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PALAVRAS DA PRESIDENTE
Prezados Sócios,

U

m novo ano se inicia! Desejamos
muitas alegrias a todos, saúde e
paz! Especialmente, muita força
para enfrentarmos as batalhas
que nos esperam, superar e
aprender com as perdas, refazer nossos
caminhos a cada novo desafio.
A mensagem recebida da querida
amiga Dra. Laura Huaquín, da Sociedad
Malacológica de Chile, bem expressam
nossos sentimentos.
“Queridos amigos
Con mucho cariño les deseo una Feliz
Navidad y que vuelva a renacer el Niño que hay
en todos nosotros, de los niños es el Reino de los
Cielos. Muy Feliz Nuevo Año de Amor y de Paz.
Si no hay Amor no hay Paz ni justicia. Si
no hay Amor, no hay perdón. Animémosnos unos
a otros a sonreir, a expresar la alegría de
encontrarnos y a compartir nuestras vivencias.
Iniciemos el Nuevo Año teniendo la
confianza de que cumpliremos nuestros sueños
anhelados y de que la ayuda que brindemos
redundarà em acciones de bienestar que
aumenten la armonía de la sociedad en que
vivimos y disminuya odiosidades y desigualdad
económica, para que todos podamos vivir y
realizar nuestros quehaceres en Paz.
Agradezcamos también todo lo que se nos
ha dado!
Con todo AMOR”

XXII Encontro Brasileiro de Malacologia
Sociedade Brasileira de Malacologia
Universidade Federal do Ceará

Fortaleza, setembro de 2011
Estimulem seus alunos!
Preparem suas apresentações!
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UM POUCO DA HISTÓRIA DA
SBMA – MEMÓRIAS DO II
EBRAM

Universidade Federal de Juiz de Fora (MG). Este evento
teve à frente o Professor Maury Pinto de Oliveira, com a
participação

de

biólogos,

malacologistas

e

conquiliologistas.
Durante o desenrolar dos trabalhos, ficou
assentado que os próximos Encontros seriam realizados

Prezados sócios,

em Vitória, Rio de Janeiro e Rio Grande, no período de

Recebi a seguinte correspondência de um de

dois em dois anos.

nossos sócios fundadores, o Prof. Mário Cantarino.
O Prof. Mário Ribeiro Cantarino Filho, natural

O II Encontro Brasileiro dos Malacologistas foi

de Niterói, foi profissional do futebol, lecionando na

na cidade de Vitória (ES), nos dias 17, 18 e 19 de julho

Universidade de Brasília, sendo referência nacional e

de 1971. Fizeram parte da Comissão Executiva o Prof.

internacional na Educação Física, na Educação, no

Maury Pinto de Oliveira (Presidente), Mario Cantarino

Atletismo e na pesquisa sobre o esporte em geral. Segue

(Coordenador) e Maria Ignês Pfister, Dirce Pfister, José

a transcrição da mensagem e do relato sobre o II

Luiz Helmer (Colaboradores).

EBRAM (Vitória – Espirito Santo).
O programa elaborado foi o seguinte:
Dia 17 – 14h – Abertura do II Encontro. Auditório do

__________________________________

Ed. Caparaó
Profa. Dra. Sonia Barbosa dos Santos,

e

15h – Reunião Preparatória

Saudações!

Noite livre

Tive a honra de ser Membro Fundador da SBM

Dia 18 – 9h – Reunião

Coordenador

do

II

Encontro

Brasileiro

dos

14h – Reunião

Malacologistas (Vitória - 1971). Saindo de Vitória e

Noite – Jantar de Confraternização

chegando a Brasília (1974), fiquei longe do mar e dos

Dia 19 – Encerramento

moluscos. Revendo meus arquivos, tenho o seguinte
material: Informativo SBM, do nr. 1 ao 15 e o nr. 19; o

A Comissão Executiva, para o sucesso do

Programa e Convite do II Encontro; o Programa do I

Encontro, recorreu a diversas instituições públicas e

Encontro; o Programa e Convite do V Encontro;

privadas, recebendo colaboração do Governo do Estado

Regulamento (Estatuto?) da SBM (1969); proposta para

do Espírito Santo, inclusive com auxilio financeiro; da

o novo Estatuto (1973); Diário Oficial do Espírito Santo

Universidade Federal do Espírito Santo, que permitiu

noticiando a realização do II Encontro; Diário Mercantil

os estudantes participantes fazerem as refeições no

noticiando a criação da SBM (1969); formulários de

Restaurante Universitário; do Colégio Martin Lutero,

inscrição dos participantes do II Encontro. O material

que cedeu alojamento; da Escola de Aprendizes

citado fica à disposição da SBM. Informo, também, que

Marinheiros, que cedeu cobertores; da Administração

tenho fotos do I e II Encontros, bem como poderei

do Porto, que colocou à disposição uma lancha para um

redigir um pequeno relato sobre o II Encontro.

passeio na Baía de Vitória; da Federação da Indústria

Cordialmente,

do Espírito Santo, que liberou o seu auditório; das

Mario Cantarino

firmas comerciais: Elias Miguel S/A, CODES-CRED e
Redal Comercial Ltda, que patrocinaram a confecção de

RELATO DO II ENCONTRO DE MALACOLOGIA
A Sociedade Brasileira de Malacologia foi criada

programas,

convites,

formulários

etc.

Graças

à

participação e cooperação dessas entidades, o custo do

em 12 de julho de 1969, em Sessão Plenária do I

evento

Encontro Brasileiro de Malacologistas, realizado na

(oitocentos e quarenta e sete cruzeiros).

Informativo SBMa, ano 42, n°175

foi

diminuído,

ficando

em

Cr$

847,00

2

Figura 1 – Alguns participantes do II EBRAM
realizado em Vitória (ES), com destaque para o Prof.
Willibaldo Thomé, à esquerda.
Participaram do II Encontro pouco mais de 30
pessoas, como professores, aficionados e estudantes,
sendo 15 deste último grupo (Fig. 1). Diversos partícipes

Figura 2 – Parte dos participantes do II EBRAM no
passeio de lancha pela Baia de Vitória.
Também realizaram-se uma visita ao Convento
da Penha, um passeio de lancha na Baia de Vitória e
uma visita à Ponta do Tubarão (Fig. 2 e 3).

eram membros da Universidade Federal de Juiz de
Fora, Museu Oceonográfico do Rio Grande, Instituto de
Pesquisa da Marinha e Museu Nacional do Rio de
Janeiro. Nominalmente, citam-se: José Willibaldo
Thomé, Gracinda de Jesus Rodrigues, Eliézer de
Carvalho Rios, Beatriz Helena Filgueira da Silva, Maria
Helena Rodrigues de Oliveira, José Roberto Heise,
Vicente de Paulo Teixeira, Ivanzir Vieira, Arnaldo
Campos dos Santos Coelho, Cândido Simões Ferreira,
Osmar Delage Zigler, Levy Toffalini e Mirian Anabela da
Silva.
O II Encontro Brasileiro dos Malacologistas
transcorreu em um clima científico, com a apresentação

Figura 3 – Passeio pela Baia de Vitória com os
participantes do II EBRAM.

de diversos trabalhos, e com a confraternização entre os

Encerrado

o

II

Encontro,

os

docentes,

participantes. Houve uma visita à modesta residência

estagiários e estudantes do Curso de Ciências Biológicas

do Coordenador Mario Cantarino, com a presença

da UFJF permaneceram mais alguns dias em Vitória,

constante de sua esposa Helena. Um ponto curioso,

aproveitando a maré baixa, para a coleta de moluscos, o

naquela noite, foi a visita ao “laboratório” do

que ocorreu na Praia do Canto, do Suá, Camburi,

Coordenador, um autêntico barracão, onde suas

Tubarão, no município de Vitória; também na Praia da

conchas estavam depositadas, e onde um espécime,

Costa, no município vizinho de Vila Velha e na Praia do

visto

Piloto em Santa Cruz. O casal Cantarino cooperou com

pelo

Prof.

Rios,

lhe

encheu

os

olhos.

a presença e orientação ao ativo grupo, capitaneado
pelo Dr. Maury Pinto de Oliveira. (Cantarino, jan. 2011).
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DIVULGAÇÃO

malacólogo': Um diálogo entre a Arte Literária e a
Ciência à luz da História da Ciência". A mestranda foi
Ilza Mendes da Cruz, do Mestrado em História da

Nosso sócio Ignacio Agudo, de Santa Catarina,

Ciência do Programa de Estudos Pós-Graduados em

solicita a divulgação de sua página na internet

História da Ciência, Pontifícia Universidade Católica de

intitulada

São Paulo. Orientador: Fumikazu Saito. A defesa

“Avulsos

Malacológicos”.

Nesta

página

poderão encontrar diversas informações interessantes e

ocorreu em 29 de novembro de 2010.

links para diversas outras fontes de informação.

Resumo da dissertação: Pablo Neruda, além
de escrever poesia e de participar da vida política do
Chile, costumava colecionar os mais variados objetos,
coletados nas mais diversas formas, em vários lugares
por onde viajou, enquanto representante diplomático
daquele país. Muitos dos objetos de sua coleção foram

Projeto “Avulsos Malacológicos – AM”

recebidos de amigos, outros foram encontrados na praia

Florianópolis - SC, Brasil

e outros, ainda, foram comprados. Neruda, através da

http://www.malacologia.com.br

poesia, esforçou-se em materializar as imagens que

http://noticias-malacologicas-am.webnode.pt

estava captando ao observar os seus objetos, em
especial algumas conchas que faziam parte de sua

EXPOSIÇÃO

coleção de caracóis (como ele mesmo identifica). Nesta

Como amante de conchas e de Pablo Neruda,

relacionados à confluência entre poesia e ciência. Para

compartilho com vocês a belíssima exposição que

tanto, buscamos comparar a descrição poética das

ocorreu em Madrid, “Amor al mar. Las caracolas

conchas,

de Neruda”. Espero que curtam esses momentos de

linguagem poética difere em relação à utilização das

beleza!

palavras, porém não é menos verdadeira.

dissertação, procuramos apresentar alguns aspectos

Centro

Virtual

Cervantes:

descrição

na

forma

científica.

A

O texto completo pode ser encontrado em

A exposição está disponível através na página
do

com

Domínio Público, http://www.dominiopublico.gov.br.

http://cvc.cervantes.es/literatura/caracolas_neruda/de

CONGRESSOS

fault.htm. Se não conseguirem, tentem entrar pela
página

da

Sociedad

Malacologica

de

Chile

http://www.smach.cl/
VIII CLAMA
O

VIII

Congresso

Latinoamericano

de

Malacologia será realizado entre os dias 12 e 17 de junho
de 2011 na cidade de Puerto Madryn, Argentina.
Informações

detalhadas

podem

ser

obtidas

em

http://www.clama2011.com.ar.

DEFESA DE MESTRADO
Falando em Pablo Neruda, nossa sócia Profa.
Vera Cecília Machline, de São Paulo, comunica a defesa
da Dissertação de Mestrado: "Pablo Neruda: o 'poeta
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