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Família:
Papilionidae

Nome científico:
Zerynthia Rumina (Linnaeus, 1958)

Nome Comum:
Borboleta-carnaval

Local:
Mata do Escaroupim

Família:
Papilionidae

Nome científico:
Papilio machaon (Linnaeus, 1758)

Nome Comum:
Borboleta-cauda-de-andorinha

Local:
Salvaterra de Magos - Bairro Chesal

Família:
Pieridae

Nome científico:
Colias croceus (Fourcroy, 1785)

Nome Comum:
Maravilha

Local:
Barragem de Magos

Família:
Nymphalidae

Nome científico:
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)

Nome Comum:
Almirante-vermelho

Local:
Mata do Escaroupim
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Mensagem do Sr. Presidente

Que o Concelho de Salvaterra de Magos é rico em Património Cultural, imaterial, natural, paisagístico, 
arquitetónico não será para nós uma novidade. Que o edifício da Falcoaria Real é único da Península Ibérica 
e que no mês de março a “Enguia” é, no nosso concelho, a Rainha do Paladar também não. Agora, que no 
Bico da Goiva, na Mata do Escaroupim e na Barragem de Magos existiam zebras, guarda portões, almirantes 
vermelhos, douradinhas escuras ou até damas americanas, foi para nós uma surpreendente descoberta.
Habitam em Salvaterra de Magos várias famílias de borboletas, que dão cor ao nosso património natural 
e, por vezes, nem damos conta disso.
João Bento, fotógrafo do nosso concelho, permitiu através das suas macrofotografias, patentes nesta 
exposição, conhecer um pouco mais de perto este fascinante mundo das borboletas. Com a coordenação 
científica de Alexandra Marçal e Luís Filipe Lopes e o apoio do Museu Nacional de História Natural e da 
Ciência, pesquisámos um pouco sobre a biologia e ecologia destes insetos. Nesta exposição, que 
apresentamos na Galeria da Falcoaria Real de Salvaterra de Magos, combinámos o olhar do artista com a 
do naturalista para desvendar e partilhar consigo parte do mundo natural do concelho.
Agradecemos a sua presença e desafiamo-lo a conhecer um pouco mais de perto o nosso património.

O Presidente da Câmara Municipal

Hélder Esménio

Família:
Nymphalidae

Nome científico:
Pyronia tithonus (Linnaeus, 1767)

Nome Comum:
Guarda-portões

Local:
Barragem de Magos

Família:
Nymphalidae

Nome científico:
Melanargia lachesis (Hübner, 1790)

Nome Comum:
Melanargia-comum

Local:
Mata do Escaroupim

Família:
Nymphalidae

Nome científico:
Vanessa virginiensis (Drury, 1773)

Nome Comum:
Bela-dama-americana

Local:
Convento de Jenicó

Família:
Nymphalidae

Nome científico:
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)

Nome Comum:
Nêspera

Local:
Bico da Goiva

Família:
Papilionidae

Nome científico:
Iphiclides feisthamelii (Duponchel, 1832)

Nome Comum:
Borboleta-zebra

Local:
Barragem de Magos

Família:
Lycaenidae

Nome científico:
Aricia cramera (Eschscholtz, 1821)

Nome Comum:
Aricia

Local:
Mata do Escaroupim



Sobre o autor
João Manuel da Silva Bento, natural de Salvaterra de Magos, desde criança que tinha o fascínio de passear 
pelo campo e observar os seus pequenos habitantes, especialmente os insetos que, pelas suas cores, 
variedades e formas despertam o seu interesse.
O gosto pela fotografia surgiu já em adulto, especialmente quando recebeu de presente uma máquina 
fotográfica oferecida pela mulher e pela filha. Foi a partir de então que começou a fotografar insetos, 
tendo as borboletas como grupo de eleição.
Como fotografo amador, João Bento vê a fotografia como um passatempo que assume na sua vida um 
papel fundamental para se libertar do stress do dia-a-dia.
O autor como amante da natureza e de todos os seus habitantes, apela a todos que a respeitem e 
preservem.

Biodiversidade das borboletas
As borboletas são um dos maiores grupos de insetos, com cerca de 160 mil espécies conhecidas, 
constituindo um componente fundamental da biodiversidade do nosso planeta.
Em Portugal existem 137 espécies de borboletas diurnas e mais de 2500 espécies de borboletas noturnas, 
sendo um dos países da Europa com maior biodiversidade.

Família:
Nymphalidae

Nome científico:
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)

Nome Comum:
Salta-cercas

Local:
Bico da Goiva

Família:
Lycaenidae

Nome científico:
Glaucopsyche melanops (Boisduval, 1828)

Nome Comum:
Pintinhas

Local:
Barragem de Magos

Família:
Hesperidae

Nome científico:
Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)

Nome Comum:
Douradinha-escura

Local:
Barragem de Magos

Família:
Pieridae

Nome científico:
Pontia daplidice (Linnaeus, 1758)

Nome Comum:
Esverdeada

Local:
Mata do Escaroupim

Família:
Nymphalidae

Nome científico:
Hipparchia fidia (Linnaeus, 1767)

Nome Comum:
Preta-zigzag

Local:
Barragem de Magos

Família:
Papilionidae

Nome científico:
Papilio machaon (Linnaeus, 1758)

Nome Comum:
Borboleta-cauda-de-andorinha

Local:
Mata do Escaroupim



Papel das borboletas nos ecossistemas
As borboletas são uma peça fundamental na cadeia alimentar, servindo de alimento a aves, morcegos e 
outros animais insectívoros. Tal como as abelhas, são excelentes polinizadores contribuindo para a 
reprodução de plantas essenciais para alimentação humana.
Além disso, as borboletas são excelentes bioindicadores, ou seja, indicam a qualidade ambiental de um 
determinado local. A sua dependência de espécies de plantas e de habitats específicos, torna-as 
vulneráveis a perturbações ambientais. Portanto, a presença de certas espécies ou a sua ausência pode 
indicar um ecossistema em equilíbrio e com grande biodiversidade ou, pelo contrário, um ecossistema 
degradado e com problemas ambientais, respectivamente.

As borboletas e as alterações globais
As alterações globais provocadas pelo homem (aumento da temperatura, introdução de espécies 
exóticas, uso de pesticidas e fertilizantes, fragmentação do habitat, etc.) têm tido um efeito devastador na 
diversidade das borboletas.
Estas alterações têm um forte impacto no seu ciclo de vida, nas épocas de voo, nas migrações, ou seja, na 
sua sobrevivência, o que se traduz em desequilíbrios no ecossistema. Mas também há estudos que 
indicam, por exemplo, que o aquecimento global pode ter um efeito positivo na conservação de algumas 
espécies conferindo-lhes uma maior capacidade de dispersão. Este aspecto pode reduzir os problemas 
associados à fragmentação de habitats.

Ciclo de vida
As borboletas têm um ciclo de vida dividido em 4 estádios.
Os adultos colocam os ovos na planta em que as suas larvas (conhecidas como lagartas) se alimentam.
Após os ovos eclodirem as lagartas alimentam-se dessa planta, crescem e quando estão plenamente 
desenvolvidas pupam numa crisálida.
É na fase de crisálida que se dá a metamorfose e quando esta está completa a borboleta emerge da crisálida.
Nesta altura a borboleta adulta (também denominada imago) expande as asas e logo que estas estejam 
secas inicia o voo.
A duração do ciclo de vida é muito variável, podendo em zonas mais quentes ocorrer diversas vezes num 
ano, enquanto em zonas mais frias pode acontecer que se passem vários anos para concluir o ciclo de vida.

Família:
Lycaenidae

Nome científico:
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)

Nome Comum:
Azul-celeste

Local:
Barragem de Magos

Família:
Lycaenidae

Nome científico:
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)

Nome Comum:
Acobreada

Local:
Mata do Escaroupim

Família:
Lycaenidae

Nome científico:
Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)

Nome Comum:
Verdinha-comum

Local:
Mata do Escaroupim

Família:
Lycaenidae

Nome científico:
Satyrium esculi (Hübner, 1804)

Nome Comum:
Castanhinha-dos-carvalhos

Local:
Barragem de Magos

Família:
Lycaenidae

Nome científico:
Zizeeria knysna (Trimen, 1862)

Nome Comum:
Castanhinha-africana

Local:
Convento de Jenicó



Classificação das Borboletas
As Borboletas são insetos da Ordem Lepidoptera, este sub-grupo dos insetos inclui também as chamadas 
Traças ou Borboletas-noturnas. O termo Lepidoptera provém do grego antigo em que lepís significa 
escama e pterón asa. São as escamas que cobrem as asas das borboletas que lhes dão as suas cores e 
padrões característicos.
Apesar do grupo das borboletas-noturnas ser muito mais amplo e variável, as borboletas diurnas são mais 
conhecidas e admiradas devido às suas cores vivas e atrativas e porque a sua atividade ocorre sobretudo 
durante o dia.

Reino Animália
   Filo Arthropoda
        Classe Insecta
            Ordem Lepidoptera
A ordem Lepidoptera subdivide-se em várias Famílias, que por sua vez se dividem em Géneros, que 
podem conter uma ou mais Espécies.

Nesta exposição estão representadas 6 Famílias de borboletas:
- 5 de borboletas diurnas
Papilionidae, Hesperidae, Pieridae, Nymphlidae e Lycaenidae
- 1 de borboletas-noturnas
Zygaenidae.

Família:
Nymphalidae

Nome científico:
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) 

Nome Comum:
Fritilária-dos-lameiros

Local:
Barragem de Magos

Família:
Lycaenidae

Nome científico:
Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767)

Nome Comum:
Cinzentinha

Local:
Mata do Escaroupim

Família:
Pieridae

Nome científico:
Euchloe crameri (Butler, 1869)

Nome Comum:
Esverdeada-dos-nabais

Local:
Mata do Escaroupim

Família:
Nymphalidae

Nome científico:
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)

Nome Comum:
Fritilária-dos-lameiros

Local:
Barragem de Magos

Família:
Pieridae

Nome científico:
Pieris rapae (Linnaeus, 1758)

Nome Comum:
Borboleta-pequena-das-couves

Local:
Mata do Escaroupim

Família:
Lycaenidae

Nome científico:
Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)

Nome Comum:
Azulinha

Local:
Mata do Escaroupim


