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Descrevemos neste trabalho 28 formas de gastrópodes terres
tres fósseis das plataformas de areias calcárias dunares quaterná
rias da ilha de Porto Santo e ilhéu de Baixo (ou da Cal).
A colheita do material estudado, constituido por muitas
centenas de exemplares, foi efectuada em Agosto de 1955^
quando percorremos a ilha de Porto Santo e ilhéus adjacentes
com o Prof. J. M. Cotelo Neiva, na execução do seu levantamento
geológico, subsidiados pelo fundo Sá Pinto.
Encontrámos uma espécie nova, Leptaxis (Leptaxis) Ntivai
nov. sp., já descrita por nós em trabalho anterior (1), e actualizámos a classificação e a sistematização das diversas formas estuda
das, segundo o tratado de J. Thiele (1931), obra universalmente
adoptada pelos especialistas de moluscos.
Do quadro de distribuição das espécies pelos locais de colheita,
verifica-se que foi na zona do litoral oeste da ilha que encontrá
mos uma maior diversidade de formas, o que era já de esperar
atendendo a que é nessa zona que predominam as coberturas duna
res de areias calcárias.
(1) G. Henriques da Silva — «Gastrópodes terrestres fósseis do Qua
ternário da ilha de Porto Santo e descrição de uma nova espécie de Helicideo».
Memórias e Notícias, Publ. do Mus. e Lab. Min. e Geol. da U. de Coimbra e
do Centro de Estudos Geológicos, n.° 41, 1956.
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DESCRIÇÃO DAS ESPÉCIES
Classe Gastropoda
Subclasse Pulmonata
Ordem Stylommatophora
Superfamília Vertiginacea
Família Clausiliidae
Subfamilia Clausiliinae
Género Clausilia Draparnaud 1805
Subgénero Clausilia s. s.
Clausilia (Clausilia) deltostoma Lowe 1831 var. a raricostata Lowe 1854
Est. I, fig. 1

Local da colheita: Pedra da Cal da Serra de Fora, na Ilha
de Porto Santo.
Concha fusiforme, ventricosa e acuminada; espira formada
por onze voltas muito convexas, de sutura profunda; ornamenta
ção constituída por costelas fortes, espaçadas e um pouco oblíquas;
abertura oval-arredondada com uma prega parietal no bordo supe
rior e duas pregas columelares internas; perístoma contínuo e
expandido.
Dimensões: comprimento 10 mm; diâmetro maior 2,7 mm;
comprimento da abertura 1,7 mm.
Ocorrência: Ilha de Porto Santo e Ilhéus de Cima, de Baixo
(ou da Cal) e do Ferro.
Sinonímia: C. Lowei Albers 1854.
Esta variedade, que apenas se encontra em Porto Santo, dife
rencia-se da espécie tipo por apresentar concha mais forte, voltasde espira mais cheias, costelas mais desenvolvidas e menos nume
rosas, abertura mais arredondada. É muito raramente encontrada
fóssil.
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Superfamília Achatinacea
Família Ferussaciidae
G-énero Ferussacia Risso 1826
Subgénero Amphorella Lowe 1852
Secção Amphorella s. s.
Ferussacia (Amphorella) melampoides Lowe 1881
Est. I, fig. 2

Local de colheita: Ribeiros, na Ilha de Porto Santo.
Concha oval-fusiforme, sólida, branca, brilhante, apresentando
muito leves vestígios de coloração amarelo-acastanhada; espira
cónica, curta, de zona apical um pouco inclinada, formada por seis
voltas planas, exceptuando a penúltima e última volta que são
levemente convexas; a sutura, linear e pouco nítida, circundada
inferiormente por uma linha, desce obliquamente na última volta;
abertura quase vertical, oval-alongada; perístoma simples, a mar
gem exterior inclinada para diante, tendo interiormente uma extensa
calosidade branca, a margem parietal com uma calosidade gros
seira; columela mostrando inferiormente uma prega simples mas
bem vincada.
Dimensões: comprimento 10 mm; diâmetro maior 5 mm;
comprimento da abertura 6 mm.
Ocorrência : Ilha de Porto Santo e Ilhéu de Cima.
Sinonímia: Achatina tornatellina Lowe var. y maxima
Paiva 1867, A. tornatellina Lowe var. β major Pfeiffer 1848.
Subgénero Cylichnidia Lowe 1852
Ferussacia (Cylichnidia) ovuliformis Lowe 1831
Est. I, fig. 8

Local de colheita: Pedra da Cal da Serra de Fora, na Ilha de
Porto Santo.
Concha pequena, pupiforme, branca, brilhante; espira conóide,
obtusa, formada por quatro voltas convexas de sutura linear, abran
gendo a última volta aproximadamente metade da concha; aber-
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tura ovalada, acuminada, com duas pregas, uma transversal situada,
a meio do lado ventral e outra oblíqua, menos vincada, na colu
mela; perístoma simples; columela oblíqua, expandida e truncada,
obliquamente.
Dimensões: comprimento 3,5 mm; diâmetro maior 1,8 mm;
comprimento da abertura 1,9 mm.
Ocorrência: Ilha de Porto Santo.
Esta espécie é raríssima no estado fóssil, sendo vulgar comoespécie viva nos montes de Porto Santo.
Superfamília Helicacea
Família Helicidae
Subfamília Helicellinae
Género Geomitra Swainson 1840
Subgénero Plebecula Lowe 1852
Secção Plebecula s. s.
Geomitra (Plebecula) nitidiuscula Sowerby 1824
Est. i, figs 4, 5

Locais de colheita: Pedra Furada (Ponta da Calheta), Gasparão e Fonte da Areia, Pedra da Cal da Serra de Fora, Ponte da
Ribeira de Santo António, na Ilha de Porto Santo.
Concha fina, branca, globoso-deprimida, fracamente umbilicada; espira de cinco voltas convexas de sutura muito bem impressa,
zona apical saliente, aguda, a última volta alargando rapidamente
e descendo à frente, base convexa; superfície da concha finamente
estriada e granulada; abertura oblíqua e ovalada; perístoma sim
ples de margens unidas por uma leve calosidade, a margem columelar reflectida cobrindo parcialmente a pequena cavidade umbilical.
Dimensões: diâmetro maior 7-13 mm; diâmetro menor 6,5-11,5 mm; altura total 7-11 mm.
Ocorrência: Ilhas da Madeira, Desertas e Porto Santo.
Sinonímia: H. vulgata Lowe 1852, H. canicalensis Lowe 1852,.
H. lurida Lowe 1831, H. giramica Lowe 1852.
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Trata-se duma espécie muito variável na forma e escultura, e
a sua variabilidade levou à criação de diferentes espécies e também
de variedades.
Secção Helicomela Lowe 1854
Geomitra (Helicomela) Bowdichiana Férussac 1819
Est, I, fig. 6

Locais de colheita: Delgada, Ribeiros, Pedra Furada (Ponta
da Calheta), Pedra da Cal da Serra de Fora, Gasparão e Fonte da
Areia, na Ilha de Porto Santo; Ilhéu de Baixo (ou da Cal).
Concha globosa, sólida, calcária, com umbigo coberto; espira
convexa, um pouco curta, composta de cinco ou seis voltas sepa
radas por suturas profundas, descendo a última volta; superfície
da concha coberta de pregas irregulares e oblíquas, mas de base
quase lisa; abertura obliqua e arredondada em forma de meia-lua;
perístoma interiormente caloso, com as margens unidas por uma
fina calosidade, engrossado na margem columelar.
Dimensões: diâmetro maior 19-27 mm; diâmetro menor 17-25
mm; altura total 18-27 mm.
Ocorrência: Ilhas da Madeira, Porto Santo e Ilhéu de Baixo
(ou da Cal).
Sinonímia: H. vargasiana Pfeiffer 1848, II. punctulata
Sowerby 1824 var. ϒ Pfeiffer 1848.
A espécie é afim da G. (H.) punctulata Sowerby, distinguin
do-se desta por apresentar maior tamanho, forma mais globosa,
ornamentação mais grosseira, perístoma mais espesso e ser desti
tuída de coloração.
Paiva considera a existência de uma variedade, que denomi
nou var. a, mais rara que a espécie, caracterizada por «peristomate
minus incrassato, testa tenuiore, laevigata, pellucida, haud foveolata».
Alguns dos nossos exemplares mais pequenos mostram pelo menos
parte destas características, o que nos leva a considerar a var. α
Paiva como correspondendo às formas jovens da G. (H.) Bowdichiana Férussac.
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Subgénero Spirorbula Lowe 1852
Geomitra (Spirorbula) obtecta Lowe 1831
Est. I, figs. 7, 8

Locais de colheita: Pedra Furada (Ponta da Calheta), Gasparão e Fonte da Areia, Pedra da Cal da Serra de Fora, Ponte da
Ribeira de Santo António, na Ilha de Porto Santo.
Concha discóide, deprimida, umbilicada, sólida, branca; espira
aplanada, de sutura bem impressa, formada por quatro voltas e
meia, entumescidas, com excepção das duas primeiras voltas que
são côncavas, imersas ; última volta angulosa na parte superior,
deflectida na frente e convexa na base; a superfície da espira
mostra granulações e rugosidades; cavidade umbilical pequena,
espiralada e profunda; abertura circular, oblíqua; perístoma contí
nuo, um pouco expandido.
Dimensões : diâmetro maior 8-9 mm ; diâmetro menor 6-7 mm;
altura total 4,5-5 mm.
As dimensões dos nossos exemplares são um pouco mais
pequenas do que as indicadas por Albers para esta espécie
(11X9x5 mm). Contudo, como as duas primeiras voltas estão
muito fortemente imersas na espira, característica típica da espé
cie e que a diferencia da variedade β minor de que trataremos a
seguir, consideramos os nossos exemplares representando uma forma
jovem da espécie.
Geomitra (Spirorbula) obtecta Lowe, var. p minor Pfeif
fer 1848
Est. I, figs. 9, 10

Locais de colheita: Gasparão e Fonte da Areia, Ribeiros, na
Ilha de Porto Santo.
A variedade diferencia-se da espécie por apresentar menor
tamanho, as primeiras voltas não imersas e cavidade umbilical
mais pequena.
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Dimensões: diâmetro maior 7 mm; diâmetro menor 6 mm;
altura total 4 mm.
Ocorrência: Ilha de Porto Santo.
Subgénero Caseolus Lowe 1852
Secção Caseolus s. s.
Geomitra (Caseolus) compacta Lowe 1831
Est. I, fig. 11

Locais de colheita: Ribeiros, Gasparão e Fonte da Areia,
Pedra da Cal da Serra de Fora, na Ilha de Porto Santo.
Concha globosa, sólida, calcária, perfurada; espira convexa,
acuminada, formada por seis voltas de sutura bem impressa, com
a última volta muito levemente angulosa e descendo um pouco à
frente; superfície da concha com estrias transversais e granulosas
muito nítidas, a base da última volta coberta com estrias radiais
finas e pouco salientes ; cavidade umbilical muito pequena e estreita;
abertura um pouco oblíqua e arredondada; perístoma simples, de
margens aproximadas e unidas por uma ligeira calosidade, um
pouco reflectido.
Dimensões: diâmetro maior 5,5-6,5 mm; diâmetro menor
5-5,5 mm ; altura total 4-5 mm.
Ocorrência: Ilhas da Madeira, Porto Santo e Desertas.
Sinonímia: H. innominata Gray.
Geomitra (Caseolus) compacta Lowe var.
Albers 1854

β

major

Est. I, figs. 12, 13

Locais de colheita: Pedra Furada (Ponta da Calheta), Del
gada, Ribeiros, Gasparão e Fonte da Areia, Pedra da Cal da Serra
de Fora, Ponte da Ribeira de Santo António, na Ilha de Porto
Santo.
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Esta variedade é caracterizada por maiores dimensões e orna
mentação mais vincada do que na espécie tipo.
Dimensões: diâmetro maior 7,5-8mm; diâmetro menor 6-7 mm:
altura total 5-5,5 mm.
Ocorrência: Ilha de Porto Santo e Ilhéu de Cima.
Sinonímia: H. calculus Lowe 1854
A espécie II. calculus Lowe 1854 foi tomada como forma dis
tinta por Paiva e Wollaston, tendo este último autor colocado a
var. (5 Albers na sinonimia da H. calculus e considerado esta espé
cie como forma intermediária entre a H, compacta e a H. consors,
mas aproximando-se mais da H. compacta.
Nobre, ao tratar da H. compacta, não considera a H. calculus
como espécie independente, dada a variabilidade que apresenta
a H. compacta em tamanho e ornamentação.
Como os nossos exemplares correspondiam bem à descrição
e figuras de Albers da var. β da H. compacta, e atendendo à opi
nião de Nobre, preferimos incluí-los nesta variedade.
Outra variedade da espécie é a ϒ Portosanctana Lowe 1854,
de que nós não colhemos exemplares, caracterizada, segundo
Nobre, por ornamentação mais desenvolvida e maior rugosidade
das voltas da espira.
Secção Discuta Lowe 1852
Geomitra (Discuta) polymorpha Lowe 1831 var. 1 discina
Lowe 1852
Est. II, fig. 1

Locais de colheita: Pedra Furada (Ponta da Calheta), Ribeiros,
Gasparão e Fonte da Areia, na Ilha de Porto Santo.
A espécie é notável pelo seu polimorfismo, como indica o
próprio nome, o que originou a criação de muitas variedades.
A forma típica da espécie apresenta, segundo a descrição de
Nobre, concha um pouco cónica e deprimida, espira formada de
sete voltas arredondadas ou levemente carenadas, ornamentação
2 — Memórias e Notícias, N.° 44
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constituída por estrias oblíquas muito aproximadas e pequenas
granulações espalhadas por toda a superfície da concha, base um
pouco arqueada, cavidade umbilical funda, estreita e espiralada,
abertura um pouco oblíqua, oval lunulada, perístoma simples,
interrompido ou com os bordos ligados por uma calosidade e leve
mente reflectido sobre a cavidade umbilical.
A variedade λ discina Lowe é, conforme Albers, uma das
variedades mais frequentes da espécie, e distingue-se desta por
apresentar forma mais lenticular devida a uma espira mais depri
mida, última volta com quilha muito pronunciada e granulações
muito finas nas duas faces da concha.
Dimensões: diâmetro maior 9-10 mm; diâmetro menor 8-9 mm:
altura total 4,5-5 mm.
Ocorrência: Ilha de Porto Santo e Ilhéus de Fora, do Ferro,
de Baixo (ou da Cal) e de Cima.
Sinonímia : H. polymorpha var. δ Albers 1854, H. polymorpha
var. 8 Paiva 1867.
Geomitra (Discuta) polymorpha Lowe 1831 var. 8 attrita
Lowe 1831
Est. II, figs. 2, 3

Local de colheita: Ribeiros, na Ilha de Porto Santo.
Esta forma é caracterizada por uma concha bastante sólida,
última volta dilatada e agudamente carenada, cavidade umbilical
escavada e inicialmente mais larga devido a uma maior dilatação
da última volta, estreitando-se depois apertadamente.
Nobre observa a respeito desta variedade que esta modifi
cação da cavidade umbilical não se lhe afigura ser um carácter
constante.
Dimensões: diâmetro maior 10,5 mm; diâmetro menor 10 mm;
altura total 6 mm.
Ocorrência: Ilha de Porto Santo e Ilhéu do Ferro.
Sinonímia: H. tectiformis Wood 1828, H. polymorpha var. ϰ
Albers 1854.
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Geomitra (Discula) polymorpha Lowe 1831 var. ζ pulvinata
Lowe 1831.
Est. ii, figs. 4, 5

Locais de colheita: Gasparão e Fonte da Areia, na Ilha de
Porto Santo.
Esta variedade, segundo Wollaston, vulgaríssima em Porto
Santo, difere da espécie tipo pela sua espira mais cónica, voltas
um pouco mais convexas, volta basal cheia, dilatada e menos
agudamente carenada e granulações muito finas e densamente
espalhadas.
Dimensões: diâmetro maior 10 mm; diâmetro menor 9 mm;
altura total 7 mm.
Ocorrência: Ilha de Porto Santo e Ilhéus do Ferro, da Fonte
da Areia e de Cima.
Sinonímia: H. polymorpha var. β Albers 1854, H. cheiranthicola var. a pulvinata Paiva 1867.
Geomitra (Discula) cheiranthicola Lowe 1831
Est. II, fig. 6

Locais de colheita: Ribeiros, na Ilha de Porto Santo.
Concha cónica, umbilicada, sólida, branca; espira elevada, de
sutura bem vincada, composta por oito voltas convexas, cheias,
a última volta carenada na parte superior, deflectida na frente e
convexa na base; ornamentação constituída por estriações granu
lares oblíquas; cavidade umbilical larga, espiralada, mas não
muito profunda; abertura muito oblíqua, quase circular; perístoma contínuo de margens unidas por uma calosidade, a margem
basal expandida.
Dimensões: diâmetro maior 10-11,5 mm; diâmetro menor 9-11 mm ; altura total 8-9 mm.
Ocorrência: Ilha de Porto Santo, Ilhéus do Ferro, da Fonte
de Areia e de Baixo (ou da Cal).
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O nosso maior exemplar apresenta-se carenado não só na
última volta, mas também em parte da penúltima volta, o queainda não vimos assinalado.
Esta espécie apresenta uma variedade bem definida, a var..
mustelina Lowe 1854 (= var. β minor Paiva 1867), caracterizada
por menores dimensões, voltas menos túrgidas, ornamentação mais
uniforme e grosseira, carena inexistente ou pouco nítida e cavidade
umbilical reduzida pela expansão da margem do perístoma.
Esta variedade está ligada à espécie tipo por formas inter
mediárias, inicialmente consideradas por Lowe e Paiva como
variedades, e como tal descritas por estes dois autores, mas que,
segundo Wollaston, representam apenas variações individuais da
pormenores sem importância, não se justificando portanto serem
consideradas variedades.
Geomitra (Discuta) tectiformis Sowerby 1824.
Est. ii, figs. 7, 8

Locais de colheita: Pedra Furada (Ponta da Calheta), Delgada,.
Ribeiros, Gasparão e Fonte da Areia, na Ilha de Porto Santo.
Concha semi-globosa, umbilicada, fina, calcária; espira curta,,
de sutura marcada, formada por sete voltas planas lentamente
crescentes, mostrando a última volta, de base convexa, uma aguda
carena bastante deflectida; a superfície da concha é na parte de
cima levemente estriada e na base compacta e finamente granu
lada, tendo também, por vezes, muito leves estrias radiais; cavi
dade umbilical profunda mas não muito dilatada; abertura muito
oblíqua, trapezoidal; perístoma agudo, simples e recto na margem
superior, deflectido na margem basal.
Dimensões: diâmetro maior 15-16 mm; diâmetro menor 14-15 mm; altura total 8-9 mm.
Ocorrência: Ilha de Porto Santo e Ilhéu de Baixo (ou da Cal).
Wollaston considera as seguintes variedades para esta espé
cie: var. β (fasciata), var. ϒ (subfasciata) e var. δ Ludovici (submajor,
sublenticularis, semifossilis, extincta).
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As duas primeiras variedades são separadas da espécie por
pormenores de coloração, o que não existe nos nossos exemplares.
Quanto à terceira variedade, δ Ludovici, vamos referi-la a seguir.
Geomitra (Discula) tectiformis Sowerby var. δ Ludovici
Albers 1852.
Est. ii, fig. 9

Locais de colheita: Pedra Furada (Ponta da Calheta), Del
gada, Gasparão e Fonte da Areia, na Ilha de Porto Santo.
Esta forma, descrita por Albers como espécie distinta, H. Ludo
vici, foi considerada mais tarde por Wollaston apenas como varie
dade da G. (D.) tectiformis, diferenciando-se da espécie tipo por
apresentar uma forma mais lenticular, cavidade umbilical por vezes
mais larga, região basal mais pronunciadamente convexa, com sulcos
radiais e granulação mais grosseira, últimas voltas quase sempre
carenadas, por vezes livremente, a carena da última volta menos
deflectida e pronunciada.
Em muitos dos nossos exemplares estas características não
estão todas bem definidas ou mesmo presentes, o que origina
dúvidas quanto à determinação precisa daqueles que realmente
pertencem à var. Ludovici. Estes casos duvidosos, muito fre
quentes, já tinham sido verificados e assinalados por Wollaston
quando tratou desta variedade no seu trabalho. Também Nobre
encontrou exemplares intermediários entre a espécie e a varie
dade.
Dos 89 exemplares que referimos a esta variedade, 45 per
tencem-lhe sem dúvida, os restantes 44 representam estádios inter
médios entre esta e a forma típica da espécie.
Dimensões: diâmetro maior 16-19 mm; diâmetro menor 15-17 mm; altura total 9-10 mm.
Ocorrência: Ilha de Porto Santo e Ilhéu de Baixo (ou
da Cal).
Sinonímia: H. tectiformis Sow. var. α Paiva 1867.
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Secção Disculella Pilsbry 1894
Geomitra (Disculella) dealbata Lowe 1831
Est. ii, fig. 10

Local de colheita: Pedra da Cal da Serra de Fora, na Ilha.
de Porto Santo.
Concha pouco sólida, deprimida mas acuminada, perfurada,
calcária; espira formada por cinco voltas e meia, arredondadas e
separadas por uma sutura bem impressa, a última volta, de base
muito convexa, deflectida à frente e apresentando na periferia ves
tígios de uma leve carena; ornamentação das voltas constituída
por estrias obliquas, muito finas e densamente espalhadas; cavi
dade umbilical muito estreita; abertura oblíqua, arredondada, inte
riormente calosa; perístoma contínuo, levemente reflectido.
Dimensões: diâmetro maior 8mm; diâmetro menor 6,5 mm;
altura total 5,5 mm.
Ocorrência: Ilha de Porto Santo e Ilhéus de Cima (ou do
Farol), de Baixo (ou da Cal) e da Fonte da Areia.
É a primeira vez que esta espécie é encontrada no estado
fóssil.
A G. (D.) fidilis Lowe é muito afim desta espécie. Os por
menores que as separam foram muito bem descritos por Nobre e
por isso dispensamo-nos de os referir.
Subgénero Geomitra s. s.
Geomitra (Geomitra) coronata Deshayes
Est. II, figs. 11, 12

Locais de colheita: Pedra Furada (Ponta da Calheta), Gasparão, Fonte da Areia e Pedra da Cal da Serra de Fora, na Ilha
de Porto Santo.
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Concha sólida, discóide, deprimida, umbilicada, carenada,
branca; espira convexa pouco elevada, de sutura escavada e mar
ginada, formada por cinco voltas que apresentam a parte superior
angulosa e coberta de finas pregas oblíquas; a ultima volta, de
base convexa ornada por finas pregas encurvadas que divergem
da cavidade umbilical, é agudamente carenada e deflecte rápidamente na frente; cavidade umbilical larga e profunda; abertura
apertada, de forma um pouco triangular, oblíqua, quase horizon
tal; perístoma continuo, um pouco expandido, apresentando inte
riormente na margem exterior um pequeno tubérculo aguçado.
Dimensões: diâmetro maior 5,5-6 mm; diâmetro menor 4,5
-5 mm; altura total 2,5-3 mm.
Ocorrência: Ilhas da Madeira e Porto Santo.
Sinonímia: H. juliformis Lowe 1852.
Subfamília Leptaxinae
Género Leptaxis Lowe 1852
Secção Pseudocampylaea Pfeiffer 1877
Leptaxis (Pseudocampylaea) Portosanctana Sowerby 1824
Est. iii, figs. 1, 2

Locais de colheita: Ribeiros, Praia do Calhau e Penedo do
Sono, na Ilha de Porto Santo; Ilhéu de Baixo (ou da Cal).
Concha sólida, deprimida, umbilicada, córnea, apresentando em
alguns dos nossos exemplares leves vestígios de bandas castanhas;
espira levemente saliente, com sutura nítida, constituída por cinco
a seis voltas convexas, a última volta arredondada e fortemente
deflectida anteriormente; superfície coberta de fortes rugas oblíquas
e encurvadas; cavidade umbilical pequena e profunda, encoberta
em parte pela expansão da margem columelar; abertura ovalar,
muito oblíqua; perístoma dilatado e expandido, do margens uni
das por uma calosidade.
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Dimensões: diâmetro maior 22-29 mm; diâmetro menor 17-21 mm; altura total 11-15 mm.
Ocorrência: Ilha de Porto Santo e Ilhéus de Cima e de Baixo
(ou da Cal).
Leptaxis (Pseudocampylaea) Lowei Férussac 1835
Est. iii, figs. 3, 4

Locais de colheita: Ribeiros, Gasparão, Fonte da Areia e
Pedra da Cal da Serra de Fora, na Ilha de Porto Santo.
Concha sólida, globoso-discóide, umbilicada, calcária, descorticada; espira pouco elevada com sutura nítida, formada por cinco
a seis voltas convexas, crescendo rapidamente, a última volta
levemente angulada na periferia mas terminando arredondada e
deflectida ; superfície da concha densamente sulcada por finas
rugas oblíquas e recurvadas ; cavidade umbilical apertada e pro
funda, parcialmente encoberta pela expansão da margem columelar,
mas deixando distinguir internamente algumas voltas de espira:
abertura oblíqua, oval-arredondada, mais larga do que alta; perís
toma simples de margens finas, um pouco reflectidas, sendo a
margem columelar mais expandida e dilatada, uma calosidade
a unir as margens.
Dimensões: diâmetro maior 45-51 mm; diâmetro menor 38-40 mm; altura total 24-28 mm.
Ocorrência : Ilha de Porto Santo, Ilhéus de Cima e de
de Baixo (ou da Cal).
Sinonímia: H. Portosanctana Sowerby 1824 var. gigantea
Lowe 1831.
Esta espécie é considerada actualmente extinta, tendo sido
apenas encontrado um exemplar vivo por J. M. Moniz, em 1885,
e mais tarde, em 1892, uma concha colorida, recente, estudada
por Norman.
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Secção Leptaxis s. s.
Leptaxis (Leptaxis) phlebophora Lowe 1831
Est. iii, fig. 5
Locais de colheita: Delgada, Ribeiros, Gasparão e Fonte da
Areia, Azinhaga do Tremoço, Pedra da Cal da Serra de Fora, na
Ilha de Porto Santo; Ilhéu de Baixo (ou da Cal).
Concha globosa, um pouco deprimida, imperfurada, com leves
restos de coloração acastanhada ; espira cónica, de sutura bem
marcada, formada por cinco voltas convexas, a última volta, cheia,
descendo rapidamente e deflectindo à frente; a superfície da concha
mostra-se esculpida com rugas irregulares oblíquas, sugerindo um
martelado grosseiro; abertura muito oblíqua, oval-arredondada ;
perístoma simples, de margens unidas por uma calosidade.
Dimensões: diâmetro maior 15-16 mm; diâmetro menor 12-14 mm ; altura total 12-13 mm.
Ocorrência: Ilha de Porto Santo e Ilhéu de Baixo (ou da Cal).
Sinonímia: H. phlebophora Lowe var. α chlorata Lowe 1854.
É característico desta espécie uma coloração rósea na margem
interna do perístoma. Esta coloração só foi encontrada nos exem
plares que referimos à var. p planata, o que não nos surpreende
por tratarmos aqui apenas de formas fósseis que só muito raramente mostram leves vestígios de coloração.
A espécie phlebophora apresenta uma certa variabilidade
quanto a cor, forma e escultura, tendo Wollaston distinguido
três variedades principais. De duas delas trataremos seguida
mente. A terceira, var. δ craticulata Lowe 1852, é caracterizada
por menores dimensões, espira mais elevada, escultura mais gros
seira e coloração mais variada do que a espécie tipo.
Leptaxis (Leptaxis) phlebophora Lowe var. β planata
Lowe 1854
Est. iii, fig. 6

Locais de colheita: Delgada, Ribeiros, Gasparão e Fonte da
Areia, na Ilha de Porto Santo.
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Esta variedade difere da espécie por apresentar a espira mais
deprimida e as pregas oblíguas mais bem vincadas, mas sem se
assemelharem tanto a martelado grosseiro.
Os nossos exemplares mostram vestígios de bandas castanhas,
além de coloração rósea na margem do perístoma, a que já nos
referimos.
Dimensões: diâmetro maior 15 mm; diâmetro menor 13 mm;
altura total 11 mm.
Leptaxis (Leptaxís) phlebophora Lowe var. ϒ nivosa
Sowerby 1824
Est. iii, fig. 7

Locais de colheita: Delgada, Ribeiros, Gasparão e Fonte da
Areia, na Ilha de Porto Santo.
Diferencia-se da forma da espécie por se apresentar branca,
descolorida.
Dimensões: diâmetro maior 14 mm ; diâmetro menor 12 mm ;
altura total 11 mm.
Sinonímia: H. phlebophora var. ϒ decolorata Lowe 1854.
Leptaxis (Leptaxis) chrysomela Pfeifter 1848
Est. iii, fig. 8

Locais de colheita: Delgada, Ribeiros, Gasparão e Fonte da
Areia, na Ilha de Porto Santo.
Concha discóide, pouco elevada, imperfurada, sólida, branca;
espira deprimida de sutura pouco nítida, formada por cinco voltas
aplanadas lentamente crescentes, a última volta, inicialmente care
nada, apresenta-se arredondada na parte terminal que desce rapida
mente; na superfície da concha notam-se as linhas de crescimento
rugosas; abertura muito oblíqua, apertada, oval: perístoma de
margens superior e inferior quase paralelas, unidas por uma calo-
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sidade, margem columelar expandida; alguns exemplares mostram
uma leve coloração róseo-acastanhada no perístoma.
Dimensões: diâmetro maior 7-11 mm; diâmetro menor 5-10mm;
altura total 6-7 mm.
Ocorrência: Ilha de Porto Santo.
Sinonímia: H. oenostoma Lowe, H. fluctuosa Lowe var. α chry
somela Paiva 1867.
Leptaxis (Leptaxis) chrysomela Pfeiffer var. β fluctuosa
Lowe 1852
Est. iii, fig. 9

Locais de colheita: Pedra Furada (Ponta da Calheta), Delgada,
Ribeiros, Gasparão e Fonte da Areia, na Ilha de Porto Santo.
Difere da espécie tipo por apresentar maiores dimensões,,
carena mais aguda e ocupando toda a periferia da última volta,,
e perístoma sempre descolorido.
Dimensões: diâmetro maior 16-20 mm ; diâmetro menor 15-18 mm; altura total 10-12 mm.
Ocorrência: Ilha de Porto Santo.
Sinonímia: H. fluctuosa Lowe.
Como se verifica pelas dimensões acima referidas, muitos dos
nossos exemplares apresentam maior tamanho do que aquele que
é vulgarmente indicado por alguns autores para esta variedade.
Leptaxis (Leptaxis) Neivai nov. sp.
Est. iv, figs. 1, 2, 3, 4

Local de colheita: Ribeiros, na Ilha de Porto Santo.
Concha fina, muito frágil, descolorida, translúcida, discóide,
pouco elevada, não umbilicada, de base convexa, espira deprimida,
de sutura bem impressa, formada por cinco voltas escassamente
convexas e lentamente crescentes; a última volta, com a periferia
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agudamente carenada, alarga e desce ràpidamente; superfície da
concha profusamente coberta de finas estrias de crescimento, oblí
quas, arqueadas e levemente impressas; abertura grande, oblíqua,
em forma de ogiva; perístoma simples, fino, com o bordo colu
melar expandido, um pouco engrossado, vertical e profundamente
penetrante.
Dimensões do Holótipo: diâmetro maior 15 mm ; diâmetro
menor 13 mm; altura total 9,5 mm.
A variedade β fluctuosa Lowe 1852 da L. (L.) chrysomela
Pfeiffer 1848, a que já nos referimos atrás, é a forma que mais
se aproxima da nova espécie. Difere desta por apresentar concha
muito sólida, carena menos aguda, base da última volta menos
convexa, abertura pequena e mais oblíqua e perístoma de mar
gens paralelas com o bordo columelar muito oblíquo e não pene
trante.
Subfamília Helicinae
Género Iberus Montfort 1810
Subgénero Iberus s. s.
Iberus (Iberus) Wollastoni Lowe 1852
Est iv, figs. 5, 6

Locais de colheita: Pedra da Cal da Serra de Fora, Gasparão
e Fonte da Areia, na Ilha de Porto Santo.
Concha imperfurada, discóide, deprimida, carenada, branca;
espira quase plana, de sutura bem marcada, formada por cinco
voltas, zona apical saliente, as duas últimas voltas alargando
ràpidamente, última volta agudamente carenada; concha ornamen
tada por rugas onduladas, oblíquas; abertura muito oblíqua, trans
versalmente oval, angulosa nas extremidades; perístoma simples,
com as margens juntas por uma calosidade, do lado basal acha
tado e alargado e do lado superior recto e cortante.
Dimensões: diâmetro maior 25 mm; diâmetro menor 22 mm;
altura total 12 mm.
Ocorrência : Ilha de Porto Santo.
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Iberus (Iberus) Wollastoni Lowe, var. forensis Wollaston 1878
Est. iv, figs. 7, 8

Locais de colheita: Praia do Calhau e Penedo do Sono, na.
Ilha de Porto Santo.
A variedade difere do tipo por apresentar menores dimensões,,
ornamentação mais densa e grosseira, cor mais escura (tom acas
tanhado nos nossos exemplares), região apical mais proeminente,
de aspecto mamilar, abertura mais arredondada e menos angulosa
nas extremidades e perístoma com as margens unidas por uma
calosidade mais pequena e mais fina.
Dimensões: diâmetro maior 19 mm; diâmetro menor 17 mm;
altura total 10 mm.
Ocorrência: Ilha de Porto Santo e Ilhéu de Fora.
Os nossos exemplares desta variedade correspondem muito
bem às figuras de Albers referidas ao I. (I.) Wollastoni Lowe.
Contudo estas figuras pertencem, como Wollaston indica no seu
trabalho, não ao I. (I.) Wollastoni Lowe, típico, mas a uma forma
diferente, embora muito afim, que este autor considerou represen
tativa de uma nova espécie que denomina forensis.
Mais tarde Tryon, baseado na grande semelhança desta nova
espécie com o 1. (I.) Wollastoni Lowe, considerou a apenas como
uma variedade deste, com o que concordamos.
Paiva é o único autor que refere a existência de duas varie
dades na espécie Wollastoni : a variedade a caracterizada por uma
concha branco-amarelada, quase transparente, e a variedade jj minor
caracterizada por uma espira muito deprimida.
Considera esta última variedade muito rara e ocurrendo ape
nas no Ilhéu de Fora.
A descrição de Paiva é muito insuficiente e não acompanhada
por gravuras, o que não nos permite uma comparação entre a
var. β minor e a var. forensis. E muito provável que se trate
da mesma variedade, tanto mais que Wollaston nos diz que a
forensis é também rara e se encontra apenas no Ilhéu de Fora..
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Notemos que os nossos três exemplares foram encontrados
na Ilha de Porto Santo, onde é portanto pela primeira vez assi
nalada esta variedade.
Género Helix Linné 1758
Secção Idiomela Cockerell 1921
Hélix (Idiomela) subplicata Sowerby 1724
Est. iv, figs. 9, 10

Locais de colheita: Ribeiros, Pedra Furada (Ponta da Calheta),
Praia do Calhau e Penedo do Sono, na Ilha de Porto Santo; Ilhéu
de Baixo (ou da Cal).
Concha subglobosa, imperfurada, fina, frágil, descorticada ;
espira elevada, cónica, de sutura bem impressa, formada por três
a quatro voltas cheias, crescendo rapidamente, sendo a última
volta grande e globosa; a superfície da concha, inicialmente lisa,
é ornamentada nas duas últimas voltas por pregas grosseiras,
irregulares e oblíquas; abertura grande, oval, oblíqua; perístoma
simples, de margens unidas por uma calosidade, com a margem
columelar expandida e dilatada.
Dimensões: diâmetro maior 38 mm; diâmetro menor 27 mm;
altura total 32 mm.
Ocorrência : Ilha de Porto Santo e Ilhéus do Ferro e de
Baixo (ou da Cal).
RÉSUMÉ
DESCRIPTION DE GASTÉROPODES TERRESTRES FOSSILES
DU QUATERNAIRE DE L'ÎLE DE PORTO SANTO
Dans cette étude sont décrites 28 formes de gastéropodes terrestres
fossiles des plate-formes de sables calcaires de dunes quaternaires de l'île
de Porto Santo et de l'îlot de Baixo (ou da Cal). Une de ces formes est une
espèce nouvelle, la Leptaxis (Leptaxis) Neivai nov. sp., trouvée à Ribeiros,
dans la zone du littoral ouest de l’île.
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