

espécie de Polvo, Octopus cf. vulgaris que constituirá um 

novo registo de molusco para as Ilhas Selvagens e ficou 

também provado, através da análise de regurgitações que, 

entre outros alimentos, as Cagarras se alimentam de chocos, 

sendo este também um novo registo para as Selvagens. 

  

A expedição – Datas 

• Ilha Selvagem Pequena – 10 a 19 de 

Junho de 2010 

• Ilha Selvagem Grande – 20 a 27 de 

Junho de 2010 

 

A expedição – Objectivos 

• Base NRP “Gago Coutinho” – com 

ROV Luso a bordo – caracterização 

da biodiversidade marinha das Ilhas 

Selvagens dos 25 aos 2000m. 

Observação de espécies, registo 

fotográfico e recolha de exemplares; 

• Base NTM “Creoula” - caracterização 

da biodiversidade marinha das Ilhas 

Selvagens dos 5 aos 25m. 

Observação de espécies, registo 

fotográfico e recolha de exemplares 

• Base Terra - caracterização da 

biodiversidade marinha das Ilhas 

Selvagens na zona de intertidal e até 

aos 5m de profundidade. A equipa 

de estudo de aves marinhas estava 

também sedeada em terra. 

Observação de espécies, registo 

fotográfico e recolha de exemplares. 
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 Uma Visita Surpresa! 

 Quase no final da estadia na Ilha Selvagem Grande a 

equipa da Expedição foi visitada por um terceiro elemento do 

IPM, o coordenador científico Gonçalo Calado que acompanhou 

a visita dos Secretários de Estado do Ambiente e da Defesa 

Nacional e dos Assuntos do Mar do anterior governo. O Gonçalo 

ficou instalado no NTM “Creoula” e participou ainda em alguns 

mergulhos de amostragem onde recolheu alguns Nudibrânquios 

para o trabalho que tem vindo a desenvolver.  

 No final da Campanha foi distribuído pelos cerca de 

120 participantes o livro Moluscos Marinhos - Atlas das Ilhas 

Selvagens, tendo desta forma sido divulgado o trabalho que tem 

sido desenvolvido pelos 3 autores e pelo Instituto Português de 

Malacologia nos últimos anos. 

  

Resultados e observações prévias intertidal e subtidal: 

100 mergulhos efectuados; cada mergulho composto por uma equipa de 4 (quatro) ou mais 

mergulhadores; 

25 saídas de campo para caracterização da zona intertidal; 

100 espécies de Moluscos marinhos identificados durante a campanha; 

Espécies Rede Natura 2000 identificadas: Scyllarides latus (cavaco grande), Maerl (algas calcárias) e 

Caretta caretta (tartaruga boba); 

Novos registos de espécies para as Ilhas Selvagens; 

Cerca de 900 espécies identificadas + cerca de 700 espécies após triagem laboratorial; 

2200 amostras de subtidal + 1190 amostras de intertidal; 

Mais de 400 amostras biológica recolhidas pelo ROV Luso; 

Mais de 250 espécies recolhidas nos mergulhos efectuados com o ROV Luso; 

Vários Kg de sedimentos recolhidos para triagem de fauna microscópica; 

103 GB de fotos e vídeos a maioria em processamento de informação. 
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Espécies mais comuns de Moluscos Marinhos observadas 

- Stramonita haemastoma 

- Osilinus atratus selvagensis 

- Osilinus sauciatus 

- Hypselodoris picta 

- Littorina striata 

- Patella candei  

- Patella ulyssiponensis 

- Patella piperata 

- Columbella adansoni 

- Cerithium lividulum 

- Aplysia dactylomela 

- Cardita calyculata 

- Leptochiton algesirensis 

- Luria lurida 

- Pinna rudis 

- Vexillum zebrinum 

- Haliotis tuberculata coccinea 

- Bittium incile 

- Spondylus senegalensis 

- Lima lima 
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Projecto Symbioslug:  
Qual a eficiência dos  

cloroplastos nas lesmas do mar?  
Texto: João Costa  
joao_cc@yahoo.com 

Fotografias: Bruno Jesus 

processo de simbiose pode ser melhor entendido como uma inovação evolutiva que visa 

 a aquisição de capacidades metabólicas, em vez da noção mais tradicionalmente referida 

 do mútuo benefício. A fotossimbiose, uma associação simbiótica entre algas e um 

organismo maior, é comum entre alguns grupos de invertebrados marinhos, como os cnidários 

(corais, anémonas), moluscos (bivalves gigantes, lesmas-do-mar) ou em vermes achatados 

(turbelários platelmintas). Curiosamente, esta associação evoluiu sobretudo em ambientes 

aquáticos, sendo bastante comum no domínio marinho. 

A maioria destas associações dão-se entre algas unicelulares e células animais completas, 

como nos corais e nos moluscos nudibrânquios onde o animal alberga as zooxantelas 

(dinoflagelados) e tem a capacidade de incorporar produtos fotossintéticos da alga nos seus 

próprios tecidos. No entanto, alguns animais desenvolveram as relações simbióticas a um outro 

nível, sendo capazes de incorporar organelos celulares individualizados (plastídeos), em particular 

os cloroplastos (responsáveis pela fotossíntese) directamente no citosol; este fenómeno é 

conhecido como cleptoplastia. 

  Os moluscos sacoglossos (Opisthobranchia) são 

os únicos metazoários conhecidos que possuem esta 

capacidade, exibindo uma grande diversidade de 

associações animal-plastídeo. Este facto levou a que os 

baptizassem de lesmas-do-mar “a energia solar”. 

 Como algumas espécies do seu género, Elysia 

tímida desenvolveu esta “cleptoplasia”, alimentando-se de 

uma alga verde (clorofita) Acetabularia acetabulum. Este 

molusco é endémico do mar Mediterrâneo e exibe no Mar 

Menor (Espanha) dois fénotipos distintos. Um fenótipo em  
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que no interior das suas asas (os parapodia) o animal é castanho e outro em que o animal é verde.  

 Os trabalhos do projecto realizados até à data permitiram concluir que esta diferença de cor 

deve-se ao facto de alguns indivíduos possuírem um maior número de pintas vermelhas na parte 

externa do seu corpo que outros, o que os torna visualmente mais acastanhados.  

 Actualmente estão a ser feitos estudos com o intuito de se calcularem taxas de 

consumo/produção de oxigénio de forma a conseguir compreender-se mais aprofundadamente a 

eficiência energética dos cloroplastos incorporados em Elysia tímida, já que com a respiração os 

animais consomem oxigénio e com a fotossíntese os animais produzem oxigénio.  

 Este projecto tem como instituição proponente o Instituto Português de Malacologia e o 

Centro de Oceanografia como instituição participante onde têm decorrido os trabalhos experimentais. 

A equipa de investigação é constituída por Ana Rita Coelho, Bruno Jesus, Gonçalo Calado, João Costa 

e Ricardo Melo.  
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A Malacologia   
No centro de Ciências do Mar do 

Algarve 
Texto e Figuras: Rita Castilho 
rcastil@ualg.pt 

Fotografia do Título: Nuno Castanheira 
 

grupo  de “Biogeografia Evolutiva e Ecológica”, do Centro de Ciências do Mar do Algarve                       

 desenvolve trabalho de investigação em biologia evolutiva de um grande e variado 

 número de organismos. Os peixes têm tido um papel de destaque, com estudos de 

genética populacional em pequenos (Engraulis encrasicolus, Scomber spp. e Atherina spp.), e 

grandes pelágicos (Thunnus obesus), taxonomia molecular de tubarões (Galeus spp.). Nos últimos 

anos temos investido no desenvolvimento de duas linhas de investigação que envolvem moluscos. 

É por isso que arriscamos a traçar um perfil para este número da Portugala. A primeira linha diz 

respeito aos padrões de colonização e diversificação de moluscos marinhos em ilhas oceânicas. A 

outra linha de investigação envolve um grupo de  moluscos terrestres pouco estudado, mas muito 

interessante, as lesmas Arionidae.  

 

Conus de Cabo Verde 

 O trabalho com este grupo de organismos fez parte da tese de doutoramento de Regina 

Cunha e foi co-orientada por Rita Castilho (CCMAR) e Rafael Zardoya (Museu de Ciências Naturais 

de Madrid, Espanha). 

 A oportunidade de integrar uma expedição a Cabo Verde surgiu em 2004 e com ela 

iniciou-se uma nova linha de investigação no Centro de Ciências do Mar – o estudo da especiação 

em ilhas tendo como modelo gastrópodes marinhos venenosos do género Conus. Não quisemos 

desperdiçar esta oportunidade por várias razões, desde logo, a vontade de rumar a paragens 

diferentes, com o bónus de mergulhar em águas quentes com fauna e flora mais exóticas do que 

as de Portugal Continental, a possibilidade de estudar um tema que nos apaixona e o facto de 

Cabo Verde ainda ser um território mal explorado do ponto de vista da biologia.  

 Desde a visita de Darwin às Galápagos, em Setembro de 1835, na qual o cientista 

observou a multiplicidade de organismos de espécies distintas, que os arquipélagos oceânicos têm 
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sido considerados como laboratórios naturais para o estudo da evolução e surgimento da 

diversidade biológica (Carlquist, 1965; Emerson, 2002; Mayr, 1942; Wallace, 1880). O isolamento é 

a chave para a compreensão da biologia evolutiva insular (Hubbell, 1968). Os biota inteiros de ilhas 

oceânicas podem derivar de alguns raros eventos de colonização inicial seguidos de radiações 

rápidas que levam a especializações endémicas e ecomorfológicas. Os Conus em Cabo Verde 

representam cerca de 10% da diversidade específica do género em todo o mundo (Kohn, Perron, 

1994). Das 52 espécies descritas em Cabo Verde, somente 3 não são endémicos (Monteiro et al., 

2004).   

 A grande diversidade de 

Conus em Cabo Verde (Figura 

1), não existente nas outras 

ilhas da Macaronésia (onde só 

existem duas espécies nas 

Canárias), poderá estar 

relacionada com o número 

reduzido de competidores em 

Cabo Verde, como sejam os 

membros da família Turridae e 

Terebridae (ambas da 

Superfamily Conoidea) (Rolán, 

1992), assim como a batimetria 

das zonas costeiras, mais 

apropriadas para a colonização 

pela sua menor profundidade. Figura 1: Algumas espécies de Conus presentes em Cabo Verde. 

  No arquipélago de Cabo Verde as espécies de Conus encontram-se divididas em 2 grupos 

caracterizados por diferentes tamanhos de concha: o grupo que inclui as conchas com dimensão 

média compreendida entre 10 e 29 mm (o grupo das conchas pequenas) e o outro com conchas 

entre 35 e 75 mm (o grupo das conchas grandes). Algumas das espécies de concha pequena, 

encontram-se confinadas a uma ilha ou mesmo uma única baía de uma ilha, enquanto outras de 

concha grande podem ser encontradas em mais de uma baía de uma ilha e também em diferentes 

ilhas em simultâneo.  

 Desde cedo começamos com inúmeras questões relacionadas com a biologia evolutiva 

deste grupo de espécies: a diversidade das espécies descritas morfologicamente assentaria numa 

base genética? Seria resultante de um único evento colonizador ou de múltiplas colonizações? Os 

grupos de concha pequena e concha grande pré-datariam os processos de especiação no 

arquipélago?  
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 Estas questões poderiam ser abordadas após uma exaustiva amostragem em Cabo Verde, 

incluindo no trabalho amostras provenientes de outro locais como a costa oeste de África, as ilhas 

Canárias e o Algarve. Esta actividade que sabíamos ser dispendiosa, nem que fosse somente pelo 

custo das amostragens (viagens, estadia e aluguer de carro), foi alvo de uma proposta de projecto 

de investigação submetido à FCT em 2002, o qual não foi financiado. Nesse mesmo ano, a FCT 

financiou uma bolsa de doutoramento sobre o mesmo assunto, o que permitiu a prossecução do 

trabalho. Toda a parte laboratorial foi realizada no Museu Nacional de Ciências Naturais de Madrid. 

 Neste trabalho quisemos testar uma série de hipóteses de trabalho e de questões 

fundamentais, nomeadamente: (1) as espécies de Conus de Cabo Verde resultaram de um único 

evento de colonização ou de vários eventos bem sucedidos; (2) a divergência entre o grupo de 

conchas pequenas e conchas grandes pré-datou os processos de especiação no arquipélago; (3) 

quando se terá dado a colonização e é esse processo coerente com a idade geológica das ilhas? 

 A aproximação a estas hipóteses e questões, baseou-se na análise filogenética através de 

sequências de DNA mitocondrial incluindo os genes do citocromo b, 12S rRNA, tRNA-Val, e 16S 

rRNA. Em 2005 saiu o primeiro artigo no âmbito deste trabalho e com direito a capa na Systematic 

Biology (Cunha et al., 2005) e em 2008 um outro na Molecular Ecology, ambos disponíveis em 

biocongroup.eu. 

 Os grupos irmãos (mais próximos) de cada um dos grupos concha pequena e concha 

grande são Conus não endémicos. Isto significa duas coisas: 1) que os Conus de concha pequena 

têm um ancestral comum com as espécies não endémicas de concha pequena, e os Conus de 

concha grande têm um ancestral comum com as espécies não endémicas de concha grande e 2) 

que os ancestrais dos dois grupos evoluíram independentemente no arquipélago, isto é, uns não 

originaram outros.  

Verificámos também que o padrão 

biogeográfico da maior parte das 

espécies de Cabo Verde resulta 

num agrupamento monofilético de 

ilhas. Isto significa que a maior 

parte das espécies de uma ilha é 

geneticamente mais semelhante 

entre si do que com espécies afins 

de outras ilhas, o que sugere que 

em cada ilha poderá ter havido 

fenómenos de adaptação 

radioactiva.  
Imagens extraídas da Figura 1 (não estão à escala). 

http://www.biocongroup.eu/�
http://www.biocongroup.eu/�
http://www.biocongroup.eu/�


11 Portugala – nº15 – Outubro 2011 

 Este conjunto de resultados permite, ainda, sugerir que o factor principal responsável pela 

diversidade deste conjunto de espécies tenha sido a especiação alopátrica, isto é,  formação de 

espécies em isolamento geográfico, uma vez que as larvas das espécies endémicas são de 

desenvolvimento lecitotrófico (directo, e.g. as larvas saem das cápsulas ovígeras completamente 

formadas e adoptam forma de vida bentónica) não planctónico em que as larvas não permanecem 

à deriva nas correntes marinhas, o que não permite uma dispersão muito alargada. Outro 

resultado surpreendente para nós foi verificarmos que os genes mitocondriais cox1 e nad4 

revelaram que quer para o grupo de conchas grandes como para o grupo de conchas pequenas, os 

modelos de especiação alopátricos (formação de espécies em distribuições geográficas distintas), 

embora separados por 12 milhões de anos, assumem um padrão comum, nomeadamente na rota 

de colonização das ilhas. Na especiação de Conus neste arquipélago tiveram um papel relevante a 

perda da capacidade de dispersão devida à transformação de larvas de tipo planctónico em larvas 

lecitotróficas e sobretudo as alterações do nível da água do mar, devidas aos períodos glaciares. 

Este trabalho do estudo da especiação em ilhas tem já continuidade noutras paragens (arquipélago 

das Canárias e Açores) e esperamos que no futuro nos possa levar a outros locais mais longínquos 

e exóticos.   

 As datações 

efectuadas permitiram 

perceber que os Conus de 

concha pequena teriam 

colonizado Cabo Verde em 

primeiro lugar, há cerca de 

16.5 milhões de anos, pouco 

tempo depois de algumas 

das ilhas do arquipélago se 

terem formado (estima-se 

que a ilha do Sal terá cerca 

de 25 milhões de anos e a 

ilha do Maio entre 27 e 15 

milhões de anos). Por seu 

lado, os Conus de concha 

grande parecem ter chegado 

ao arquipélago muito depois, 

há cerca de 4.6 milhões de 

anos (Figura 2). Figura 2: Tempos de divergência estimados através de uma análise Bayesiana sem 

forçar um relógio molecular estrito. 
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 Os Arionidae 

 O trabalho com os Arionidae faz parte da tese de doutoramento de Cláudia Patrão, co-

orientada por Rita Castilho (CCMAR) e Thierry Backeljau (Museu de Ciências Naturais, Bélgica). 

 Os Arionidae são uma família abundante na Península Ibérica que apresenta múltiplos 

endemismos (espécies que só aí existem), híbridos (espécies que se cruzam entre si) e uma 

classificação taxonómica confusa e polémica. Até à data, apenas um trabalho foi publicado sobre 

esta família nesta região, com base em caracteres moleculares (Quinteiro et al., 2005), e incluiu 

apenas o género Arion. Por esta razão, debruçámo-nos maioritariamente nos outros dois géneros 

presentes na Península Ibérica: Geomalacus (Simroth, 1891) e Letourneuxia (Bourguignat, 1866). 

  

Figura 3: Classificação clássica dos géneros Geomalacus e Letourneux ia. 

 A diferenciação entre espécies deste grupo de moluscos com base na morfologia interna e 

externa é bastante atreita a erros. Esses caracteres são plásticos porque dependem grandemente 

da etapa de desenvolvimento de cada indivíduo. Frequentemente os estados juvenis são 

erroneamente identificados. Por outro lado, a existência de poucos especialistas e muitas divisões 

taxonómicas, aliás muito típicas nos moluscos, torna difícil a inclusão  de exemplares num ou 

noutro grupo taxonómico. Entre 2007 e 2010, conduzimos duas campanhas anuais de recolha de 

indivíduos na Península Ibérica e no Norte de África, tendo em conta as descrições existentes na 

literatura e a localidade tipo para cada espécie. 

O Género Geomalacus 

inclui quatro espécies 

diferentes (G. maculosus, 

G. malagensis, G. 

anguiformis e G. 

oliveirae), três das quais 

endémicas da Península 

Ibérica e uma (G. 

maculosus) presente 

também na Irlanda. O 

Género Letourneuxia  

apenas foi descrito para o 

Norte de África, tendo 

sido identificadas três 

espécies, que foram 

sinonimizadas (L. 

numidica) em 1983 por 

Wiktor (Figura 3).  
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Figura 4: Localizações amostradas: G. maculosus (verde), G. oliveirae (azul), G. 

anguiformis (amarelo) e G. malagensis (vermelho). L. numidica foi capturado em 

Tânger, Norte de África. 

 Foram recolhidos 

1900 especímenes de Arion, 

Geomalacus e Letourneuxia, 

tendo sido também incluídos 

nas análises especímenes de 

Geomalacus maculosus 

presentes na Irlanda (Figura 

4). Verificámos as 

distribuições geográficas, as 

distâncias genéticas entre os 

grupos e de que forma a 

classificação clássica (baseada 

tipicamente em caracteres 

morfológicos) seria ou não 

corroborada pelos dados 

moleculares. 

 Molecularmente, utilizámos marcadores mitocondriais (COI – Citocromo c oxidase I) e 

nucleares (18S rRNA e LSU – grande subunidade ribossomal) para construir a filogenia do género. 

O recurso a aloenzimas e determinação de cariótipos foram igualmente utilizados neste estudo, de 

forma a reforçar a caracterização de cada espécie. Os resultados moleculares suportam a 

existência do Género Geomalacus, bem como a das espécies monofiléticas, G. maculosus, G. 

malagensis e G. anguiformis que biologicamente constituirão grupos naturais. No entanto, não se 

confirma a existência do taxa G. oliveirae.  

   No que diz respeito ao 

género Letourneuxia, a sua 

manutenção não se justifica, uma vez 

que molecularmente tem enormes 

afinidades com o género género 

Geomalacus. A análise dos cariótipos 

de cada espécie mostrou o mesmo 

número de cromossomas para cada 

uma delas (n=31 e 2n=62) (Figura 

5), corroborando a teoria que os 

géneros Geomalacus e Letourneuxia 

não deveriam estar separados. 

Figura 4: Metafase II de G. maculosus (n=31)de metaphase of G. oliveirae 

(2n=62); metafase II de L. numidica (n=31); metaphase de G. anguiformis 

(2n=62); metaphase de G. malagensis (2n=62). 
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Para uma Malacologia 
Global 

Texto: António Frias Martins, Presidente da Unitas Malacologica 
frias@uac.pt 

Fotografia do Título: Joaquim Reis 
 

 o mundo de hoje, até as mais pequenas realidades são apreciadas em termos globais, 

 seja na interacção que lhes dá significado seja nas circunstâncias que lhes desafiam a 

 existência. Na sua intersecção com o vasto mundo global, são mantidas em coerência 

por forças globalizantes muitas vezes exógenas, que lhes ditam as leis da sobrevivência.  

 A ciência, mais do que outras realidades, para além de global é ela própria globalizante 

por virtude da força endógena da sua natureza: as pequenas realidades científicas só fazem 

sentido quando integradas no conspecto global dos processos que a elas deram origem e dos 

mecanismos que tornaram estes possíveis. Elas aninham-se em unidades coerentes, 

hierarquicamente integradas em conjuntos maiores, numa sucessão concêntrica unida pela força 

da teoria que lhes subjaz. No entanto, é na aparente fragilidade e insignificância das pequenas 

realidades científicas que se encontra a solidez do edifício científico, pois não é a teoria que as faz, 

mas são elas que fazem a teoria. 

 A 23 de Julho de 2010, na Tailândia, durante o Congresso Mundial de Malacologia, a 

Assembleia Geral da Unitas Malacologica aprovou por unanimidade que aquela agremiação 

científica assumisse oficialmente uma personalidade mundial, eliminando a obrigatoriedade de 

reunião alternada em território europeu. Fundada em 1962 como Unitas Malacologica Europaea, 

com o intuito de unir em congresso trienal os malacólogos de centros de investigação e das muitas 

sociedades científicas da especialidade na Europa, desde o seu 12º congresso em 1995, em Vigo, 

que havia sentido necessidade de alargar a sua representatividade, havendo então estabelecido a 

possibilidade de reunião alternada fora das fronteiras europeias. Assim, o seu 13º congresso – o 

primeiro Congresso Mundial de Malacologia – teve lugar em Washington, em 1998. Aparentemente 

tratar-se-ia para nós de uma “pequena realidade” do mundo da Malacologia, não fora o caso de, 

em 2013, ser em Portugal, mais propriamente nos Açores, que se realizará o próximo Congresso 

Mundial de Malacologia, o primeiro de uma Unitas Malacologica global. 



15 Portugala – nº15 – Outubro 2011 

 Buscando significado onde apenas existe coincidência, arriscamos afirmar que não é 

certamente sem relevância para o caso a vocação mundial de Portugal; e, já agora, o facto dos 

Açores, politicamente relegados para a ultra-periferia, serem genuinamente inter-continentais pois 

estão onde as placas continentais engrenam, globais pois encontram-se no centro do círculo dos 

ventos e cosmopolitas pois situam-se no caminho das correntes marinhas. 

 A Malacologia em Portugal tem representatividade esparsa, embora por vezes muito 

entusiástica. Trata-se de uma situação perfeitamente reversível – a da representatividade, claro! –, 

tendo em conta a importância dos moluscos em áreas vitais da sociedade, desde sectores óbvios 

como a alimentação e toda a actividade que a ela se agrega, da pesca à mesa, até à busca de 

produtos farmacêuticos e à investigação científica em geral. Modelos privilegiados para testar 

hipóteses, no seu estudo residem respostas a questões sobre os processos e os mecanismos que 

presidem à evolução, sobre as adaptações fisiológicas que os tornaram resilientes, sobre as 

interacções ecológicas que os tornam indispensáveis. Embora sem pêlos nem penas que tanto 

sensibilizam a opinião pública para assuntos de conservação, os moluscos possuem todavia uma 

beleza estrutural que atrai até os mais pequenos, não fora na praia, em tempo de férias, que 

tivessem começado muitas colecções de conchinhas, logo de seguida cuidadosamente colocadas 

no fundo duma gaveta em lugar menos visitado da casa, como um atestado claro de culpa pelo 

abandono mas com o desejo secreto de um dia poder dar continuidade. 

 Esta ocasião deverá ser um incentivo ao desenvolvimento da Malacologia em Portugal. De 

D. João V aos coleccionadores sérios e de verão, de Theodoro de Almeida a Augusto Nobre, o 

nosso país tem-se esforçado mais ou menos por acompanhar os ventos da Malacologia mundial. 

Mas pouco mais adiantaremos se nós, os que estudamos moluscos e gostamos de o fazer, 

permanecermos dispersos. Integrarmo-nos na Malacologia global é pertencer a um círculo que se 

fortalece com o feedback contínuo do entusiasmo pela ciência. Para os mais curiosos, eis um 

endereço útil: www.unitasmalacologica.org. 

 Aqui fica um desafio aos estudantes de moluscos em Portugal, do Minho ao Algarve, à 

Madeira, aos Açores e até para além fronteiras: naquilo em que as nossas “pequenas realidades” 

científicas intersectam a vida dos moluscos, certos de que são as essas “pequenas realidades” que 

dão corpo à grandiosidade da teoria, preparemos um prato de ciência variado e apetitoso para 

2013… nos Açores. 

http://www.unitasmalacologica.org/�


 ois mil e dez foi ano de congresso mundial de Malacologia, o primeiro a decorrer em 

 território Asiático. A instabilidade politica que assolou a Tailândia nos meses que 

 antecederam o congresso fez temer o pior. Pensou-se que o turbilhão politico poderia 

afastar muitos interessados do evento ou mesmo condená-lo de todo. Nada disto se verificou e 

sem demérito de qualquer evento anterior, assistiu-se a uma das melhores reuniões de sempre. 

 Cerca de 400 delegados dos quatro cantos do mundo encheram os corredores e as várias 

salas do congresso que decorreu na cidade de Phuket localizada na ilha do o mesmo nome. A 

organização foi excelente; tudo pensado ao mais ínfimo pormenor. O Congresso contou com 13 

simpósios que nos deram a conhecer os últimos avanços nas áreas da filogenia, da genética, 

ecologia, aquacultura, etc., de moluscos. A par da elevada qualidade científica do congresso, 

estiveram os aspectos lúdico-gastronómicos que não foram de todo minimizados! Os “coffee-

breaks” e almoços memoráveis e o jantar e festa de encerramento não serão seguramente 

esquecidos tão cedo por todos os que nestes se deliciaram. 

 Cinco membros do Instituto Português de Malacologia estiveram presentes no evento 

tendo apresentado várias comunicações orais e em painel, nomeadamente Alexandre Lobo-da-

Cunha, António Frias Martins, Gonçalo Calado, Rita Coelho e o autor destas linhas. 

 Na memória de todos irá para sempre ficar a hospitalidade e simpatia das gentes locais, 

sempre de sorriso nos lábios. Para nós, Portugueses, a alegria e o orgulho de saber que o próximo 

congresso mundial terá pela primeira vez lugar no nosso país, em Ponta Delgada, nos Açores, 

organizado pelo Professor António Frias Martins, que assume durante o próximo triénio a 

presidência da Unitas Malacológica. Ao professor Frias e à sua equipa, deixo os votos do maior 

sucesso na organização daquele que se tornará, sem margem para dúvida, no momento mais 

importante da Malacologia Portuguesa. 
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Congresso Mundial de 
Malacologia 

Phuket, Tailândia 18-24 Julho 2010 
 
Texto: Manuel António E. Malaquias, Museu de História Natural de Bergen, Noruega 
manuel.malaquias@bm.uib.no 

Fotografia: Manuel Malaquias, Rita Coelho 



 Instituto Português de Malacologia (IPM) esteve presente no 16º Festival do Caracol, que 

 decorreu nos dias 21 a 25 de Julho de 2010, na freguesia de Porches, concelho de Lagoa, 

 Algarve. A nossa presença no evento teve como missão divulgar a malacologia junto da 

sociedade civil, tendo-se proposto a atingir os seguintes objectivos: divulgar a existência do 

Instituto e os seus projectos, divulgar algumas publicações, dar a conhecer um pouco da 

diversidade malacológica e de alguns moluscos em particular, angariar donativos através da venda 

de t-shirts e livros, assim como angariar novos sócios. 

 O Festival do Caracol é um evento com música, dança, local de visita de pessoas de 

diversas localidades, e em que os caracóis são a atracção principal. Em 2010, para além de 

encontrar estes gastrópodes nos pratos, foi possível observá-los também na tenda reservada ao 

IPM.  
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Festival do Caracol 
 

 
Texto: João Monteiro 
jflmonteiro@netcabo.pt 

Fotografias: Joaquim Reis 
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  Aos visitantes que se dirigiam junto a nós foi entregue um panfleto desdobrável com 

informação resumida sobre o Instituto. De seguida, assistiram a uma apresentação em PowerPoint 

sobre a diversidade do filo dos moluscos e onde ficaram a conhecer melhor os objectivos do IPM e 

os projectos que estão a ser desenvolvidos. Foi exibido um pequeno terrário com uma criação de 

caracóis, em que se pretendia dar a conhecer o ciclo de vida destes gastrópodes terrestres. Após 

esta explicação, elaborámos um jogo muito simples mas que fez as delícias de pais e filhos. 

Consistia o jogo em fazer corresponder os nomes dos vários órgãos (externos e internos) à 

imagem do caracol. No final os visitantes puderam adquirir livros e t-shirts alusivos à malacologia, 

e deixar a sua opinião no “livro de visitas” (as crianças fizeram desenhos). Podemos afirmar que a 

presença do Instituto neste evento foi um sucesso. Cito alguns comentários: 

 

 “Achei o projecto muito interessante e o estudo dos moluscos também. Aprendi coisas que 

não sabia apesar de já há muito tempo ver caracóis na natureza. Gostei muito e acho o trabalho 

do Instituto muito bom.” – Ana Santos 

 

 “Gostámos da explicação dos moluscos. O Rodrigo (6 anos) gostou dos jogos e dos 

animais coloridos. Eu também aprendi coisas que desconhecia.” – Fialho e Rodrigo 

 

 “A explicação foi muito boa e aprendi muita coisa que não fazia ideia que existisse. Adorei 

as lesmas-do-mar.” – Anabela 

 

 “Para mim foi muito interessante ouvir esta pequena explicação porque sou estudante de 

Ciências e Tecnologias e conheci realidades surpreendentes! Achei especialmente interessante a 

lesma-do-mar que faz fotossíntese.” – An Windels 

 

 “Muito interessante. Recebi informação nova e muito enriquecedora. Deverão estar 

presentes em mais eventos para que mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer a 

malacologia. Continuem um excelente trabalho. Apresentação muito ilustrativa.” – Márcia 

Alexandre. 



  Como surgiu o BioDiversity4All? 

  s primeiras ideias do que se pretendia com o projecto BioDiversity4All -  

 B iodiversidade para todos, surgiram em Março de 2009. Pretendíamos criar uma base 

 de dados online sobre a  Biodiversidade em Portugal, fundamentada na participação 

activa da sociedade civil e da comunidade científica. Explicar a importância da Biodiversidade e 

tentar envolver o maior número de pessoas com vista a conhecer e compreender melhor o que nos 

rodeia, de forma a podermos ajudar a conservar a Biodiversidade nacional tornaram-se, então, os 

nossos primeiros objectivos. O ano de 2010, decretado pela UNESCO como - Ano Internacional da 

Biodiversidade seria o ideal para o lançamento do projecto e deitámos, portanto, mãos-à-obra.  

Reuniões, conversas com diferentes grupos de pessoas ligadas, de alguma forma, à biodiversidade 

e reconhecimento do que estava a ser feito a nível internacional levaram-nos a estabelecer uma 

parceria e ligação com o site holandês Waarneming que nos disponibilizou a sua base de dados e 

funcionalidades de base, mantendo no entanto a nossa própria identidade e tentando criar uma 

imagem que, não deixando de ser lúdica e divertida pudesse ser igualmente educativa.  

 Em Janeiro de 2010, o projecto BioDiversity4All - Biodiversidade para todos constituiu-se 

como Associação Sem Fins Lucrativos, e em Março do mesmo ano estávamos a lançar uma 

primeira versão funcional do site. A receptividade foi muito grande e, até meados de Agosto de 

2010, tínhamos na nossa base de dados cerca de 15400 registos de observações e 2700 

fotografias de utilizadores. Não poderíamos pedir mais, mas a verdade é que gostaríamos de 

continuar a crescer. 

 

 O que é o BioDiversity4All? 

 Com o BioDiversity4All, pretendemos oferecer a todos os interessados a possibilidade de 

contribuírem com registos de observações de plantas, animais e fungos, podendo usufruir dessa in- 

19 Portugala – nº15 – Outubro 2011 

Apresentação do Projecto 

BioDiversity4All 
 
Texto: Equipa do Projecto 
biodiversity4all@gmail.com 

Fotografia do Título: Nuno Castanheira 
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formação, segundo o conceito Web 2.0, através de um site fácil e divertido de utilizar e explorar. 

 O projecto BioDiversity4All tem por missão unir o maior número de pessoas na promoção 

do conhecimento sobre a Biodiversidade. Queremos tornar-nos na mais completa, acessível e 

conhecida base de informação sobre a distribuição de espécies a nível nacional. Mas não queremos 

ficar com os louros sozinhos. As informações e os dados do site pertencem a quem os introduz. É 

através desta colaboração entre todos que queremos crescer e gostaríamos que os utilizadores se 

apercebessem da sua própria importância. Achamos impossível registar a biodiversidade sozinhos e 

apenas com um esforço conjunto poderemos fazer a diferença. 

 Gostaríamos também que o site fosse utilizado de uma forma lúdica. Termos um caderno 

de campo online onde podemos registar aquilo que formos vendo nos nossos trabalhos, passeios 

ou enquanto fazemos as nossas actividades de tempos livres.  

Divulgar as nossas fotografias ou o nosso trabalho são também outras das vantagens. Envolver as 

crianças e os jovens, cada vez mais ligados às novas tecnologias, sem no entanto perder o 

contacto com o campo, com o mar ou com actividades desportivas ao ar livre, é outro dos 

objectivos a que nos propomos. 

Mas gostaríamos de ir ainda mais além…  

 

 Uma ligação entre o público e a comunidade científica 

 O BioDiversity4All permite criar diversos benefícios para a sociedade, assumindo-se como 

uma plataforma aberta de ligação entre o público e a comunidade científica. 

 Se hoje em dia ainda se desconhece uma grande parte das espécies existentes na Terra, é 

igualmente grave o desconhecimento existente relativamente à distribuição e abundância das 

espécies que se conhecem. 

 Este desconhecimento não permite um efectivo diálogo entre a conservação da Natureza e 

as opções da sociedade para um desenvolvimento sustentado, quer ao nível do planeamento, quer 

nas acções individuais de cada um de nós. O facto de não conhecermos o que nos rodeia 

distancia-nos da necessidade e importância de conservar e de interagir com a Natureza de uma 

forma sustentável. 

 A informação obtida por intermédio do BioDiversity4All, com a contribuição e participação 

dos utilizadores pode proporcionar informação valiosa sobre a distribuição de espécies em 

Portugal; como exemplo: um utilizador interessado em fotografia descobre a presença de uma 

espécie pouco comum de planta em Trás-os-Montes, que acaba por ser validada por investigadores 

que estão a trabalhar com essa espécie. Um utilizador interessado em conhecer as espécies de 

mamíferos existentes junto da sua casa fica a conhecer informação sobre projectos de conservação 

que estão a decorrer. 
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 A sua colaboração é muito importante 

 Constituir uma base de dados pública e permanentemente actualizada com informação 

sobre a Biodiversidade nacional só será possível pela canalização da informação já existente em 

diversos projectos e associações específicas, bem como pela angariação da colaboração do público.  

 Existem diversos grupos de pessoas com interesses específicos ligados à Biodiversidade, 

que se apresentam bastante dispersos entre si. Acreditamos que, se unirmos todos estes grupos 

através de uma rede de colaboração para um fim comum, que já é parcialmente compreendido por 

todos, o resultado será bastante superior à soma das partes. O diagrama seguinte apresenta a 

lógica de partilha e colaboração entre estes grupos: 

 É necessária a colaboração de todos! Assim, cada vez que inserir um registo de 

observação no seu perfil pessoal do BioDiversity4All estará a contribuir para o conhecimento da 

Biodiversidade nacional e para a sua divulgação. 

  

 Quais as vantagens para o Instituto Português de Malacologia em estar 

associado ao BioDiversity4All? 

 O Instituto Português de Malacologia poderá, ao estar associado ao BioDiversity4All, 

contribuir para uma melhor educação ambiental da comunidade em geral, no que diz respeito a 

informações e ameaças que afectam este grupo específico. Poderá igualmente dar-se a conhecer 

junto do público em geral, divulgar o Instituto e as suas actividades, mostrar quais os 

investigadores que estão a trabalhar no nosso país nesta área e que trabalhos têm desenvolvido. 

Outra das vantagens é a de usufruir dos dados recolhidos por qualquer pessoa, alargando desta 

forma o conhecimento da distribuição das espécies.  

Turismo 

Natureza, Rural, Aventura Pescadores e 

 Caçadores 
Mergulhadores 

B irdwatchers 
Caminhantes 
Geocachers 

Naturalistas 

Agricultores 

Escolas  
Estudantes 
Escuteiros 

 

Comunidade 
Científica 

BioDiversity4All 

Plataforma de colaboração 



 urismo malacológico não é concerteza uma expressão familiar para a maioria das pessoas. 

 No entanto, as actividades de cariz turístico que têm por base alguma espécie de molusco 

 são até muito comuns: por exemplo, o mergulho vocacionado para a observação de 

nudibrânquios, a caça submarina especializada em chocos ou polvos, os festivais gastronómicos 

dedicados ao caracol, as viagens com o objectivo definido de encontrar esta ou aquela concha, e 

tantas outras actividades que focam a sua atenção nestes animais. 

 Contudo, frequentemente estas actividades estão limitadas a praticantes especializados, 

como os mergulhadores, ou então carecem de uma componente pedagógica associada. Na 

verdade, nem todos ou mesmo muito poucos apreciadores de caracóis conhecem a sua morfologia, 

a sua ecologia, ou qualquer outro aspecto biológico da sua existência! Não é certamente um 

fenómeno exclusivo dos moluscos, mas transversal à biodiversidade, sobre a qual conhecemos tão 

pouco. Foi neste contexto que a Natuga, uma empresa de animação turística com vocação para o 

turismo de natureza, decidiu iniciar actividades lúdicas e didácticas focadas em determinados 

organismos ou habitats. Em 2009, lançou uma actividade denominada “Morcegos no Castelo”, em 

que os participantes são convidados, através de um passeio nocturno pelo Castelo de S. Jorge em 

Lisboa, a conhecer melhor estas misteriosas criaturas da noite. Após o grande êxito dessa 

actividade, lançou “A Vida entre Marés”, que veio a ser o grande sucesso de 2010.  

 Esta actividade tem lugar na praia das Avencas, em Cascais, e leva os participantes a uma 

viagem pela diversidade biológica das zonas rochosas inter-tidais. A forte componente pedagógica 

permite que os participantes aprendam a razão de ser das marés, a sua importância para a vida 

marinha, as adaptações e o comportamento das espécies que vivem no inter-tidal, e muitos outros 

factos interessantes. O aspecto lúdico não deixa de ser essencial pois, no fundo, o objectivo é 

passar umas horas agradáveis na companhia da família, dos amigos, dos outros participantes e do 

guia. A linguagem é acessível a todos e faz-se a ligação entre o comum e o científico. 
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Turismo Malacológico 
 
 
Texto: Joaquim Reis, Maria João Pereira 
info@natuga.net 

Fotografia do Título: Natuga 
 



23 Portugala – nº15 – Outubro 2011 

Embora não limitada aos moluscos, os moluscos são invariavelmente as estrelas de dias bem 

passados na praia. Os mais comuns, como os mexilhões Mytilus edulis e as lapas Patela spp., são 

conhecidos por todos, mas poucos são os que sabem o que é o bisso dos mexilhões (aquelas 

“barbas” ou “pêlos”) ou muitas vezes que as lapas têm cabeça, boca e tentáculos cefálicos (os 

“corninhos”) tal como os caracóis. Já os burriés despertam o interesse imediato apesar do seu 

pequeno tamanho, quer pelo seu movimento constante, quer pela sua óbvia semelhança com os 

parentes gastrópodes terrestres. Os opistobrânquios são encontrados frequentemente, sendo os 

mais comuns a lebre-do-mar Aplisia punctata, que espanta pela sua grande dimensão, e o 

nudibrânquio Hypselodoris villafranca, que não deixa ninguém indiferente com o seu padrão 

cromático conspícuo. Mas os mais desejados e difíceis de encontrar são os cefalópodes. Chocos 

(Sepia officinalis) e polvos (Octopus vulgaris) habitam estas águas e escondem-se na maré-baixa 

em cavidades das rochas. Por vezes encontram-se e fazem as delícias dos participantes, ainda que 

de vez em quando sejam atingidos pela tinta do animal ao defender-se, o que para os mais 

pequenos é sempre uma grande aventura. 
Os participantes desta actividade são habitualmente 

famílias com crianças, mas não se pense que apenas as 

crianças se interessam pelo tema. Frequentemente os 

pais acabam tão ou mais interessados e todos acabam 

por aprender algo novo. O formato da actividade acaba 

por atrair todo o tipo de público, incluindo grupos de 

empresas e grupos escolares. Este facto torna inevitável 

que esta seja também uma oportunidade privilegiada 

para fazer educação ambiental: não só são 

apresentados aspectos biológicos e ecológicos das 

espécies observadas, como se discutem os temas da 

poluição, da sobrepesca e da pesca sustentável e das 

alterações climáticas. Mais: quando algum animal é 

retirado do local onde se encontra para melhor 

visualização, convidam-se os participantes a colocá-lo 

no local de onde foi retirado, o que transmite também a  

mensagem de que as plantas e os animais podem e devem ser observados, mas devem 

permanecer nos seus habitats naturais. Frequentemente põem-se mãos à obra e acabamos por 

fazer uma mini-campanha de recolha do lixo que se encontra nas rochas e poças. 



 ara que a informação sobre a malacologia chegue a um cada vez maior número de 

 cidadãos, o IPM  tem utilizado diversas ferramentas informáticas disponíveis como veículo          

 de transmissão de conteúdo informativo.  

 Deste modo, desde o final do ano de 2009, que a página Web do Instituto tem sofrido 

alterações. Tendo sido alojada primeiro na plataforma do GoogleSites, encontra-se actualmente em 

Joomla e haverá brevemente novas actualizações. 

 Também foi criado um blog que serve meio de divulgação de projectos e notícias 

relacionadas com a malacologia. Para informação mais actual, e como complemento ao blogue, 

estamos também presentes no Facebook.  
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O IPM e as Tecnologias de 
Informação 

 
 
Texto: João Monteiro 
jflmonteiro@netcabo.pt 

Fotografia: Joaquim Reis 
Imagem: IPM – Instituto Português de Malacologia 
 

   

 Mais informações: 

 Página Web: www.ipmalac.org 

 Blog: www.ipmalac.blogspot.com  

http://www.ipmalac.org/�
http://www.ipmalac.blogspot.com/�
http://www.ipmalac.blogspot.com/�
http://www.ipmalac.blogspot.com/�
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Notícias  
do Rectângulo 13 

 
Texto: António Monteiro 
a.j.a.monteiro@netcabo.pt 

Imagem do Título: Nuno Castanheira 
 

 Almoço-convívio de coleccionadores de conchas 

 o dia 19 de Dezembro de 2009 teve lugar, num restaurante da zona do Restelo, em 

 Lisboa, um almoço de convívio entre coleccionadores de conchas, promovido pelo 

 boletim O Búzio e no seguimento de outros encontros semelhantes anteriormente 

organizados – o último deles em Novembro de 2008. Para a história, fica a lista dos presentes 

(por ordem alfabética de apelidos): Luís Ambar, Carlos Durães de Carvalho, Vasco Franco, Paulo 

Granja, João Amaral de Lemos, Guilherme Macedo, Rui Mendes, António Monteiro, Fernando 

Pires, Pedro Rosa, Fernando Serafim, Fernando Pena de Sousa e José Luís Távora. 

 Outros teriam certamente comparecido, não fossem as distâncias, os afazeres 

profissionais ou as responsabilidades familiares. Não obstante, como temos a intenção de 

promover no futuro novos encontros, todos terão oportunidade de participar. É que vale a pena, 

pois a boa disposição reina! 

 O encontro decorreu pois de forma extremamente agradável. A conversa fluiu com 

facilidade, quer versando temas de índole malacológica, quer abordando outros muito diversos, 

muitas vezes terminando em francas gargalhadas. Por altura da sobremesa, uma surpresa 

aguardava os presentes: o editor de O Búzio e signatário destas linhas tinha preparado um 

extenso e difícil questionário, para pôr à prova os conhecimentos malacológicos de todos! Foi, 

como não podia deixar de ser, ocasião para mais galhofa, não só enquanto se sucediam as 

perguntas como quando foram desvendadas as respostas. 

 A título de curiosidade e para que todos possam, de alguma forma, participar no jogo, 

deixamos também aqui a lista das 20 questões que compunham o questionário (ver caixa de 

texto apresentada na página 26. As respostas encontram-se na página 28). Após apurados os 

resultados, foi declarado vencedor Carlos Durães de Carvalho, tendo sido muito felicitado pelos 

presentes. Ainda antes do fim da sessão, houve ainda tempo para outro momento alto: 
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Paulo Granja, em nome da firma Deep’n Reef, ofereceu um 

belíssimo exemplar do Conus pennaceus bazarutensis 

Fernandes & Monteiro, 1988, para ser sorteado entre todos 

os convivas! Organizada uma tômbola ad hoc, a sorte 

acabou por sorrir a Rui Mendes – e com toda a justiça, 

diga-se, pelo seu importante papel como dinamizador de 

diversas iniciativas e coordenador do projecto de grande 

fôlego “Pequenas Conchas de Portugal”, em curso.  

 

 Feira de conchas – Les 22èmes Rencontres 

Internationales du Coquillage 

 No primeiro fim-de-semana de Março de 2010, 

realizou-se mais uma vez em Paris a habitual a Feira de 

conchas, sob a designação de Les 22èmes Rencontres 

Internationales du Coquillage. 

 Tal como noutras ocasiões, a representação 

portuguesa não deixou de marcar presença, quer através 

das bancas de diversos comerciantes, quer da participação 

de vários coleccionadores. 

 O certame decorreu com a animação costumeira, 

pois ele constitui sempre uma excelente oportunidade não 

só para se enriquecerem as colecções através da aquisição 

de novos exemplares, como também para tomar 

conhecimento de novas publicações, de populações 

recentemente descobertas ou mesmo de espécies a 

descrever como novas num futuro mais ou menos próximo. 

 

 Novas Espécies 

 Não é todos os dias que a fauna malacológica 

portuguesa é enriquecida com novas espécies, situação 

ainda menos vulgar quando se trate de macro-moluscos. 

Ora sucede que nos últimos meses foram descritas não 

apenas uma, mas duas espécies novas, a partir de 

populações das nossas costas, uma das quais facilmente 

ultrapassa os 80 milímetros! 

Questionário: 
  
1) Qual era o parentesco entre os três 
conhecidos malacologistas ingleses de 
apelido Sowerby? 
2) E qual o primeiro nome de Sowerby I? 
3) Em que cidade sueca, de cuja 
universidade tinha sido professor, faleceu 
Carl Linnaeus? 
4) De que ilha da Nova Guiné é endémica 
a espécie Papuina pulcherrima Rensch, 
1931? 
5) Qual a principal característica que 
distingue a Zoila rossell i edingeri 
Raybaudi Massilia, 1990 das demais 
formas da mesma espécie? 
6) Qual é o género da família Volutidae 
que é por vezes referido nos combates de 
boxe? 
7) Em que ano nasceu o malacologista 
português Augusto Nobre? 
8) Quem descreveu, em 1777, a espécie 
Conus gloriamaris? 
9) Em que ano e mês se começou a 
publicar o boletim O Búzio? 
10) Qual era a nacionalidade do 
malacologista Ignaz von Born (1742-
1791)? 
11) Em que ano foi publicada a primeira 
edição do Systema Naturae , de Carl 
Linnaeus? 
12) A que família de moluscos 
gastrópodes pertencem os géneros 
Antiplanes Dall, 1902, Hauturua Powell, 
1942 e Lusitanops Nordsiek, 1968? 
13) Das espécies Conus dusaveli e 
Cypraea valentia, qual foi descrita 
primeiro? 
14) Indique seis géneros da família 
Muricidae 
15) Qual é o título da mais famosa obra 
de Lovell Augustus Reeve, que tem o 
subtítulo I l lustrations of the shells of 
molluscous animals? 
16) Quem era o editor da famosa obra em 
fascículos Indo-Pacifi c Mollusca, 
publicada pelo Delaware Museum of 
Natural History, de 1959 a 1976? 
17) Como se chamava o malacologista 
português, nascido em Ponta Delgada em 
1854, ardente seguidor de Charles 
Darwin, com quem se correspondeu? 
18) Quais as três famílias que constituem 
a super-família Pleurotomariacea? 
19) Em que país nasceu Louis Agassiz 
(1807-1873), fundador do Museum of 
Com-parative Zoology em Harvard, 
Massachusetts? 
20) A que importante colecção pertencia 
o exemplar de Conus cedonull i figurado 
por Seba, na que seria, segundo 
Linnaeus, a única ilustração da espécie? 
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 A espécie em questão, da família Buccinidae, foi descrita na revista Novapex 10(4), de 

Dezembro de 2009, publicada pela Société Belge de Malacologie, em artigo assinado por Koen 

Fraussen, José Rosado, Carlos Afonso e Bernardino Monteiro, sob a designação de Colus aurariae. 

 O mais curioso é que a nova espécie, evidentemente rara, foi encontrada pelos três 

autores nacionais, separadamente, em supermercados! Nas bancas de marisco, juntamente com o 

conhecido Colus jeffreysianus Fischer, 1868, depararam com uns poucos exemplares claramente 

distintos e que um exame mais aturado tão-pouco permitiu identificar. Feitos os necessários 

inquéritos junto dos fornecedores, verificou-se que os animais em questão tinham sido recolhidos 

basicamente em duas localidades da costa portuguesa: uma ao largo de Peniche, a outra ao largo 

de Sesimbra, em profundidades que vão dos 200 aos 600 metros. Não se conhecem outras 

capturas, nem nas nossas águas nem na vizinha Galiza ou no Golfo da Biscaia. 

 O nome da nova espécie vem do latim, auraria, significando “mulher usando jóias 

douradas” e refere-se à forma graciosa da concha e à sua cor amarelada. 

 A segunda das espécies em causa pertence à família Fasciolariidae e foi descrita, a partir 

de amostras colhidas no Algarve, na revista Iberus, editada pela Sociedad Española de 

Malacología, no número 27(1), de 2009. O artigo A new Fusinus (Gastropoda: Fasciolariidae) from 

the Algarve, south coast of Portugal, é da autoria de Roland Hadorn, Carlos Afonso e Emílio Rolán. 

 Surge assim o novel Fusinus albacarinoides Hadorn, Afonso & Rolán, 2009, cuja localidade 

tipo é a Baía de Pêra, 2 km ao largo de Armação de Pêra, conhecida estância balnear algarvia. 

 Com pouco mais de 2 centímetros de comprimento – o que se pode considerar pequeno 

para o género – a nova espécie habita águas relativamente profundas, abaixo dos 15 metros, onde 

se encontra geralmente debaixo de pedras, sobre areia, em plataformas rochosas. 

 

 Margaritifera margaritifera motiva alteração nos projectos de barragens 

 Desde o início de 2010 que diversos jornais têm dado conta das alterações motivadas em 

projectos de construção de barragens, na zona do Alto Tâmega, motivadas pela necessidade de 

preservar uma espécie de bivalve de água doce – Margaritifera margaritifera – protegida por 

legislação europeia. 

 Ao que parece, a espécie terá chegado a ser dada como extinta em Portugal em 1986, 

mas entretanto voltou a ser encontrada nos rios Rabaçal, Mente, Tuela, Cávado, Neiva e Paiva, 

todos a norte do país. 

 Não podemos, naturalmente, deixar de nos congratular com a circunstância de a 

legislação vigente ter contribuído decisivamente para a preservação de uma espécie que facilmente 

poderia enfrentar a extinção definitiva. 
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Respostas ao Questionário da página 26: 

  

1) Eram avô, pai e filho 

2) George Brettingham Sowerby 

3) Uppsala 

4) Ilha de Manus 

5) A cor dourada ou alaranjada 

6) Sigaluta 

7) 1865 

8) Chemnitz 

9) Maio de 1998 

10) Austríaca 

11) 1735 

12) Turridae 

13) Conus dusaveli (Conus dusaveli H. Adams, 1872; 

Cypraea valentia Perry, 1811) 

14) Canthotrophon, Austrotrophon, Bolinus, Ceratostoma, 

Chicoreus, Chorus, Drupa, Favartia, Forreria, Haustellum, 

Hexaplex , Homalocantha, Marchia, Maxwellia, Murex , 

Muricanthus, Muricopsis, Nucella, Ocene-bra, Phylonotis, 

Pteropurpura, Pterynotus, Purpura, Purpurellus, Rapana, 

Siratus, Thais, Trophon, Trophonopsis,Typhinellus, Typhis, 

Urisalpinx , Vitularia 

15) Conchologia iconica 

16) Robert Tucker Abbott 

17) Francisco de Arruda Furtado 

18) Pleurotomariidae, Scissurellidae e Haliotidae 

19) Suíça 

20) À do rei de Portugal, D. João V 
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