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Nota do Presidente

Os últimos anos trouxeram consigo muitas mudanças à vida de todos os Portugueses. Todos nós sentimos de 
alguma forma essas mudanças, muitas vezes difíceis, mas às quais tivemos de nos adaptar. Muitos mudaram 
de ocupação, outros de país, e os que se mantiveram estáveis tiveram muitas vezes de suprir o trabalho 

dos que partiram. A vida associativa faz-se de pessoas, e o IPM não podia ignorar as circunstâncias do país. É por 
isso que o ano de 2015 se inicia com o desafio de ir ao encontro das pessoas que fazem da malacologia a sua 
profissão ou paixão. Queremos unir todas essas as pessoas, as que já conhecemos, e as que não, que sintam que 
o IPM pode ser um facilitador do seu trabalho ou hobby, e que nelas cresça a vontade de se envolverem e fazer 
crescer a comunidade malacológica nacional. É por isso que neste ano renasce a Portugala com um novo projecto 
e que o IPM Madeira dará os seus primeiros passos firmes. Desenvolveremos colaborações com outras instituições 
que nos permitirão chegar mais longe. E fruto dessas colaborações resultará já o próximo Congresso Português de 
Malacologia, a ter lugar no Instituto Português do Mar e da Atmosfera em Algés (Lisboa) em co-organização com 
o MARE - Marine Environmental Sciences Centre. Esperamos vê-los a todos nesse evento, e nele ver muitas novas 
caras. Que 2015 marque o início da renovação que todos desejamos!

Joaquim Reis, Presidente do IPM
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Aquando do convite do Joaquim Reis para liderar o “renascer” da Portugala, 
vacilei. A vida é curta, e o tempo e a energia escasseiam. No entanto, aceitei 
este desafio e aqui está o resultado final. As mudanças começam pelo 

novo grafismo, que esperamos ser do vosso agrado e tornar este boletim mais 
moderno. Com esta nova equipa editorial (ver última página), a Portugala vai servir 
primeiramente como uma plataforma de divulgação científica sobre moluscos, 
onde se pretende salientar os maiores avanços científicos nacionais e internacionais. 

Claro que as notícias que se prendem com outras actividades malacológicas 
também continuarão  a ter espaço, entre outros, no já conhecido bloco “Notícias do 
Rectângulo”. Um dos objectivos a longo prazo é o de criar, paralelamente, um espaço 
próprio de publicação científica (e não divulgação), com critérios internacionalmente 
reconhecidos. À excepção deste número, tentarei ter particular cuidado em não dar 
demasiada relevância ao meu grupo de eleição – os cefalópodes. Para isso conto 
com a ajuda de todos os leitores interessados. 

Nota do Editor

Tempos de mudança...

23 

Rui Rosa,  Investigador MARE e Docente FCUL
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HIGHLIGHT

KRAKEN :QUANDO O MITO E A CIÊNCIA SE ENCONTRAM

Por Vanessa Madeira e Rui Rosa
MARE – Marine and Environmental Sciences Centre, Laboratório Marítimo da Guia, Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa, Av. Nossa Senhora do Cabo, 939, 2750-374 Cascais, Portugal. 

Email: vmlopes@fc.ul.pt e rrosa@fc.ul.pt

Desde sempre que o ser humano se refugiou em contos quando encontra algo para o qual não tem explicação. 
Nenhum lugar é mais frutífero em contos do que o mar. Este era desconhecido, traiçoeiro e acima de tudo 
perigoso. E como “quem conta um conto acrescenta um ponto”, as histórias de pescadores e navegadores 

rapidamente tomaram proporções épicas e até mitológicas. 

Rodrigo Salvador e Barbara Tomota-
ni, num artigo de revisão (Salvador 
2014), separam o mito da realidade e 
desmistificam alguns monstros ma-
rinhos. Ao longo dos séculos muitas 
lendas de monstros marinhos foram 
criadas e esquecidas, mas a lenda 
do Kraken foi a que prevaleceu mais 
tempo, a lenda do maior monstro 
conhecido pelo Homem. Este mons-
tro era capaz de devorar a tripulação 
inteira de um navio ou até uma fro-
ta completa criando um remoinho à 
volta do navio que, invariavelmen-
te, o afundava. Apesar da sua temí-
vel reputação, alguns pescadores 
aventuravam-se para mais perto do 
Kraken pois dizia-se que este nadava 
no oceano acompanhado de cardu-
mes imensos. O Kraken ficou imorta-

lizado na literatura, primeiramente 
por Alfred Lord Tennyson em 1830 
no poema “O Kraken” (com grandes 
referências ao bíblico Leviatã) e no 
mais conhecido romance “Vinte Mil 
Léguas Submarinas” de Júlio Verne, 
onde o monstro é chamado Poulpe 
(polvo em Francês) e ataca o subma-
rino Nautilus e a sua tripulação.

No seu artigo, Salvador (2014) cita 
trabalhos desde o tempo de Aristó-
teles (século IV a.C.), ainda antes de 
a lenda nascer, onde o animal por 
detrás do disfarce de monstro já era 
bastante conhecido, assim como 
trabalhos de Plínio, o Velho (século I 
d.C.), que relatavam uma lula de ta-
manho atípico com vários metros de 
comprimento. Registos mais recen-

tes, de Lineu em 1735, identificam 
pela primeira vez o Kraken como 
uma espécie individualizada perten-
cente à ordem dos cefalópodes, atri-
buindo-lhe o nome científico Micro-
cosmus marinus. Esta classificação foi 
abandonada e foi removida das edi-
ções seguintes dos seus trabalhos 
Systema naturae, pois Lineu recon-
siderou a inclusão de uma criatura 
imaginária nos seus trabalhos. No 
entanto, após esta publicação, toda 
a comunidade, naturalistas ou não, 
adoptou a imagem da lula gigante 
para o Kraken. O monstro mante-
ve-se sem identidade científica por 
mais 100 anos até Japetus Steens-
trup em 1857 classificar esta espécie 
como Architeuthis monachus, e colo-
cando o Kraken definitivamente nas 

Figura 1 – Representação do Kraken a atacar um navio.
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publicações científicas. Steenstrup classificou esta espé-
cie com base apenas na única parte recuperável de uma 
lula gigante arrojada na Dinamarca, o bico. No mesmo 
ano alterou a sua classificação para Architeuthis dux, 
nome científico ainda usado hoje em dia. Desde então, a 
classificação desta espécie manteve-se bastante contro-
versa, maioritariamente devido à falta de espécimes em 
boas condições, sendo a classificação geralmente ba-
seada em diferentes partes da anatomia da lula gigante 
e em locais geográficos bastante diversos.

Uma vez que, apesar do Kraken já ser maioritariamente 
associado à lula gigante, ainda assim persistiam dúvidas 
da sua verdadeira identidade – o Kraken seria realmen-
-te uma lula ou um polvo? Salvador (2014) descreve as 
diferenças entre polvos e lulas, ambos cefalópodes com 
características partilhadas. A principal diferença é o fac-
to de as lulas possuírem um corpo fusiforme e terem oito 
braços, cobertos de ventosas e dois tentáculos, apêndi-
ces alongados desprovidos de ventosas em toda a sua 
extensão até à clava tentacular, a parte terminal mais 
larga com várias fileiras de ventosas, enquanto que os 
polvos possuem um corpo mais globoso e têm apenas 
oito braços. À primeira vista, um polvo pode ser confun-
dido com uma lula, especialmente se se estiver numa 
embarcação no meio do mar e com todas as lendas bem 
presentes, mas relatos e reproduções artísticas com pol-
vos foram escassas quando comparados com lulas.

Acerca da biologia da lula gigante, considerada o ani-
mal mais elusivo, ainda pouco se sabe apesar dos mui-
tos anos de investigação nesse sentido. Salvador (2014) 
acrescenta que em 1991, Aldrich distribuiu panfletos a 
oferecer recompensas para quem conseguisse recupe-
rar espécimes de lula gigante, tendo assim conseguido 
bastantes amostras. Ao longo dos anos, descobriu-se 
que a lula gigante é uma espécie que habita todos os 
oceanos, preferindo as camadas mais profundas, até aos 
2000 metros de profundidade. O seu maior predador é o 
cachalote, que também prefere grandes profundidades. 
Salvador (2014) salienta a importância dos cachalotes 
no estudo da biologia da lula gigante, uma vez que nos 
seus conteúdos estomacais são encontrados vários frag-
mentos deste cefalópode, contribuindo grandemente 
para o número de amostras utilizadas no estudo deste 
monstro marinho. Uma das características mais notáveis 
da lula gigante é o tamanho dos seus olhos, sendo o ani-
mal com os maiores olhos do reino animal. Isto deve-se 
ao facto de a lula permanecer a grandes profundidades, 
sendo necessária uma elevada acuidade visual. Quanto 
aos seus hábitos alimentares, várias presas já foram re-
cuperadas de estômagos de lulas mortas, sendo as suas 
principais presas pequenos peixes pelágicos e até ou-
tros cefalópodes. Pensa-se que em muitos aspectos da 
sua biologia e ecologia, a lula gigante se assemelha às 
outras espécies de lulas oceânicas.

Desde há muitos séculos, os malacologistas tentam saber 
e aprender mais sobre este Kraken, e com os avanços 
da ciência e pelo crescente interesse neste “monstro 
marinho” gradualmente vão sendo preenchidas 
algumas lacunas, deixando, no entanto, ainda muito à 
imaginação e mantendo o mito vivo.

Referências Bibliográficas:

Salvador, Rodrigo B.; Tomotani, Barbara M. The Kraken: 
when myth encounters science. História, Ciências, Saúde – 
Manguinhos, Rio de Janeiro, v.21, n.3, jul.-set. 2014, p.971-994

Figura 2 –  A tripulação do navio Alecton a tentar trazer para 
bordo a lula gigante capturada.
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ARTIGO

IMPACTO DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NA ECOLOGIA 
VERTICAL DE GRANDES MOLUSCOS OCEÂNICOS –
 AS LULAS JUMBO (Dosidicus gigas)

Por Rui Rosa
MARE – Marine and Environmental Sciences Centre, Laboratório Marítimo da Guia, Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa, Av. Nossa Senhora do Cabo, 939, 2750-374 Cascais, Portugal. 
Email: rrosa@fc.ul.pt 

Tais características, aliadas às limi-
tações do seu sistema respiratório 
(reduzida capacidade de transporte 
de oxigénio no sangue, inexistência 
de reserva venosa e a capacidade 
de ligação do oxigénio pelas células 
sanguíneas ser muito sensível a alte-
rações de pH), fazem com que estes 
organismos vivam no limite de ex-
tracção de oxigénio e estejam parti-
cularmente vulneráveis às alterações 
climáticas. No entanto, mesmo com 
estes constrangimentos do sistema 
circulatório, as lulas Humboldt rea-
lizam migrações verticais desde a 
superfície até regiões mesopelágicas 
“mortas” (durante o dia), também 
designadas como “zonas de oxigé-
nio mínimo” (ZOM). A relevância 
ecológica destas migrações diárias é 
pouco clara, mas constitui, provavel-
mente, um compromisso entre fuga 
aos predadores (e.g. cachalotes, tu-
barões) e oportunidades de procura 
de alimento (e.g. peixes-lanterna).

As ZOM são mais acentuadas em 
regiões de grande produtividade 
primária, como o PTO, onde se es-
tendem por centenas de metros de 
profundidade e milhares de quiló-
metros horizontalmente. Os níveis 
de oxigénio podem chegar abaixo 
dos 10 µmol Kg-1, até uma pressão 
parcial de 0.3 KPa, o que influencia 
significativamente a distribuição 
vertical e a ecologia dos animais ma-

rinhos e, consequentemente, o fluxo 
de carbono para o oceano profundo 
(Morrison et al., 1999). Devido às al-
terações climáticas, a estabilidade 
temporal e espacial das ZOM tem 
vido a ser alterada. De facto, as ZOM 
têm vindo a expandir-se vertical e 
horizontalmente nas últimas déca-
das um pouco por todos os oceanos 
(Stramma et al.,2008). 

Para além da expansão destas zonas 
hipóxicas oceânicas, o aumento das 
concentrações de dióxido de carbo-
no na atmosfera tem vindo a acidi-
ficar os oceanos. Desde a Revolução 
Industrial, os níveis de CO2 aumen-
taram de 280 ppmv até 380 ppmv, 
sendo expectável atingir 730–1020 
ppmv em 2100 (IPCC, 2007). Cerca 
de 30% destas emissões têm sido 
absorvidas pelos oceanos, o que tem 
alterado a sua química, nomeada-
mente através da diminuição do pH 
(aumento de acidez) e da concen-
tração de iões carbonato. Concomi-
tantemente, a temperatura global 
dos oceanos tem vindo aumentar 
(estimando-se que se verifique um 
incremento de +2º C até 2100 no 
PTO), o que ditará, num futuro pró-
ximo, respostas fisiológicas adversas 
nos organismos, e desencadeará im-
pactos profundos na diversidade e 
distribuição geográfica das espécies 
(Somero, 2005).

As  lulas Humboldt, Dosidicus gigas, são predadores endémicos do Pa-
cífico Tropical Oriental (PTO), que atingem entre 2 m a 3 m de compri-
mento e mais de 50 quilos de peso (Fig. 3 e 4). Estes invertebrados têm 

das taxas metabólicas mais elevadas nos oceanos, um facto que reflecte uma 
estratégia de vida extremamente activa no ecossistema pelágico e um modo 
de locomoção (propulsão a jacto) pouco eficiente energeticamente. 

Figura 3 – lulas jumbo na ZOM (~300 m) 
na Baia de Monterey, California (MBARI)

Figura 4 – lulas capturadas no Golfo da 
Califórnia (Rui Rosa)
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tancialmente o metabolismo destes invertebrados à 
superfície, o que exigirá um esforço adicional no siste-
ma de transporte de oxigénio, que por sua vez vai estar 
debilitado, especialmente a temperaturas altas, pela 
acidificação dos oceanos. Tanto o aquecimento como 
aacidificação dos oceanos irão exercer uma pressão (ou 
stress) nos sistemas circulatório e respiratório das lulas 
jumbo com repercussões importantes na sua estraté-
gia de vida pelágica activa. Este efeito terá implicações 
negativas nas interacções predador-presa, dado que 
reduz a sua capacidade de resposta a estímulos exterio-
res, deixando-as mais vulneráveis aos seus predadores. 
Por conseguinte,  com a expansão das ZOM associada 
ao aquecimento global, as lulas terão de migrar para 
águas ainda menos profundas para se alimentarem e 
compensarem a eventual dívida de oxigénio que acu-
mulam, durante o dia, nas águas profundas e hipóxicas 
da ZOM (entre 250 m e 300 m de profundidade). 

Deste modo, a acidificação e o aquecimento da zona 
epipelágica do PTO podem criar um “tecto” que impos-
sibilita a permanência das lulas em águas superficiais, 
enquanto que a expansão da hipóxia em profundida-
de pode elevar o “chão” a partir do qual não podem 
penetrar durante a sua recuperação (relativamente à 
hipóxia) ao longo da noite (Fig. 3). Este sinergismo irá 
comprimir a distribuição vertical e o habitat pelágico 
nocturno desta espécie (Fig. 3), o que condicionará a 
sua ecologia comportamental com efeitos em casca-
ta no seu crescimento e reprodução. As lulas jumbo 
constituem uma importante pescaria no PTO (~800.000 
toneladas anuais) e são importantes componentes na 
dieta de aves marinhas, peixes e mamíferos marinhos. 
Na ausência de adaptação ou migrações horizontais, a 
interacção destas variáveis ambientais poderá definir, 
a longo prazo, o futuro deste importante predador no 
Pacífico Tropical Oriental.

Referências Bibliográficas:

Gilly, W.F., Markaida, U., Baxter, C.H., Block, B.A., Boustany, A., 
Zeidberg, L., Reisenbichler, K., Robison, B., Bazzino, G., Salinas, 
C., 2006. Vertical and horizontal migrations by the jumbo 
squid Dosidicus gigas revealed by electronic tagging. Marine 
Ecology Progress Series 324, 1–17.

IPCC, 2007. Climate Change 2007: The Physical Science Basis.
Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment 
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. 
Cambridge University Press New York.

Morrison, J.M., Codispoti, L.A., Smith, S.L., Wishner, K., Flagg, 
C., Gardner, W.D., Gaurin, S., Naqvi, S.W.A., Manghnani, V., 
Prosperie, L., Gundersen, J.S., 1999. The oxygen minimum 
zone in the Arabian Sea during 1995 - overall seasonal and 
geographic patterns, and relationship to oxygen gradients 
Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography 
46, 1903-1931.

Rosa, R., Seibel, B.A., 2008. Synergistic effects of climate-
related variables suggest future physiological impairment in 

Voltando às lulas jumbo, e tendo estes moluscos das 
taxas metabólicas mais elevadas nos oceanos, a sua 
presença nas ZOM durante o dia é surpreendente. Este 
paradoxo foi resolvido, e publicado por nós, em traba-
lhos anteriores (Rosa and Seibel, 2008, 2010; Trübenba-
ch et al., 2014; Trübenbach et al., 2013a; Trübenbach et 
al., 2013b), ao se demonstrar, pela primeira vez, a ocor-
rência de uma pronunciada supressão do metabolis-
mo total em condições de hipóxia (e de temperaturas 
baixas) na ZOM. Enquanto que os predadores das lulas 
estão restringidos às camadas superficiais da coluna 
de água, porque têm uma menor tolerância à hipóxia, 
estas circundam estes constrangimentos via supressão 
metabólica. Esta resposta fisiológica aumenta o seu 
tempo de sobrevivência na ZOM ao permitir: i) con-
servar as reservas (finitas) de substrato fermentativo, 
ii) minimizar a citotoxicidade (i.e. evitar a acumulação 
de produtos anaeróbicos tóxicos nos seus tecidos), iii) 
e limitar a dívida de oxigénio que tem de ser compen-
sada após o retorno a águas superficiais durante a noi-
te (dívida de oxigénio representa o custo metabólico 
necessário para repor as reservas de glicogénio e de 
creatina fosfato, e remover os produtos finais tóxicos 
do metabolismo anaeróbico, durante o período de re-
cuperação após hipóxia ou exercício extremo).

No final do século XXI, o PTO deverá aquecer entre 2º 
C a 3º C, devido a uma diminuição da circulação tro-
pical nesta região do globo, e prevê-se que o pH de-
cresça cerca de 0.3 unidades (IPCC, 2007). Deste modo, 
as temperaturas mais elevadas vão aumentar subs-

Figura 5 – Esquema representativo dos potenciais efeitos 
sinergísticos da acifidificação e aquecimento das águas 
superficais e da expansão da hipóxia em profundidade na 
compressão do habitat pelágico das lulas jumbo.
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Os bivalves da subfamília Tridacninae (Bivalvia: Cardiidae: Tridacninae), típicos das regiões tropicais de recife, 
são invertebrados emblemáticos graças aos seus tamanhos imponentes e opulentas cores. São os maiores 
bivalves do mundo, atingindo comprimentos superiores a 1 m e pesar mais de 200 Kg, no caso da espécie 

Tridacna gigas (Figura 8).

Estes bivalves altamente especializados e estenotérmi-
cos, são endémicos das águas quentes e pouco profun-
das das regiões tropicais do Indo-Pacífico (Neo et al., 
2015). 

O posicionamento taxonómico das “amêijoas-gigantes“ 
(ou giant clams, em inglês) é ainda alvo de discussão. Pre-
viamente colocadas na sua própria família, Tridacnidae, 
foram recentemente classificadas como uma subfamília 
dentro da família Cardiidae (Hernawan, 2012). A subfa-
mília  Tridacninae engloba actualmente 12 espécies dis-
tribuídas por dois géneros: Tridacna, com 10 espécies, e 
Hippopus, com duas espécies.

ARTIGO

TRIDACNAS: GIGANTES DOS RECIFES

Por Catarina Santos
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar | Mestrado em Ciências do Mar 

Email: catarina.cp.santos@gmail.pt

Estes organismos estabelem uma relação de simbiose 
rara dentro do grupo dos moluscos bivalves. Microalgas 
dinoflageladas do género Symbiodinium colonizam um 
sistema tubular no tecido do manto, sendo que a sua 
fotossíntese é responsável pelo preenchimento de gran-
de parte dos requisitos nutricionais do hospedeiro. Em 
troca as giant clams fornecem ao seus simbiontes abri-
go e regular acesso à luz solar (Klump et al., 1992). Estes 
organismos são, porém, mixotróficos e complementam 
esta via nutricional com plâncton que, à semelhança da 
grande maioria dos bivalves, filtram através dos cílios 
branquiais. 

a top oceanic predator. Proceedings of the National Academy 
of Sciences of the United States of America 105, 20776-20780.

Rosa, R., Seibel, B.A., 2010. Metabolic physiology of the 
Humboldt squid, Dosidicus gigas: Implications for vertical 
migration in a pronounced oxygen minimum zone. Progress 
in Oceanography 86, 72-80.

Somero, G.N., 2005. Linking biogeography to physiology: evo-
lutionary and acclimatory adjustments of thermal limits. Fron-
tiers in Zoology 2, 1-9.

Stramma, L., Johnson, G.C., Sprintall, J., Mohrholz, V., 2008. Ex-
panding oxygen-minimum zones in the tropical oceans. Sci-
ence 320, 655-658.

Trübenbach, K., Costa, G., Ribeiro-Silva, C., Mesquita, R., Cord-
eiro, C., Rosa, R., 2014. Hypoxia-driven selective degradation of 
cellular proteins in jumbo squids during diel migration to the 
oxygen minimum zones. Marine Biology 161, 575–584.

Trübenbach, K., Pegado, M.R., Seibel, B.A., Rosa, R., 2013a. Ven-
tilation rates and activity levels of jumbo squids under meta-
bolic suppression in the oxygen minimum zones. Journal of 
Experimental Biology 216, 359-368.

Trübenbach, K., Teixeira, T., Diniz, M., Rosa, R., 2013b. Hypoxia 
tolerance and antioxidant defense system of jumbo squids in 
oxygen minimum zones. Deep-Sea Research Part II 95, 209-
217.

Figura 6 – Juvenis da espécie Tridacna maxima.
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Este é um grupo de grande relevência ecológica, contri-
buindo para a produtividade e heterogeneidade topo-
gráfica do recife. As tridacnas produzem elevadas quan-
tidades de carbonato de cálcio, que será eventualmente 
incorporado na estrutura do recife e através da sua acti-
vidade enquanto filtradores contribuem também para a 
melhoria da qualidade da água, contrariando processos 
de eutroforização. Para além disso, e entre outras coisas, 
sua concha é colonizada por diversos epibiontes e uma 
série de parasitas e organismos comensais habitam 
dentro da cavidade do manto (Neo et al., 2015).  

As giant clams têm uma elevada importância económi-
ca e cultural para as ilhas do Pacífico. A sua carne faz 
parte da dieta regional e as conchas são tradicional-
mente usadas na produção de objectos com propósitos 
práticos e decorativos. Várias espécies são também mui-
to populares no crescente mercado de aquariofilia (Neo 
et al., 2015). 

Lendas regionais descrevem estes organismos como 
“comedores de homens”, que esperam que um nadador 
incauto passe próximo para o engolir inteiro. No entanto, 
tratam-se apenas de histórias, não existindo qualquer 
relato de morte humana causada por elementos deste 
grupo.

A sobrepesca e a degradação de habitat são fortes 
ameaças para estes animais e pressões antropogénicas 
levaram já ao colapso de diversas populações ao longo 
da sua distribuição geográfica (Neo et al, 2015). Como 
resposta, a sua produção em aquacultura veio a crescer 
nos últimos anos, mostrando não só ter bons resultados 
a nível de rentabilidade económica mas servindo tam-
bém propósitos de conservação, podendo ser utilizada 
na reabilitação de populações.

As “amêijoas gigantes” estão actualmente protegidas 
pela Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora (CITES) mas a apanha 
e comércio ilegal continua a ser uma ameaça. Quatro 
espécies encontram-se classificadas como ‘vulnerable’ 
pela IUCN (International Union for Conservation of Na-
ture), sendo que as restantes se encontram na categoria 
‘Conservation Dependent’. 

Vários factores, tais como a sua estenotermicidade e 
natureza calcificadora,  levam a crer que grupo venha a 
ser mais uma vítima dos efeitos das alterações globais, 
especialmente devido à sua dependência simbiótica 
(Watson et al., 2012). Estes animais, tal como os corais, 
podem sofrer fenómenos de branqueamento na se-
quência de stress ambiental, nos quais as microalgas 
abandonam os seus hospedeiros inviabilizando a via 
nutricional proporcionada pela fotossíntese.  

As Tridacnas, sendo organismos tão peculiares e caris-
máticos, podem ser usadas como espécie-bandeira em 
campanhas de sensibilização ambiental, alertando para 
a crescente destruição de recifes e biodiversidade asso-
ciada. 
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Figura 7 – Produção de Tridacna gigas nas ilhas Salomão 

Figura 8 – Tridacna gigas e mergulhador passado próximo 
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Um dos problemas centrais em 
ecologia reside no conheci-
mento da distribuição dos or-

ganismos e dos processos subjacen-
tes a essa distribuição. Infelizmente, 
não raras vezes somos confronta-
dos com a ausência de inventários 
faunísticos completos, efectuados 
com base em protocolos definidos, 
estandardizados e optimizados. Os 
invertebrados, sejam eles moluscos, 
aranhas, insectos ou outros, são rela-
tivamente mal conhecidos do ponto 
de vista da sua distribuição, mesmo 
em hotspots de diversidade como 
a ilha da Madeira. Apesar dos mais 
de dois séculos de estudos dirigidos 
aos gastrópodes terrestres, existem 
evidentes lacunas quanto ao conhe-
cimento da distribuição da fauna in-
dígena madeirense e dos processos 
responsáveis por esta. A variedade 
de habitats, desde a zona costeira 
mais seca, passando pela húmida 
floresta Laurissilva e culminando 
nas zonas subalpinas, é citada como 
factor determinante para os proces-
sos ecológicos responsáveis pela es-
peciação da malacofauna terrestre 
existente na ilha, com uma diversi-
dade de espécies adaptadas a habi-
tats específicos.

Os modelos preditivos da distribui-
ção das espécies são uma alterna-
tiva cada vez mais explorada para 
produção de mapas com informa-
ção detalhada relativa à distribui-
ção e adequabilidade de habitats. A 
utilização destes modelos, gerados 
através de ferramentas SIG (Siste-
mas de Informação Geográfica) com 
base num envelope de variáveis 
ambientais, onde se incluem os ce-
nários climáticos actuais e futuros, 
torna-se crucial para a compreensão 

das relações entre as variáveis am-
bientais e a distribuição das espé-
cies, auxiliando na identificação das 
variáveis que a limitam, fornecendo 
importantes pistas sobre a avaliação 
do estado de conservação das po-
pulações e identificando ameaças à 
biodiversidade.

Os estudos desenvolvidos com base 
nestes modelos permitiram identi-
ficar sete faunas distintas na ilha da 
Madeira, distribuídas de acordo com 
um gradiente altitudinal e geográfi-
co. Epicentro dos endemismos ma-
deirenses, a zona costeira apresenta 
uma marcada diferenciação faunísti-
ca com um padrão geográfico, onde 
a temperatura, uso de solo, barreiras 
geológicas, altitude e os factores an-
trópicos desempenham um papel 
decisivo na distribuição das cinco 
faunas identificadas. Já a distribui-
ção das comunidades malacológi-
cas de floresta é mais homogénea, 
sendo essencialmente condiciona-
da pelo uso de solo e dos factores 
climáticos como a precipitação e 
humidade relativa, enquanto a fau-
na de alta montanha é maioritaria-
mente influenciada pelas variáveis 
climáticas e altitude. Os modelos re-
velaram-se ainda fundamentais para 
a identificação de novas áreas de 
prospeção de espécies endémicas, 
na avaliação de competição entre 
espécies e na sinalização de habitats 
prioritários. 

A malacofauna endémica madei-
rense é extremamente vulnerável. 
A baixa capacidade de dispersão, 
aliada à limitada área de distribui-
ção da maioria dos endemismos, 
incrementa a sua vulnerabilidade à 
extinção em resposta às alterações 

ambientais e perturbação de habi-
tat. O conhecimento actual relativo 
à resposta das espécies a mudanças 
ambientais, por exemplo a altera-
ção de usos de solo ou mudanças 
climáticas, é apenas geral e muito 
limitado. Para a maioria das espécies 
apenas se pode especular como rea-
girão a tais mudanças. Os estudos 
dirigidos ao impacto das alterações 
climáticas na natureza mostram que 
as respostas biológicas e ecológicas 
dos mais variados organismos ne-
cessitam de ferramentas cada vez 
mais actuais e adequadas para a ela-
boração das respectivas estratégias 
de conservação. 

Trabalhos recentemente desenvolvi-
dos com o auxílio de modelos predi-
tivos, permitiram identificar futuras 
alterações nas áreas de distribuição 
das diferentes espécies, sendo que 
os moluscos terrestres endémicos 
da floresta Laurissilva, altamente 
dependentes da precipitação e hu-
midade relativa, enfrentarão perdas 
significativas nas áreas potenciais à 
sua distribuição, as quais poderão, 
inclusivamente, conduzir à extinção 
de espécies ameaçadas, como é o 
caso da Leiostyla heterodon (Figura 
9).

Não obstante a complexidade dos 
sistemas biológicos, a incerteza as-
sociada aos modelos preditivos, as-
sim como a lacuna no conhecimen-
to relativo aos requisitos funcionais 
dos moluscos terrestres, os resul-
tados obtidos deverão funcionar 
como plataforma para a elaboração 
de planos de acção e de mitigação 
direccionados às diversas espécies 
de moluscos. Tais planos permitirão 
desta forma, a aplicação de medi-
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das de controlo ou de mitigação da 
fragmentação de populações e ha-
bitats com o objectivo de minimizar 
o impacto das alterações climáticas 
na malacofauna da Ilha da Madeira 
e ainda contribuir para a priorização 
na conservação das espécies, pro-
movendo acções de gestão especí-
ficas e maximizando o investimento 
na conservação.

Os moluscos bivalves são muito apreciados pelos 
consumidores Portugueses, tanto do ponto 
de vista gastronómico e cultural como sócio-

económico. Contudo, podem constituir um potencial 
perigo de saúde pública, dado que são organismos 
filtradores e, por isso, podem acumular bactérias 
patogénicas, vírus, parasitas, microalgas produtoras 
de toxinas, metais tóxicos, entre outros. Assim, o seu 
estado de salubridade reflete a contaminação das 
zonas onde habitam, podendo estes organismos 
atingir concentrações superiores às existentes no meio 
ambiente. Os surtos de infeções e toxinfeções causados 
pelo consumo de bivalves contaminados com estes 
poluentes de origem biológica e química representam 
um risco aos consumidores, especialmente quando são 
consumidos crus (ex: ostras) ou ligeiramente cozinhados 
(ex: amêijoas e mexilhões) ou ainda submetidos a más 
práticas de higiene na manipulação. Nos últimos anos, a 
ocorrência de surtos associados ao consumo de bivalves 
tem aumentado e os dados epidemiológicos, obtidos 
na União Europeia, sugerem que os principais agentes 
etiológicos transmitidos pelos moluscos bivalves são as 
bactérias (36.1% Escherichia coli, 10.5% Salmonella spp. 
e 0.4% Vibrio parahaemolyticus), as biotoxinas marinhas 

(24.9%) e os metais tóxicos (6.7%). Estes contaminantes 
patogénicos podem causar doenças infecciosas, 
como febre tifóide, cólera, disenteria, gastroenterites, 
hepatites, e também intoxicações agudas, por vezes, 
agravadas com problemas respiratórios e do sistema 
nervoso (paralisia, amnésia, etc.) que, em casos 
extremos, podem ser fatais. 

Em Portugal, as zonas destinadas para a produção 
de moluscos bivalves situam-se tanto na zona litoral 
oceânica como nas diferentes zonas lagunares e 
estuarinas, sendo as principais localizadas na Ria 
Formosa, Ria de Aveiro e estuário do Tejo. Nestas 
zonas, os bivalves encontram a matéria orgânica 
e as condições físico-químicas favoráveis ao seu 
desenvolvimento, embora possam estar fortemente 
sujeitos a contaminação proveniente de actividades 
urbanas, agrícolas, industriais e de lazer. Vários autores 
têm constatado que os parâmetros ambientais e 
sazonais têm uma grande influência na ocorrência de 
bactérias patogénicas em várias espécies de bivalves. A 
precipitação é o factor abiótico que mais influencia os 
teores de E. coli, sendo mais elevados durante o Outono 
e Inverno, devido à descarga de águas residuais não 
tratadas e escoamento de explorações agrícolas após 
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períodos de chuvas intensas (Almeida & Soares, 2012; 
Anacleto et al., 2013a). Por outro lado, a temperatura 
está positivamente correlacionada com a presença das 
estirpes de Vibrio spp. (>15 °C), havendo um pico da 
ocorrência desta bactéria durante o Verão (Anacleto et 
al., 2013a).

A classificação das zonas de produção de moluscos bi-
valves baseia-se nos teores de indicadores bacterioló-
gicos de qualidade sanitária (E. coli) no miolo e líquido 
intervalvar, quantificados através do método do nú-
mero mais provável (NMP; ISO/TS 16649‐3) e também 
na deteção de Salmonella spp. (EC, 2004) e no teor de 
metais tóxicos (EC, 2006). O critério de classificação mi-
crobiológico está dividido em três categorias (A, B e C) 
para avaliar o grau de contaminação das respectivas 
zonas e determinar o tipo de tratamento a que os bi-
valves devem ser submetidos antes da sua comerciali-
zação, contribuindo assim para minimizar os riscos para 
a saúde pública (Tabela 1). Quanto aos limites propos-
tos pela União Europeia (teores máximos admissíveis) 
para os metais tóxicos, são de 0,50 mg/kg de mercú-
rio, 1,0 mg/kg de cádmio e 1,5 mg/kg de chumbo na 
parte edível dos bivalves provenientes de zonas onde 
a apanha se encontra autorizada (EC, 2006). Na última 
década, verificou-se que o nível de contaminação das 
zonas de produção de bivalves por bactérias de origem 
fecal (E. coli) tem-se mantido relativamente constan-
te, em que a maioria das zonas apresentam melhorias 
no seu estatuto sanitário (categoria B), indicando que 
ocorreu uma diminuição da poluição nestes últimos 
anos, devido quer à redução do excesso de matéria or-
gânica em consequência da melhoria do tratamento 
de esgotos pela entrada em funcionamento de várias 
ETARs, quer à diminuição da contaminação resultante 
de actividades industriais pesadas, como por exemplo 
no estuário do Tejo se deu ao encerramento da Lisnave 
(Almada), Quimiparque (Barreiro) e Siderurgia (Seixal). 

Por outro lado, algumas espécies de bivalves, como é 
o caso da lambujinha (Scrobicularia plana) capturadas 
no estuário do Tejo e da ostra Portuguesa (Crassostrea 
angulata) capturadas no estuário do Sado apresentam 
teores elevados de chumbo e cádmio, respectivamente, 
os quais por estarem acima dos limites legais, não per-
mitem que a apanha destas espécies esteja autorizada. 
Este controlo da salubridade e a classificação das zonas 
de produção dos bivalves é efectuado pela autoridade 
nacional competente, o Instituto Português do Mar e da 
Atmosfera (IPMA, I.P.). 

A depuração, a transposição ou afinação e os tratamen-
tos térmicos constituem métodos de purificação obri-
gatórios em Portugal. A depuração consiste na coloca-
ção dos bivalves em tanques com circulação de água 
do mar filtrada e desinfetada quimicamente (ex. ozono, 
cloro, iodoforos, oxigénio activado) ou fisicamente (ex. 
radiação ultravioleta), durante 24 a 48 horas, sem ali-
mentação e em condições controladas de temperatura, 
salinidade, pH e oxigenação, para eliminar os contami-
nantes microbiológicos que, embora não constituindo 
uma ameaça para o bivalve, são um problema de saúde 
pública. A transposição ou afinação consiste na trans-
ferência de bivalves vivos provenientes de zonas de ca-
tegoria C para zonas marinhas, lagunares ou estuarinas 
classificadas como categoria A, e utilizadas exclusiva-
mente para a depuração natural de bivalves vivos, onde 
devem permanecer obrigatoriamente por um período 
não inferior a 2 meses. Ambos os tratamentos têm uma 
eficiência limitada, principalmente a depuração na eli-
minação de bactérias indígenas do meio aquático (Vi-
brio spp.; Anacleto et al., 2013b), vírus, biotoxinas ma-
rinhas, metais tóxicos e contaminantes químicos orgâ-
nicos presentes nos bivalves. Relativamente aos trata-
mentos térmicos, têm-se mostrado muito eficientes na 
eliminação da maioria das estirpes de Vibrio spp. através 
de calor (90 °C durante 90 segundos ou equivalente). 

Tabela 1 - Critérios bacteriológicos para a classificação das zonas de produção de moluscos bivalves (EC, 2004).

* Ausência de Salmonella spp. em 25 g de miolo e líquido intervalvar de molusco bivalve.
** Em pelo menos 90% das amostras. Nos restantes 10%, não pode exceder 46000 NMP E. coli/100 g.

Categoria Teor de E.coli
(NMP/100 g) Tipo de tratamento

A*  ≤230 Consumo humano directo

B < 4600**
Depuração, transposição para uma área de categoria 
A aprovada ou transformação em unidade industrial 
(processamento térmico)

C ≤ 46000
Transposição (mínimo 2 meses) para uma área de 
categoria A ou B ou transformação em unidade industrial 
(processamento térmico)

Proibido > 46000 Proibida a apanha
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Por outro lado, se os bivalves vivos forem mantidos a 
temperaturas de refrigeração apropriadas, as taxas de 
proliferação desta bactéria são reduzidas, como consta-
tado por Gooch et al. (2002).

Embora a legislação europeia em vigor só inclua a E. coli 
e a Salmonella spp. como indicadores microbiológicos 
para avaliar a qualidade e a salubridade dos bivalves, 
outras estirpes bacterianas como por exemplo o V. pa-
rahaemolyticus deveriam ser tidas em conta, pois tam-
bém representam um perigo de saúde pública, dado 
que são encontrados naturalmente no meio marinho e 
são constituintes da flora dos bivalves. De um modo ge-
ral, a salubridade dos bivalves só poderá ser assegura-
da se houver uma monitorização e fiscalização rigorosa 
durante as várias etapas do seu circuito de comerciali-
zação, desde a apanha e produção até à sua colocação 
no mercado, de modo a garantir a segurança destes 
produtos ao consumidor. É, por isso, importante que 
os consumidores estejam informados, devendo adqui-
rir bivalves vivos embalados e devidamente rotulados 
onde deverá constar a espécie, a data de embalagem 
(dia/mês) e a data limite de consumo, o que lhes dará 
garantia da salubridade dos bivalves. Os bivalves devem 
assim ser apanhados em zonas que não estão interditas 
por alguma contaminação e devem ser manipulados, 
tratados e embalados em centros de depuração/expe-
dição aprovados.
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Os bivalves são extremamente importantes do ponto de vista nutricional e económico, pois representam 
uma importante forma de subsistência para comunidades costeiras em todo o mundo, albergam diversos 
nutrientes essenciais (ex: vitamina B12, fósforo, ferro, cobre, ácidos gordos polinsaturados do tipo ómega 3), 

fornecem proteína de elevada qualidade biológica e apresentam baixo teor de gordura. Contudo, os benefícios do 
consumo de bivalves são contrabalançados com o perigo de exposição do consumidor a substâncias poluentes que 
se podem acumular nas partes edíveis devido às suas elevadas capacidades de filtração, o que constitui um factor 
de risco para a saúde humana.

No entanto, esta capacidade de acumulação de substâncias poluentes dos bivalves pode ser aproveitada para 
recuperar áreas poluídas, através de um processo denominado biorremediação. Diversos estudos têm realçado a 
potencial utilização de moluscos bivalves vivos como uma alternativa para o tratamento de ambientes contami-
nados, tais como solos e fontes de água, particularmente em sistemas estuarinos e efluentes industriais e de 
aquaculturas.
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      Efluentes industriais

Rosa et al. (2014) avaliaram a potencial utilização de 
uma espécie invasora de bivalve de água doce Corbicu-
la fluminea como ferramenta de biorremediação para 
remoção de metais de águas contaminadas provenien-
tes das escorrências ácidas de explorações mineiras. Es-
tes poluentes são geralmente tóxicos, acumuláveis nos 
organismos e ao longo da teia trófica, sendo assim po-
tencialmente perigosos para o Homem. Estes autores 
constataram que este bivalve consegue remover signi-
ficativamente metais tóxicos da água sujeita a dois teo-
res de contaminação (ex. Al, Cd, Ba, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, 
Si), não sendo afectado por estes poluentes. Além dis-
so, constataram que a toxicidade da água obtida após 
o tratamento com este bivalve em organismos indica-
dores (bactérias, microalgas e cladóceros) era bastante 
baixa.  

       Efluentes de Aquaculturas

A biorremediação de efluentes de aquaculturas semi-
-intensivas de camarão (Litopenaeus vannamei) com 
recurso ao bivalve Chione fluctifraga foi analisada por 
Martínez-Córdova et al. (2011). Para tal, estudaram o 
efeito de duas densidades desta amêijoa na qualidade 
da água dos efluentes. Constataram que a qualidade 
destes efluentes melhorou significativamente através 
da redução de partículas sólidas suspensas totais e or-
gânicas e do teor de amónia. Este bivalve não foi afec-
tado pela carga de poluentes existentes nos efluentes.

Em Queensland (Austrália) existem projectos de inves-
tigação especialmente focados na avaliação das capa-
cidades de biorremediação de diversas espécies de bi-
valves para o tratamento de efluentes de aquacultura 
de gamba Penaeus merguiensis (ex: Palmer e Rutherford, 
2011). Assim, foram estudadas três espécies de bivalves 
Anadara trapezia, Dendrostrea folium, Malleus albus e 
Pinctada maculata. Este estudo destacou a elevada to-
lerância de Anadara trapezia (99% sobrevivência), se-
guida de Pinctada maculata (88%), Malleus albus (75%) 
e Dendrostrea folium (63%). 

      Eutrofização Estuarina

Carmichael et al. (2012) estudou a potencial utilização 
da ostra Crassostrea virginica na remoção de azoto total 
em ambientes estuarinos sujeitos a diferentes concen-
trações de azoto antropogénico ou azoto disponível no 
fitoplâncton (i.e. proveniente dos processos biogeoquí-
micos). Estes autores confirmaram a capacidade de re-
moção de azoto pelas ostras em ambientes estuarinos, 
sendo a proveniência do azoto acumulado no tecido 
edível das ostras maioritariamente de origem antropo-
génica. A capacidade de remoção de azoto em densi-
dades inferiores a 400 ostras por metro quadrado foi 
de cerca de 15% para azoto de origem antropogénica 
e inferior a 1% para azoto proveniente de fitoplâncton 
durante a fase de crescimento destes bivalves, aumen-
tando a percentagem de remoção do azoto provenien-
te dos processos biogeoquímicos quando as ostras 
atingiam o tamanho comercial. 

Figura 10– Algumas espécies de bivalves sujeitas a experiências piloto de biorremediação.

Chione fluctifragaCorbicula  fluminea
Anadara trapezia

Dendrostrea folium Malleus albus Pinctada maculata Crassostrea virginica
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Os bivalves da Ordem Unionoida, ou Naíades como também são conhecidos, são exclusivos dos meios de 
água doce e são espécies que se encontram cada vez mais ameaçadas. Inclui várias espécies das quais seis 
podemos encontrar em rios e/ou lagoas de Portugal Continental (ver figura 1): Anodonta anatina (Linnaeus, 

1758), Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758), Potomida littoralis (Couvier, 1798), Unio tumidiformis (Castro, 1885), Unio 
delphinus (Spengler, 1793) e uma espécie extremamente ameaçada Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758) 
(Reis, 2006). 

Estes bivalves são de extrema importância 
nos habitats em que se encontram inseridos 
uma vez que são organismos filtradores que 
podem ter uma grande longevidade, são bons 
indicadores biológicos da poluição local, mas 
por sua vez são também muito vulneraveis 
às alterações que ocorrem nos seus habitats, 
que são dos mais manipulados para servir o 
Homem, chegando mesmo a comprometer 
os seus ciclos de vida. A abundância de orga-
nismos destas espécies aparece associada ao 
equilíbrio dos seus ecossistemas.

O sistema imunológico, apesar de muito sim-
ples é muito eficiente, contudo é de lamentar 
a escassez de informação em termos imuno-
-fisiológicos. Em termos gerais estes organis-
mos apresentam barreiras externas contra 
agentes patogénicos e parasitas, a concha 
e mucos que envolvem as partes moles do 
corpo. Contudo não são suficientes, há um 
sistema de defesa interno formado por uma 

ARTIGO
ESTUDOS IMUNOLÓGICOS EM BIVALVES DE ÁGUA DOCE DE 
PORTUGAL CONTINENTAL

Por  Mariana  Hinzmann 
Departamento Produção Aquática,  ICBAS | CIIMAR 

Email: mfhinzmann@icbas.up.pt

A utilização de moluscos bivalves em processos de bior-
remediação de ambientes aquáticos contaminados é 
uma medida de mitigação que permite minimizar os 
efeitos nefastos dos poluentes químicos e microbioló-
gicos que afectam os ecossistemas aquáticos costeiros. 
Estes efeitos traduzem-se em perdas de qualidade e 
biodiversidade dos ecossistemas aquáticos, bem como 
em riscos acrescidos para a saúde humana. No entanto, 
é necessário assegurar que estes bivalves possam ser 
posteriormente transpostos ou depurados de modo 
a poderem eliminar estes poluentes acumulados em 
condições controladas (ex: com recurso a sistemas de 
depuração). Só assim se poderá garantir que os bival-
ves usados em biorremediação possam ser consumi-
dos com total garantia de segurança alimentar.

Referências Bibliográficas:

Carmichael, R.H.; Walton, W.; Clark, H. 2012. Bivalve-enhanced 
nitrogen removal from coastal estuaries. Canadian Journal 
of Fisheries and Aquatic Sciences 69: 1131–1149.

Martínez-Córdova, L.R.; López-Elías, J.A.; Martínez-Porchas, 
M.; Bernal-Jaspeado, T.; Miranda-Baeza, A. 2011. Studies on 
the bioremediation capacity of the adult black clam, Chione 
fluctifraga, of shrimp culture effluents. Revista de Biología 
Marina y Oceanografía, 46(1): 105-113.

Rosa, I.C.; Costa, R.; Gonçalves, F.; Pereira, J.L. 2014. 
Bioremediation of metal-rich effluents: could the invasive 
bivalve Corbicula fluminea work as a biofilter? Journal of 
Environmental Quality, 43(5): 1536-1545.

Figura 11 – Representantes das espécies de bivalves de água doce 
de Portugal continental, ordem Unionoida: a) Anodonta anatina, 
b) Potomida littoralis, c) Anodonda cygnea, d) Unio delphinus e e) 
Margaritifera margaritifera, escala corresponde a 2 cm.
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componente celular, as células que circulam no sangue 
(hemolinfa), os hemócitos, que têm funções como fago-
citose, desintoxicação celular, nutrição e regeneração 
de tecidos e concha, existe também uma componente 
acelular ou humoral onde se encontram substâncias 
com propriedade antimicrobianas.

Em organismos imunossuprimidos observou-se quase 
sempre uma redução no número de hemócitos circun-
dantes na hemolinfa, daí a importância de se caracte-
rizar bem estes elementos na determinação do estado 
de saúde dos bivalves. A grande maioria destes bivalves 
apresenta dois tipos principais de células, os granuló-
citos (células móveis, mais abundantes, maiores, com 
vários grânulos no seu interior) e hialinócitos (células 
cêntricas, pequenas, menos abundantes e com um re-
duzido citoplasma), a distinção funcional destes dois 
tipos de células ainda não é clara. Em Anodonta cygnea 
estas células foram anteriormente estudadas (Soares-
-da-Silva et al. 2002) onde estão descritos estes dois 
tipos de hemócitos. No presente estudo em A. anatina, 
U. delphinus, P. littoralis e M. margaritifera, os mesmos 
tipos de hemócitos são encontrados, sendo os granuló-
citos o grupo dominante. Contudo, os hialinócitos são 
ainda mais escassos do que em A. cygnea e que no caso 
da A. anatina são mesmo uma minoria. Na figura 12 po-
de-se ver as células da hemolinfa encontradas em algu-
mas das espécies de bivalves de água doce estudadas. 
Uma particularidade destas células é a sua capacidade 
de inibir estirpes multirresistentes como de Escherichia 
coli e enterecocos (Antunes et al. 2014).   

A avaliação do impacto de factores externos nestes or-
ganismos nem sempre é imediata, através do estudo 
do sistema imunitário e dos hemócitos em particular, 
e.g. abundâncias e capacidade de desencadear meca-
nismos de resposta imunológica, um perfil mais claro 
do seu estado fisiológico pode ser obtido. Este facto 
reforça a importância destes estudos, que duma forma 
global poderão contribuir para avaliar os factores que 
afectam o estado imunológico destes bivalves e a sua 
própria sobrevivência. Adicionalmente alertar para o 
facto de que embora as alterações nos habitats por si só 
não sejam letais podem alterar a fisiologia imunológica 
dos animais, diminuindo as suas defesas e comprome-
tendo a sua continuidade nos nossos ecossistemas de 
água doce.

Referências Bibliograficas:

Reis, J. (Coord.) (2006). Atlas dos Bivalves de Água-doce em 
Portugal Continental. Instituto da Conservação da Natureza. 
130pp.

Soares-da-Silva, I. M., Ribeiro, J., Valonga, C., Pinto, R., Vilanova, 
M., Bleher, R., & Machado, J. 2002. Cytometric, morphologic 
and enzymatic characterisation of haemocytes in Anodonta 
cygnea. Comparative Biochemistry and Physiology Part A 
132: 541-553.

Antunes, F., Hinzmann, M., Lopes-Lima, M., Vaz-Pires, P., 
Ferreira, S., Domingues, B., Machado, J. & Martins da Costa, 
P. (2014). “Antibacterial effects of Anodonta cygnea fluids on 
Escherichia coli and enterococci multi-drug-resistant strains: 
environmental implications.” Toxicological & Environmental 
Chemistry 96(6): 880-889.

a)

d)c)
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Figura 12 – Representantes das células dos sangue 
(hemócitos) de espécies de bivalves de água doce: a) 
hialinócito de  Anodonta cygnea em transmissão, escala 5 µm 
b) granulócito de Margaritifera margaritifera em microscopia 
óptica, escala 10 µm c) granulócito de Unio delphinus em 
transmissão, escala 5 µm e  d) agregado de granulócitos 
de Anodonta anatina em microscopia óptica, escala 10 µm.
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Este arrazoado introdutório não pretende louvaminhar 
quem quer que seja, mas apenas chamar a atenção para 
o carácter indutivo do processo de estabelecimento e 
desenvolvimento de uma associação científica. Não 
nasce de decreto nem imposição, mas do entusiasmo 
inexplicável de uns poucos que a abraçam com sentido 
de missão; não começa forte e mandona, mas titubean-
te e vulnerável como criança. E, mesmo nos seus dias 
mais gloriosos, uma associação científica não deixará de 
viver da entrega incondicional de uns poucos que qua-
se inexplicavelmente a elegem como carreira de vida.

Tive o privilégio de organizar o último Congresso Mun-
dial de Malacologia, nos Açores, no já longínquo ano 
de 2013. Não obstante a ultraperifericidade do local, o 
evento foi muito concorrido e variado, contando com 
mais de 400 participantes de 45 países (Figura 1). Po-
rém, um pormenor realça da análise da distribuição 
dos participantes: os Portugueses ocuparam um hon-
roso segundo lugar! Vem esta constatação cimentar 
a observação inicial que assinala o “ressurgimento” da 
Malacologia em Portugal. O nosso espírito inventivo 
de outros modos já havia consagrado os moluscos na 
popularidade, colocando-os no centro de concorridas 
efemérides gourmand como o “Festival do Caracol Sa-
loio” ou dispendiosas esquisitices gourmet como o “ca-
viar de caracol”. No campo académico, agora, parece 
de novo ir-se semeando por todo o país o interesse e 
a curiosidade nos temas malacológicos. Naturalmente 
predominam os interesses económicos/gastronómicos, 
com forte pendor para o salgado, tendência tão louvá-
vel quanto necessário se torna compreender e salva-
guardar os nossos recursos naturais. Mas já aparecem 
de modo marcante preocupações de conservação de 
bivalves de água-doce, desligadas do valor comercial 

imediato – sinal inequívoco de início de autonomização 
da Malacologia como tema. O passo seguinte, a meu ver 
determinante, virá com o “desinteresseiro” investimen-
to na sistemática (e na sua consequente obrigatória, a 
evolução), área onde escasseia financiamento e que por 
isso deverá superabundar em dedicação. Rolanda Al-
buquerque de Matos actualizou Augusto Nobre no que 
respeita os gastrópodes terrestres; deste modo lançou 
um repto à comunidade de malacólogos portugueses 
(do continente) para que, no terreno, procurem padrões 
de diversidade e, uma vez identificados, mergulhem na 
busca dos processos evolutivos que lhes subjazem e 
nos mecanismos que os tornam possíveis. Uma vez con-
tagiados pelo entusiasmo da descoberta, então já não 
haverá retorno e os jovens malacólogos estarão conde-
nados a ser cientistas… 

Uma componente fulcral do amadurecimento do cien-
tista – entidade com características fortemente arbó-
reas, isto é, de crescimento contínuo, floração perene 
e enraizamento/ramificação muito mais largos do que 
o tronco denso e estreito da sua especialidade –, é o 
contacto frequente com o mundo da ciência através 
da temporária e cirúrgica migração científica cíclica 
dos congressos. Em ambiente descontraído de feira de 
oportunidades, ver o que se faz e mostrar o que se fez 
deverá ser preocupação saudável de todo o estudante. 
Neste sentido, se me é permitido incluir dicas de ma-
lacólogo sénior, nós temos uma associação que serve 
perfeitamente tais propósitos: a Unitas Malacologica 
(UM) – Associação Mundial de Malacologia (www.uni-
tasmalacologica.org). De três em três anos reúne cen-
tenas de malacólogos com um vasto e atraente progra-
ma de ciência e lazer; o último foi nos Açores (2013), o 
próximo será na Malásia (2016). A UM tem uma grande 

Por  António M. de Frias Martins 
Past-President, Unitas Malacologica
Email: frias@uac.pt 

A Malacologia em Portugal está a experimentar um ressurgimento acentuado, mercê do entusiasmo de 
investigadores jovens que, aqui e ali no país, vão escolhendo temas de estudo relacionados com os moluscos. 
Acresce o facto de, fora do país, se haverem imposto com sucesso alguns malacólogos Portugueses, 

contribuindo deste modo como embaixadores nossos em terras de língua mais ou menos estranha, da parasitologia 
em quentes terras brasileiras às lesmas-do-mar no longínquo frio norueguês; e ainda, ao regresso à ribalta de ícones 
da malacologia lusa que, na poeira das colecções de museus julgados obsoletos, continuaram silenciosamente 
a trabalhar registos e a ressuscitar ciência. A todo este processo não é alheio o papel do Instituto Português de 
Malacologia, que em boa hora assumiu o lugar deixado vago pela Sociedade Portuguesa de Malacologia, então 
em processo irreversível de desaparecimento. Deve-se o IPM à “teimosia” irredutível de Ilídio Félix Alves e à 
“carolice” inquebrantável de Gonçalo Calado; a partir daí, Joaquim Reis tinha o tapete vermelho lançado, e tem-no 
aproveitado inteligentemente. O IPM está internacionalizado, é associado da Unitas Malacologica e os eventos por 
ele organizados merecem a chancela desta agremiação mundial de Malacologia.

NÓS E A UNITAS
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preocupação com jovens estudantes e cientistas de 
países mais longínquos e instituições menos favore-
cidas, e dedica parte importante dos seus fundos a 
co-financiar deslocações aos seus congressos. Para 
o congresso dos Açores foram disponibilizadas 66 
bolsas num valor de 37 mil euros. Mas não se fica 
por aí! Anualmente são propostas bolsas para jo-
vens investigadores malacólogos (“Student Resear-
ch Awards”) (veja na Newsletter 34, no site da UM, 
o relatório da “nossa” Carla Lourenço, recipiente de 
2013, e a notícia da “nossa” Sílvia Lourenço, recipien-
te de 2014). Para beneficiar de tais oportunidades 
é necessário ser-se membro da UM, o que pode fa-
zer-se por uns meros 48 euros por três anos (16 por 
ano!). Mas o benefício maior será sem dúvida a in-
tegração numa instituição de alcance mundial, com 
a vantagem de ouvir e fazer-se ouvir por cientistas 
de topo que geralmente se conhecem apenas pelas 
suas marcantes publicações. E ainda, experimentar 
o contacto informal com entusiastas desta ciência 
que nos cativou, pois, muito embora vivendo num 
mundo em que quase toda a informação está ao al-
cance de um click, nada substitui a força do relacio-
namento pessoal.

Figura 13 - Distribuição dos participantes por país de proveniência. 
Ilustra-se igualmente a proporção mulher/homem que, no 
cômputo geral, foi de 50/50.

O arquipélago da Madeira destaca-se mundial-
mente no que diz respeito à sua elevada riqueza 
em moluscos terrestres, com inúmeros endemis-

mos e espécies com distribuição muito restrita.

O arquipélago da Madeira é constituído por vários con-
juntos de ilhas, nomeadamente a Ilha da Madeira, a ilha 
do Porto Santo com seis ilhéus que a rodeiam, as ilhas 
Desertas (3 ilhas) e as ilhas Selvagens (2 ilhas e 1 ilhéu). 
Cada grupo de ilhas apresenta uma fauna malacológica 
por vezes exclusiva, como são o caso de espécies que 
só existem num ilhéu do Porto Santo ou numa das ilhas 
Desertas. São várias as espécies de moluscos terrestres 
da Madeira que integram os anexos II e IV da Directiva 
Habitats. Não é, pois, por acaso que desde há muito o 
arquipélago da Madeira se apresenta como uma região 
com particular interesse para o estudo da malacologia 
terrestre.

Desde meados do século XVIII os moluscos terrestres do 
arquipélago da Madeira despertaram a atenção de natu-
ralistas nacionais e estrangeiros, muitos deles residindo 
na Madeira, que contribuíram de forma muito significa-

tiva para o conhecimento e divulgação deste patrimó-
nio natural único. Desde o Século XVIII até aos nossos 
dias  os mais variados trabalhos de investigação foram 
sendo desenvolvidos tendo por base, fundamentalmen-
te, os estudos baseados na morfologia da concha.

Na Madeira, podemos salientar o Museu de História Na-
tural do Funchal e o Museu de História Natural do Jar-
dim Botânico, onde estão depositadas colecções reali-
zadas por naturalistas que viveram na Madeira entre os 
séculos XVIII e XIX. Mais recentemente a colecção do 
Museu de História Natural do Funchal foi significativa-
mente ampliada, através da incorporação de exempla-
res do Porto Santo, que foram recolhidos no âmbito do 
Projecto Life Natureza B4-3200/98/404, no qual parti-
ciparam elementos do IPM. São várias as colecções de 
moluscos terrestres da Madeira depositadas em museus 
estrangeiros, destacando-se o Natural History Museum 
de Londres.

Actualmente, o interesse por este grupo faunístico é 
muito grande, bem como o reconhecimento da sua 
importância ao nível da biodiversidade no geral. A este 

Por Cristina Abreu
 Instituto Português de Malacologia -  Madeira

Email: ipmmadeira@gmail.com

O INSTITUTO PORTUGUÊS DE MALACOLOGIA - MADEIRA
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nível nos trabalhos que têm vindo a ser desenvolvidos 
destaca-se a inventariação, conservação de habitats, es-
tudos de morfologia interna, análise genética e modela-
ção no âmbito das alterações climáticas. 

Embora a equipa local do IPM seja muito reduzida, con-
tamos com parcerias nacionais e internacionais, que nos 
têm permitido ampliar vastamente o conhecimento 
acerca dos moluscos terrestres da Madeira, bem como 
rentabilizar meios fundamentais para o seu estudo.

A criação do IPM-Madeira, pretende contribuir para esti-
mular a pesquisa em malacologia; promover o trabalho 
entre malacologistas; centralizar e difundir informação 
sobre malacologia; estabelecer contactos, convénios e 
acordos de cooperação com organismos afins, nacio-
nais e estrangeiros; promover reuniões, conferências, 
congressos, expedições e outras actividades científicas, 
ligadas à malacologia; bem como manter um local apro-
priado para a realização de pesquisa científica em ma-
lacologia do arquipélago da Madeira. Neste sentido o 
IPM-Madeira, já estabeleceu os contactos institucionais 

com vista à sua integração na rede de investigação re-
gional, bem como alinhar a sua actuação de acordo com 
a estratégia regional para a conservação da biodiversi-
dade. O IPM-Madeira, também promove actividades de 
sensibilização e educação ambiental, em parceria com a 
Secretaria Regional da Educação.

No presente o IPM-Madeira participa em três projectos 
financiados pela União Europeia no âmbito do Progra-
ma Life Natureza, nomeadamente:

      LIPS- LIFE Ilhéus do Porto Santo
      LIFE MMC-LIFE Maciço Montanhoso Central
      LIFE RECOVER- Life Ponta S. Lourenço e ilhas Desertas

Estas participações resultam da colaboração directa 
com instituições oficiais responsáveis pela conservação 
da natureza e biodiversidade, como a Direcção Regional 
das Florestas e o Parque Natural da Madeira. 

Brevemente o IPM-Madeira irá contar com uma sede, no 
Funchal.

       De 15 a 20 de Março de 2015 – 10th International 
Conference on Molluscan Shellfish Safety no Chile. Web-
site: http://icmss2015.com/?page_id=197 

    De 22 a 26 de Março de 2015 – Joint meeting of 
the Freshwater Mollusk Conservation Society and 
Upper Mississippi River Conservation Committee no 
Missouri, EUA. Web-site: http://molluskconservation.
org/2015Symposium/2015_FMCS-Symposium.html

    De 22 a 28 de Abril de 2015 – 20th International 
Pectinid Workshop na Irlanda. Website: http://ipw2015.
com/ 

      Entre 1 e 2 de Maio de 2015 – Congresso Português 
de Malacologia no IPMA, Algés. Website: http://
congressoipm.weebly.com/

.      De 28 a 31 de Agosto de 2015 – 81st meeting American 
Malacological Society no Michigan, EUA. Website: http://
www.malacological.org/AMS2015.html

    De 31 de Agosto de 2015 a 4 de Setembro de 2015 
- International Workshop on Opistobranchs no Porto. 
Website: http://www.5iwo.org/ 

     De 4 a 8 de Outubro de 2015 – 2nd International 
Meeting on Biology and Conservation of Freshwater 
Bivalves em Buffalo, NY, EUA. Website: http://greatlake-
scenter.buffalostate.edu/conference/conference 

     De 21 a 23 de Outubro de 2015 – 6th Oyster Sym-
posium em Massachusetts, EUA. Website: http://oyster-
symposium.org/ 

     De 7 a 13 de Novembro de 2015 – Cephalopod Inter-
national Advisory Council em Hakodate, Japão. Website: 
http://www.abdn.ac.uk/CIAC/ 

           

CONGRESSOS - 2015
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7º CONGRESSO DAS SOCIEDADES MALACOLÓGICAS EUROPEIAS

Por Joaquim Reis
Presidente do Instituto Português de Malacologia

Email: joaqreis@gmail.com

Decorreu no passado mês de Setembro de 2014 o 7º congresso das sociedades malacológicas europeias. Pela 
primeira vez desde a sua génese, este congresso teve lugar num país não mediterrânico, o Reino Unido, 
tendo como anfitrião o Dr. David Aldridge, a Sociedade Malacológica de Londres e a prestigiosa Universidade 

de Cambridge. Este era um necessário e desejado passo para que estes congressos fossem realmente o ponto de 
encontro de todos os malacólogos europeus, e foi com muito agrado que o IPM e as demais sociedades participantes 
registaram o sucesso da iniciativa. Ao contrário das edições anteriores, que tiveram lugar em Vigo e Victória 
(Espanha), La Rochelle (França), Génova e Nápoles (Itália) e Ponta Delgada (Portugal), o único idioma oficial foi o 
Inglês. Este facto era inevitável ao diversificar as nacionalidades participantes e permite tornar estes eventos mais 
apelativos para uma comunidade científica mais abrangente, ao mesmo tempo que reforça o importante papel dos 
congressos e encontros nacionais como veículos de divulgação da Malacologia nos idiomas de cada país. Mas para 
além das diferenças que advieram do ponto de viragem marcado por este congresso, a qualidade e diversidade dos 
trabalhos apresentados seguiu o elevado e crescente nível a que nos temos habituado. Entre eles tivemos o prazer 
de contar com oito comunicações orais de representantes de instituições Portuguesas. No final do congresso 
foi anunciado como habitualmente o local do próximo, a realizar em 2017 em Cracóvia na Polónia. Viajaremos 
assim pela primeira vez para o leste Europeu, dando mais um passo no caminho para tornar este o congresso 
de todas as sociedades malacológicas Europeias.
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Por António Monteiro

A minha casa é concha. Como os bichos
Segreguei-a de mim com paciência:
Fachada de marés, a sonho e lixos
O horto e os muros só areia e ausência.

(do soneto “A Concha”, de Vitorino Nemésio)

Após um longo interregno, a Portugala regressa 
com redobrado entusiasmo ao convívio dos 
seus leitores, e com ela a rubrica “Notícias do 

Rectângulo”, em que procuramos dar conta de algumas 
notícias relevantes para a Malacologia em Portugal, com 
especial relevo para os aspectos que se prendem com a 
actividade dos coleccionadores.

     Pela sua óbvia importância, merece uma primeira re-
ferência a publicação, no Suplemento 8 da revista Aço-
reana – Revista de Estudos Açoreanos, das actas do 18º 
Congresso Mundial de Malacologia (evento trianual da 
responsabilidade da Unitas Malacologica), realizado em 
Ponta Delgada em Julho de 2013.

Ao que sabemos, o evento revestiu-se de grande êxito, 
tendo tomado parte nos trabalhos cerca de 400 partici-
pantes, oriundos de 45 países, sendo de sublinhar que 
a representação portuguesa contou com 49 elementos. 
Durante o congresso foram apresentadas 435 comuni-
cações (assinadas por 979 autores), 162 das quais sob a 
forma de posters.

Está pois de parabéns a Comissão Organizadora, presi-
dida pelo Prof. António de Frias Martins, nosso estimado 
amigo.

     O estudo da fauna de moluscos terrestres de Portugal 
(continental) tem igualmente prosseguido, havendo a 
registar os vários artigos publicados por diversos estu-
diosos, entre eles o casal David e Geraldine Holyoak, de 
há muito radicado entre nós, e o nosso particular amigo 
Rui Mendes.

O seu trabalho de exploração tem levado à descoberta 
da presença de diversas espécies anteriormente desco-
nhecidas para a nossa fauna, o que é sempre de assina-
lar.

    No entanto, sem desprimor para os esforços destes 
investigadores que vão incansavelmente procurando 
os modestos caracóis que povoam os nossos campos, 
o ponto mais alto da Malacologia nacional, durante o 

ano de 2014, terá sido porventura a publicação do Atlas 
dos Caracóis – terrestres e de águas doces e salobras, 
Portugal Continental, da autoria da Drª Rolanda Maria 
Albuquerque de Matos.

Esperado com o máximo interesse há já bastante tempo, 
a obra, que conta um total de 258 páginas e inclui mais 
de 200 fotografias a cores e 125 mapas de distribuição, 
acabou por vir enriquecer as nossas bibliotecas, numa 
edição privada e com uma tiragem de apenas uma cen-
tena de exemplares, o que logo a destina a um futuro 
estatuto de raridade bibliográfica.

Como se sabe, este Atlas complementa o artigo “Non-
-marine testaceous Gastropoda of continental Portugal 
and Berlengas Islands. I. Catalogue and bibliography”, 
publicado pela autora em 2004, em Arquivos do Museu 
Bocage (Lisboa), Nova Série, 4(1).

O trabalho é o fruto de largos anos de estudo persisten-
te e dedicado levado a cabo pela Drª Rolanda Albuquer-
que de Matos, nossa muito estimada amiga, malgrado a 
falta de apoios para a sua realização. Na sua Apresenta-
ção, o Prof. António Frias Martins, nosso estimado amigo 
também, escreve: “Rolanda Maria Albuquerque de Ma-
tos apostou a sua vida em salvar o insalvável e produziu 
por mérito próprio o que agora, com uma ponta de ca-
rinho, chama Caracóis de Portugal […] e, em texto sin-
gelo mas completo de precioso guia ilustrado, restitui 
ao país uma imagem apelativa da sua diversidade ma-
lacológica terrestre”, classificando depois o livro como 
uma “obra com inegável carimbo de especialidade mas 
extremamente apetecível aos curiosos da ciência”. Não 
se poderia dizê-lo melhor.

Afirma a autora, no seu Prólogo, que “um trabalho desta 
natureza nunca se poderá considerar acabado, nem é 
definitivo. Está em permanente actualização, tanto pela 
adição de novas espécies como por utilização de novos 
métodos no estudo das já reconhecidas. E, ao corrigir 
erros e colmatar omissões, cada nova versão aperfei-
çoa os nossos conhecimentos […]”. Eis uma visão cuja 
modéstia mais não espelha que a consciência do rigor 
do trabalho científico. Uma tal posição de abertura ao 
futuro e de reconhecimento da transitoriedade da obra 
apresentada é marca indesmentível de qualidade e de 
honestidade intelectual, virtudes infelizmente mais ve-
zes ausentes de trabalhos congéneres do que seria de-
sejável.

O livro Caracóis de Portugal é, além do mais, uma obra 
esteticamente bem conseguida. O seu maior interesse, 
no campo científico, residirá porventura – como a Drª 
Rolanda também observa – nos mapas cartográficos 
onde se apresenta o registo das recolhas, actuais e pre-
téritas, de cada espécie. Mas para além disso, é um livro 
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que dá gosto folhear e que a cada página virada abre 
novas janelas para uma maior compreensão da Natu-
reza que nos rodeia, através da apresentação das múl-
tiplas e variadas espécies que compõem a nossa fauna 
malacológica – e que compreende alguns endemismos 
extremamente interessantes.

     Realizou-se no fim-de-semana de 15 e 16 de Março 
de 2014, a habitual feira internacional de conchas de 
Paris. A representação nacional no certame incluiu vá-
rias caras já habituais nestas andanças: o Paulo Granja e 
o José Luís Távora – com a sua habitual banca de belas 
peças da fauna moçambicana –, o Dâmaso Monteiro, 
o António Botto, o Carlos (Camané) Afonso e o Ramiro 
Fiadeiro que, com a sua gentil esposa apresentava uma 
imponente variedade de exemplares de Cabo Verde, 
para além do autor destas linhas. A língua portuguesa 
era ainda falada por outros dos presentes, como o José 
Rosado, vindo de Moçambique, os irmãos José e Marcus 
Coltro, da firma Femorale, e o Maurício Andrade Lima, 
todos três do Brasil.

    De 3 a 5 de Outubro de 2014 realizou-se em Madrid 
o terceiro encontro internacional organizado no âm-
bito do projecto The Cone Collector, coordenado pelo 
autor da presente crónica. As sessões tiveram lugar nas 
instalações do Museo Nacional de Ciencias Naturales, 
localizado em pleno coração da cidade, no Paseo de la 
Castellana, e com a colaboração da Sociedad Española 
de Malacología.

Iniciado em 2006, o projecto nasceu em termos mo-
destos – como deve ser, para que se não dêem passos 
maiores que as pernas, os quais redundam geralmen-
te em valentes trambolhões – na forma de um boletim 
gratuito, de formato electrónico, distribuído por colec-
cionadores e biólogos especialmente interessados na 
família Conidae.

A iniciativa foi recebida com grande entusiasmo e rapi-
damente o número de assinantes se alargou, abrangen-
do hoje cerca de 200 endereços, nos quais se contam 

coleccionadores e investigadores de todo o mundo. 
Mais ainda, os sucessivos números são colocados onli-
ne, não só numa página própria da Internet, entretanto 
criada, mas também nas páginas de diversos amigos, de 
onde resulta que o número total de leitores é, na reali-
dade, indeterminado.

     Na mesma página web, que tem o endereço www.
theconecollector.com, foi ainda possível incluir um cor-
po extremamente valioso de informação: por um lado, 
foi lá instalado o trabalho do nosso particular e estima-
do amigo Mike Filmer – infelizmente falecido há uns 
meses – que inclui, entre muitas outras informações, 
fotografias dos holotipos de todas as espécies descri-
tas; por outro lado, lá se alojou também o inventário, 
progressivamente actualizado, da responsabilidade do 
nosso bom amigo Paul Kersten, onde para cada espécie 
se pode encontrar um conjunto fundamental de infor-
mações e de imagens.

Foi no seguimento de tais importantes desenvolvimen-
tos que surgiu a ideia de se organizarem encontros 
onde os especialistas pudessem trocar impressões e to-
mar conhecimento das últimas notícias no que se refere 
à investigação sobre a família em causa.

Como é sabido, o primeiro desses encontros teve lugar 
em Stuttgart, na Alemanha, no ano de 2010, realizan-
do-se o segundo dois anos mais tarde em França, na 
cidade de La Rochelle. Em 2014, calhou então a vez a 
Madrid. Da comissão organizadora fizeram parte, como 
habitualmente, os nossos estimados amigos Manuel Ji-
menez Tenorio e Bill Fenzan e como organizador local 
contámos com a preciosa colaboração de Rafael Zar-
doya.

O programa do evento incluiu uma série de palestras 
que agradaram muito a todos os participantes – os 
quais, diga-se, ultrapassavam as quatro dezenas e eram 
oriundos de uma dúzia de países: Portugal, Espanha, 
França, Itália, Holanda, Áustria, Alemanha, Reino Uni-
do, Noruega, Estados Unidos da América, África do Sul 
e Austrália. A representação portuguesa era constituída 
por Fernando Serafim, Armando Verdasca, Paulo Granja, 
Dâmaso Monteiro e Ramiro Fiadeiro.

Do programa constava ainda, como é habitual nestas 
coisas, um beberete de abertura e um jantar oficial, bem 
como – numa iniciativa contemplada pela primeira vez 
– a organização de sessões com crianças e jovens de es-
colas locais, organizadas por Michaël Rabiller, do museu 
de La Rochelle, que pôs grupos numerosos e interessa-
dos a tomarem conhecimento do fascinante mundo dos 
cones, em múltiplos aspectos taxonómicos, anatómicos, 
fisiológicos, comportamentais, etc. Esses workshops ti-
veram assinalável êxito, comprovado pelo testemunho 
dos professores que acompanhavam os diversos grupos 
presentes, sendo de admitir a sua repetição em futuras 
ocasiões.
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Em cada um dos encontros temos tido um convidado 
de honra, alguém que se tenha distinguido pelo valor 
do seu trabalho no âmbito dos Cones. Depois de Dieter 
Röckel e Georges Richard, o convidado de honra foi des-
ta vez o nosso velho e querido amigo Dr. Emilio Rolán 
Mosquera. Médico distinto, professor universitário, mer-
gulhador, Emilio Rolán iniciou os seus estudos no sector 
da Malacologia, dedicando-se especialmente às espé-
cies existentes na costa ocidental de África. O estudo 
dos Cones do arquipélago de Cabo Verde permitiu-lhe 
mesmo a preparação de uma tese de doutoramento 
nessa área.

O ambiente ao longo de todo o encontro foi sempre 
extremamente agradável, reatando-se em muitos casos 
laços de amizade e criando-se noutros. Pode pois consi-
-derar-se que este terceiro encontro obteve – a exemplo 
das duas edições anteriores – assinalável êxito. Após um 
curto período de repouso, os organizadores propõem-
-se começar desde já a pensar no próximo, não estando 
ainda definido o local onde se realizará. Ideias não fal-
tam e em breve haverá novidades.

    No mês de Dezembro, o boletim informal O Búzio, edi-
tado pelo autor destas linhas e distribuídos por várias 
dezenas de coleccionadores de conchas portugueses, 
atingiu o seu centésimo número, tendo recebido sauda-
ções de vários dos seus leitores.

Ao longo de quase dezassete anos, O Búzio, publicação 
gratuita bimestral, presentemente apenas em formato 
electrónico, tem servido de elo entre todos os que se 
interessam pela Malacologia, do ponto de vista amador 
e do coleccionismo de conchas. Com o apoio de todos 
os interessados, propõe-se prosseguir o seu trabalho de 
divulgação de notícias e artigos de interesse geral.

     Embora não estritamente ligado à Malacologia por-
tuguesa, é de assinalar aqui a publicação do quinto 
volume do Atlante delle Conchiglie marine del Medi-
terraneo - Atlas of the Mediterranean Seashells, dada a 
proximidade entre a fauna mediterrânica e a das costas 
nacionais.

Da autoria de Ricardo Gianuzzi-Savelli, Francesco Pusa-
teri, Pasquale Micali,  Italo Nofroni e Stefano Bartolini, o 
presente volume vem juntar-se à série iniciada no já lon-
gínquo ano de 1994. A qualidade e minúcia do trabalho 
são pois bem conhecidas e dispensam comentários. É 
apenas de lamentar que mais de dez anos tenham de-
corrido entre a publicação do quarto volume e agora 
desta quinta parte.

O presente volume trata do clade Heterobranchia, 
que inclui as superfamílias Architectonicoidea, Homa-
logyroidea, Pyramidelloidea, Murchisonelloidea, Ris-
soelloidea, e as restantes Valvatoidea ainda não incluí-
das em qualquer superfamília. As cerca de 900 fotogra-
fias reunidas em 41 pranchas ilustram as 210 espécies 
do grupo encontradas no Mediterrâneo. O texto é bilin-
gue, em italiano e inglês.
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