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Pequenos, lentos, frágeis, 
eminentemente noturnos e 
fortemente dependentes da 
presença de massas de água de 
maior ou menor dimensão, os 
anfíbios são um dos grupos mais 
interessantes e espetaculares 
da nossa fauna. Ainda assim, e 
apesar de ocorrerem de forma 
regular nos nossos jardins 
e hortas, mesmo em meio 
urbano, a maioria das pessoas 
pouco ou nada sabe sobre a 
biologia e ecologia destes seres, 
ora deificados, ora diabolizados 
pela crença popular. É, pois, 
acerca do extraordinário mundo 
dos anfíbios que rezam, este 
mês, as crónicas deste jardim 
plantado nas terras de Lousada.
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Histórias de anfíbios
A palavra anfíbio tem origem no latim anfi (=dupla) e no grego 
bios (=vida) numa alusão evidente à característica mais peculiar 
deste grupo de animais, que consiste na alternância, ao longo 
do seu ciclo de vida, entre a fase aquática e terrestre. Durante 
a fase de reprodução, os anfíbios dependem da existência 
de água (rios, ribeiros, charcos temporários ou permanentes, 
tanques, minas, represas, canais de rega, etc.), pelo que a maioria 
das espécies tende a manter-se na sua proximidade, mesmo 
durante a fase adulta. Uma vez que o estado larvar decorre em 
meio aquático, é apenas depois da metamorfose que a maioria 
das espécies se torna terrestre. Apesar desta limitação, muitas 
espécies ocorrem em áreas onde não existem massas de água 
permanente. Nestes casos, optam por realizar longas migrações 
reprodutivas (como acontece com o sapo-comum, que chega 
a percorrer vários quilómetros) ou fazem uso de charcos ou 
poças de água temporárias nas alturas de maior pluviosidade 
(primavera e outono). Por outro lado, para conseguirem 
sobreviver longe de habitats aquáticos e colonizar, inclusive, 
regiões áridas, os anfíbios desenvolveram um conjunto de 
adaptações biológicas. A pele, em particular, desempenha uma 
função vital. Lisa, como no caso das rãs, relas ou salamandras, 
ou verrugosa, como acontece nos sapos, é graças a ela e à 
presença de uma grande quantidade de glândulas produtoras 
de secreções que a mantêm húmida e possibilitam a respiração 

cutânea, que diversas espécies de anfíbios lograram desenvolver 
um modo de vida eminentemente terrestre.1

Ao longo dos tempos, algumas características morfológicas 
(ex.: pele verrugosa, colorida, permanentemente húmida) ou 
peculiaridades biológicas (ex.: metamorfose, estivação ou 
a atividade eminentemente noturna) converteram muitas 
espécies de anfíbios em presa fácil de adágios populares 
sem qualquer fundamento. Símbolos do diabo e da punição, 
elementos do universo da bruxaria2 e até da medicina popular3, 
os anfíbios são, ainda hoje, por manifesto desconhecimento, 
rotulados de seres viscosos, peçonhentos e até venenosos. 
A salamandra-de-pintas-amarelas (Salamandra salamandra), 
localmente conhecida como saramela ou saramaganta, é 
uma das espécies de anfíbios portugueses com mais mitos 
associados. A sua coloração invulgar associou-a, desde a Idade 
Média, às forças do mal, sendo frequentemente considerada um 
animal demoníaco que nasce das chamas, que é o primeiro a 

1O facto de possuírem uma pele altamente permeável e, por isso, particularmente sensível a 
contaminantes ambientais, torna os anfíbios importantes bioindicadores, constituindo a sua 
ausência em qualquer massa de água um alerta para a presença de eventuais focos de poluição.
2O sapo-comum ainda hoje é alvo de captura para práticas de bruxaria.
3Em alguns círculos de medicina alternativa subsiste a crença que de que a pele do sapo-
corredor (Epidalea calamita) tem propriedades curativas, quando esfregada sobre uma ferida. 
De igual modo subsiste a crença infundada que as cinzas de salamandra-de-pintas-amarelas 
têm propriedades curativas, ajudando à cicatrização de úlceras, sendo igualmente consideradas 
vermífugos e antídotos contra mordeduras de serpentes.
4A designação popular de salamandra-de-fogo resulta desta crença, infundada, que decorre do 
facto de as salamandras serem, por vezes, observadas a sair do interior das zonas afetadas por 
incêndios ou, simplesmente porque se refugiam em montes de lenha e saem da mesma quando 
esta se acende numa fogueira.

Figura 2. A cor garrida da pele da salamandra-de-pintas-amarelas tem sido motivo de 
crenças e medos infundados ao longo dos séculos.

Figura 1. Quando observado de perto o sapo-comum apresenta uma característica 
pele verrugosa bem distinta da de outros anfíbios, como as rãs ou as salamandras.
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comer os mortos, que cospe fogo e consegue atravessá-lo sem 
se queimar4.
Apesar de mitos infundados, da perseguição direta e da 
destruição, muitas vezes inadvertida, do seu habitat, ocorrem 
em Portugal Continental 19 espécies de anfíbios, distribuídas 
por duas ordens: urodelos (salamandras e tritões) e anuros 
(rãs, sapos e relas). Em Lousada, foram até à data registadas 
11 espécies de anfíbios, oito das quais parecem apreciar de 
sobremaneira a pacatez do meu jardim: salamandra-de-pintas-
amarelas (Salamandra salamandra), tritão-de-ventre-laranja 
(Lissotriton boscai), tritão-marmorado (Triturus marmoratus), rã-
ibérica (Rana iberica), rã-verde (Pelophylax perezi), rã-de-focinho-
pontiagudo (Discogolossus galganoi), sapo-comum (Bufo 
spinosus) e sapo-parteiro-comum (Alytes obstetricans).

Sapos e rãs
Quem não se lembra do maravilhoso poema infantil de Afonso 
Lopes Vieira, com ilustrações de Raúl Lino, dedicado ao sapo, 
o incansável jardineiro e hortelão? Integrando o rol de textos 
de muitos manuais escolares, o poema marcou gerações de 
crianças que cresceram com a convicção que o sapo (aqui 
representado pelo sapo-comum, Bufo spinosus), de ancinho e 
enxada na mão, cuidava do jardim e das hortas durante a noite, 
enquanto todos dormiam. E como 
cuida, de facto. Quando a escuridão se 
instala o sapo-comum, como as demais 
espécies de sapos e rãs que convivem 
no meu pequeno jardim, desata a 
devorar diligentemente toda a espécie 
de "maléficos" invertebrados cujo único 
propósito de vida consiste no ignóbil ato 
de enfurecer este pobre jardineiro cujo 
acordar matinal, quando ensombrado 
pela aterradora visão dos seus tenros 
e suculentos hortícolas devorados até 
ao caule, resulta, invariavelmente na 
verbalização enfurecida de um rol de 
eco impropérios (veja-se, a título de 
exemplo: #@*!=&%€»”#» das lesmas!) 

que, por razões de pudor literário, nos escusamos aqui de 
reproduzir na íntegra. 
Sendo o sapo-comum o maior anuro da nossa fauna é, também, 
uma das espécies anfíbias mais comuns nos nossos jardins e 
hortas. Ora, um dos aspetos que mais aprecio neste volumoso 
anfíbio é o seu notável apetite por invertebrados, característica 
condizente com o seu apreciável tamanho (as fêmeas chegam 

Figura 3. “O sapo” 
excerto do poema 
de Afonso Lopes 
Vieira ilustrado por 
Raúl Lino, in Animais 
nosso amigos, 1932.

Figura 4. Apesar do tamanho, o sapo-comum é um 
anfíbio inofensivo que desempenha um importante 
papel na saúde de qualquer horta ou jardim.



a medir 22 cm de comprimento). Faço questão, por isso, de 
manter saciados e felizes a legião de sapos que habita o meu 
jardim e horta contígua, propondo-lhes o acesso free of charge 
a um extravagante resort de luxo (leia-se, recantos húmidos e 
abrigados, pontos de água permanente e temporária, um bosquete 
de folhosas, amontoados de lenha e pedras para abrigo e, até, uma 
montureira sempre em amena fermentação para os dias mais frios) 
apropriadamente dotado de cardápios de irresistíveis iguarias 
(leia-se, laitues de lesmas frescas, ratatouille de centopeias, 
quiche de escaravelhos, patê de moscas ou creme brûlée de 
borboletas, enfim, um requinte para qualquer palato anfíbio).
Com este tratamento VIP (leia-se, Venham Instalar-se Pá) não se 
estranha que outras espécies de sapos e até de rãs, se tenham, 
ao longo dos anos, abeirado lentamente do meu pequeno éden 
anfíbio. Claro que, em abono da transparência, devo revelar, 

caro leitor, que a presença, nas imediações do meu jardim, de 
um pequeno ribeiro bem como a persistência de algumas zonas 
agrícolas frequentemente alagadas durante a época das chuvas, 
ajudam a potenciar a presença de diversas espécies de anfíbios. 
Ainda assim, como jardineiro-hortelão, gosto de pensar que 
o facto de tratar com carinho e diligente simpatia todas estas 
pequenas criaturas que visitam o meu jardim as torna mais 
determinadas em ficar. E de entre os que ano após ano se vão 
mantendo por cá e se deixam, ocasionalmente, vislumbrar nas 
noites húmidas de primavera e outono enquanto procuram 
comida ou distração (leia-se, parceiros para dar início à próxima 
geração de sapos e rãs), registo com especial agrado a presença 
do sapo-parteiro-comum , da rã-de-focinho-pontiagudo e ainda 
da rã-ibérica, estes dois últimos preciosos endemismos ibéricos.

Tritões e salamandras
Ao contrário dos anuros, que apresentam um corpo encurtado, 
sem cauda e com membros adaptados ao salto ou à corrida, 
os urodelos (salamandras e tritões) apresentam um corpo 
esguio, cauda bem desenvolvida e membros curtos, o que 
lhes confere uma locomoção relativamente lenta e um ar, vá… 
adorável. Talvez por isso, sempre que o outono despeja as 
primeiras chuvadas ainda mornas sobre o meu pedaço de chão 
lousadense, este jardineiro tenha desenvolvido o saudável ritual 
de se equipar à biólogo (leia-se, botas impermeáveis, calças com 
300 bolsos onde depois de colocar as chaves de casa nunca mais as 
volta a encontrar, camisola polar verde tropa, secundada por um 
impermeável hi-tech transpirável mas impermeável, com velcro, 

5O sapo-parteiro-comum é uma pequena espécie de anuro (4 a 5 cm) cujo nome comum se deve 
ao facto do macho transportar nas patas traseiras, durante 2 ou 3 meses, os ovos da postura da 
fêmea até à sua eclosão, altura em que se desloca até uma massa de água para os libertar na água 
permitindo às larvas completar o seu ciclo.

Figura 5. O sapo-parteiro-comum é um dos sapos mais pequenos da fauna dos nossos 
jardins.

Figura 7. A rã-de-focinho-pontiagudo (que na verdade é um sapo) é relativamente 
comum em jardins próximo de terrenos encharcados como prados e lameiros

Figura 6. A rã-ibérica, ou rã-castanha, é um endemismo exclusivo do noroeste da 
Península Ibérica.



150 fechos e GPS incorporado e, claro, um clássico 
chapéu de abas largas ou, se o frio apertar, um 
gorro de fibras sintéticas... nunca de lã!), colocar 
o frontal luminescente na testa, calçar luvas e 
enfrentar a natureza em estado cru e selvagem. 
Bom, o que na verdade resulta destas noitadas a 
céu aberto é, quase sempre, a incerteza do que 
se vai encontrar. Sendo estes pequenos seres 
crepusculares ou noturnos e quase sempre 
atraídos pelo tempo húmido e temperaturas 
amenas, é nessa altura que abandonam os seus 
esconderijos para se alimentar ou procurar 
diversão (leia-se, companhia do sexo oposto 
para fins meramente reprodutivos), pelo que 
a probabilidade de nos depararmos com 
várias espécies numa única noite é bastante 
elevada. Ainda assim, aos dias de abundância 
de avistamentos seguem-se, com frequência, dias sem qualquer 
registo, pelo que a persistência é o segredo do sucesso no que 
toca a descobrir quais as criaturas anfíbias que vivem nos nossos 
jardins. 
No meu jardim, para além da salamandra-de-pintas-amarelas, 
que é relativamente comum em dias de chuva quando procura 
as minhocas encalhadas nas poças de água da calçada de acesso 
à garagem, o jardineiro fardado de biólogo também tropeça 
com frequência no tritão-marmorado, habitante reservado dos 
interstícios de um muro de pedra que delimita o jardim, e até 
no tritão-de-ventre-laranja, minúsculo anfíbio não raras vezes 

apanhado a deambular, alegremente, pelo chão da cozinha cá 
de casa. E assim, não fosse a época de reprodução, altura em que 
as hormonas levam a melhor e as salamandras e tritões deste 
resort de luxo se convertem em alegres e inveterados folgazões, 
dir-se-ia que, no meu jardim, as salamandras e tritões, levam 
uma existência relativamente tranquila e despreocupada, bem 
diferente da dos seus vizinhos humanos. Enfim... até para se ser 
anfíbio é preciso ter sorte!

Figura 8. Com uma aspeto inconfundível, a salamandra-de-pintas-amarelas é o maior 
urodelo que ocorre na região de Lousada.

Figura 9. Durante a época de reprodução, o tritão-marmorado macho exibe uma 
inconfundível crista dorsal alta.

Figura 10. O tritão-de-ventre-laranja é dos mais pequenos e discretos habitantes dos 
nossos jardins.


