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TIPOS ENTOMOLÓGICOS DO MUSEU BOCAGE
LISTAS DOS TIPOS DAS COLECÇÕES ENTOMOLÓGICAS DO
MUSEU E LABORATÓRIO ZOOLÓGICO E ANTROPOLÓGICO
DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DE LISBOA (2.- NOTA)

por

J.

A.

DE

FERNANDES

(Naturalista do Museu Bocage)

Continuamos, com esta lista, a série de notas de revisão dos tipos
existentes actualmente nas colecções entomológicas deste Museu.
Acentuamos, de novo, que a denominação das diferentes espécies é a
que lhes foi dada pelos respectivos autores. A sua actualização e, se
necessário, nova descrição, serão feitas em futuros trabalhos.

Ordem: ORTHOPTERA
Autor:

-

Holotypus.

Angola (Anchieta).

Deropeltis paulinoi BoI.
Um exemplar.

3 -

1881

/schnoptera bocagei BoI.
Um exemplar.

2 -

I GNACIO BOLlVAR

Holotypus.

Pyrgomorpha breviceps

Benguela (Anchieta).

BoI.

Não se enco ntram exemplares. Existe apenas uma etiqueta tendo escrito a
lápis: Pyrgomorpha breviceps Londres.
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Ochraphlebia subcy/indrica

BoI.

Não se encontram exemplares. Existe apenas uma etiqueta tendo escrito a
lápis: Ochrophlebia subcylindrica Londres.

5 -

Phymaleus iris

BoI.

S6 existe um dos exemplares descritos, o de Huila (Lobo d'Avila).
67 mm ; pr. 14 mm; elit. 57 mm; f. post. 29 mm. ?

6 -

Petasia anchielae

C. corpo.

BoI.

Não se encontram exemplares.

7 -

Camoellsia insignis

Bol.

S6 exi ste um dos exemplares descritos, o de Humbe (Anchieta). (;

8 -

Acridium asperalum

BoI. (?)

Só existe um dos exemplares descritos, o de Angola (Bayão) 6' Corresponde
às medidas indicadas, excepto no comprimento dos elitros que medem 38 mm ao
contrário dos 28 mm indicados.

9 -

Acridium magnificum

BoI.

Não se encontram exemplares.

10 - Exochoderes aurantiacus

BoI.

Não se encontram exemplares.

11 -

Ca/aplenus nigra-punclalus
Um exemplar.

12 -

Holotypus.

Duque de Bragança (Bayão)

Cyalhaslernum prehensile
Não se encontram exemplares.

13 -

Oxyrrhepes e/egans

BoI.

Não se encontram exemplares.

14 - Humbe pachyty/aide

BoI.

BoI.

Não se cnc::m:ram exemplares.

BoI.

~.
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15 - Enyalius obuncus
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II

BoI. (?)

S6 existe um dos exemplares descritos, o de Mossamedes (Anchieta) S? Corresponde às medidas indicadas, excepto no comprimento tota l, que é de 34 mm, ao
contrário dos 24 mm indicados.

São estes os únicos exemplares que restam da colecção de insectos
da África Ocidental Portuguesa (n. sp.), estudados por Ignacio Bolivar
no seu traba lllO publicado no Jornal de Sciências Ma thematicas, Physicas e Natu raes vol. xxx Lisboa 1881, pg. 107-1 19, com o titulo: «Études sur les insectes d'Angola qui se trouvent au Museum National de
Lisbonne Ord. ORTHOPTERES».
Os exemplares, estão na generalidade, em muito mau estado e os
que não se encontram, ou foram destruidos pelo ataque de Anthrenus
museorum L. ou desapareceram sem causa conhecida.

Ordem: ORTHOPTERA (Cont.)
Autor: IGNACIO BOLlVAR 1889-1890

I -

8actrododema we/IVitschi

BoI.

Um exemplar. Holo typus. Golungo Alto, Ma io 1856 a 2.800 pés de altitUde (Dr. Welwitsch). Em muito mau estado.

2 -

Bacillus ango/ensis
Um exemplar.

3 -

BoI.

Holotypus. Angola (Serpa Pinto).

Gonyacantha /anceo/ata

Em muito mau estado.

BoI. (?)

Um exemplar. (?) O único exemplar existente na colecção com a etiqueta
_ Gonyaca ntha lanceolata BoI. sp. novo - e a indicação de colheita - Duque de
.Bragança (Bayão) - não corresponde, na maioria das suas característ icas, à descrição do Autor, em especial no que diz respeito aos caracteres métricos. Pomos,
por isso, grandes dúvidas de que se trate do tipo, ou mesmo da espécie em questão.

4 -

Mesops fi /um
Um exempla r.

5 -

BoI.
Duque de Bragança (Bayão).

Corycus paradoxus

Pràticamente destruído.

BoI. (?)

Um exemplar. São Tomé 188 1 (Sr. A. Mo nteiro). Alg uns dos caracteres
métricos do exemplar existente, não correspondem aos indicados pelo Autor, prin-
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cipaLmente

O

comprimento do pronoto e o comprimento do fémur posterior que

são, neste caso, respectivamente de 10 mm e 2 1 mm. Segundo Bolivar, a descrição
baseou-se apenas no estudo de um exemplar ~ cuja etiqueta corresponde inteira. mente à do único exemplar existente na colecção. Trata-se pois, também, de um
tipo duvidoso.

6 -

Pyrgocorypha hastata BoI.

é!

Cinco exemplares, dois
Bolivar.

e

três~.

Sem etiquetas como já o tinha frisado

Não se encontram os restantes setenta tipos, também descritos,
no mesmo trabalho, por I. Bolivar. Destes seis tipos, acima indicados, como frisamos na altura, dois oferecem grandes dúvidas. Das
cinco variedades novas estabelecidas nesse trabalho, apenas existe a
seguinte :
Oedaleus senegalensis Kraus. v. dimidiatus BoI.
Um exemplar.

Cabo Verde (Ferreira Borges).

As descrições foram publicadas no Jornal de Sciências Mathemáticas, Physicas e Naturaes, 2." Série, Tomo I, n.O II, III, IV, Lisboa 1890
a pg. 73-112, 150-173 e 211-232, com o titulo: «ürtópteros de África
deI Museo de Lisboa».

Ordem: COLEOPTERA
Família: CANTHARIDAE
Autor:

-

2 -

Holotypus.

Mylabris opacula
Dois exemplares.

3 -

MARSEUL 1879

Mars.

Mylabris lactimala
Um exemplar.

AaBÉ DE

Humbe (Lobo d'Avila).

Mars.

Bié (Capelo & Ivens) ; Duque de Bragança.

Mylabris discrepens

Mars.

Três exemplares, estando o holotypus assinalado a tinta na etiqueta de colheita,

impressa, com o restritiv.o espeCífico - discrepens.
Luanda (Welwitsch).

Todos os exemplares são de
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4 -

5 -

6 -

Holotypus.

Mars.

M y/abris bifucata

8 -

Holotypus.

Angola (Welwitseh).

M y/abris bissexguttata
Dois exemplares.

9 -

Capangombe (Anchieta).

Mars.

My/abris /anigera
Um exemplar.

Duas etiquetas: B; Welwitsch.

Holotypus.

Um exemplar. Holotypus.

7 -

Angola (Welwitsch).

Mars.

M y/abris paulinoi
Um exemplar.
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Mars.

My/abris carinifrons
Um exemplar.

II

Mars.

Hwnbc (Anehieta).

M y/abris tristriguttata
Dois exemplares.

Mars.

Luanda (Welwitsch).

10 - M y/abris rufitarsis

Mars.

Dois exemplares. Huila (Anehieta) e Luanda (Welwitseh).

I I - M y/abris jacob
Três ex.emplares.
(Welwitsch).

Mars.
Dois de Capangombe (Anchieta) e o terceiro de Luanda

12 - M y/abris phe/opsis
Um exemplar.
Angola (Welwitsch).

Mars.

Holotypus.

13 - My/abris trispi/a

Duas etiquetas: wn quadrado côr de rosa e

Mars.

Três exemplares. Huila (Anehieta); Luanda (Welwitsch); o terceiro tem duas
etiquetas: um quadrado côr de laranja e (Welwitsch).

14 - M y/abris bilineata
Um ex.emplar.
e (Welwitsch).

Mars.

Holotypus.

15 - My/abris atrocha/ybea
Dois exemplares.

Duas etiquetas: wn quadrado côr de laranja

Mars.

Huila' (Lobo d'Avila); Luanda (Welwitsch).

J.
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16 - Mylabris benguelana
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Mars.

Três exemplares. Angola (Welwitsch); duas etiquetas: um quadrado amarelo e (Welwitsch); Benguela (Anchieta).

17 - Cantilaris notifrons
Dois exemplares.

Mars.

Humbe (Anch ieta).

18 - Cantharis seminitens
Quatro exempla res.

Mars.

Angola (Welwitsch).

19 - Cantharis hemicrania
Três exemplares.

Angola (Welwitsch) tendo um deles um quadrado amarelo.

20 - Cantharis cinctifrons
Do is exemplares.

Mars.

Humbe (Anchieta).

2 1 - Cantharis strigida
Três exemplares.

22 - Sybaris

Mars.

Mars.

Angola (Welwitsch) tendo um deles um quadrado amarelo.

flave~la

Mars.

Dois exemplares. Angola (Welwitsch) tend o um deles um quadrado côr de rosa.

23 - Sybaris piela
Um exemplar.

Mars.
Ho lotypus.

24 - Criolis hi/aris

Humbe (Anchieta).

Mars. (?)

Um exemplar. A etiqueta deste exemplar é Angola (Anchieta) no que difere
da indicada no trabalho do autor que é Angola (Welwi tsch).

2S - Nemognatha annulicornis
Um exemplar.

Holotypus.

26 - Nemognatha ciconia
Dois exemplares.

Mars.

Angola (Welwitsch).

Mars.

Mossâmedes (Anchieta).

27 - Nemognatila scapularis

Mars.

Um exemplar. Holotypus. Angola (Welwitsch) com uma etiqueta côr de rosa.

TIPOS ENTOMOLÓGICOS.
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II

Descritos por Mr. L' Abbé de Marseu l no Jornal de Sciências
Mathemáticas, Physicas e Naturaes vol. XXV Lisboa 1879, pg. 43-67,
no seu trabalho com o título: «Études sur les insectes d'Angola qui se
trouvent au Muséum National de Lisbonne ~ Fam. Ca ntharidae» .

Família: CERAMBYCIDAE
Autor: G.

-

Callidium (Semanotus?) cupreo-virens
Um exemplar. Ho lotypus.

QUEDENFELDT

1885

Quedenf.

Angola n. O 2917.

As restantes espécies descritas pelo Autor e abaixo descrimi nadas,
não se encontram nas colecções entomológicas deste Museu.
Macrotoma OCloc05)ato Quedenf.
Micrometopus punctipennis Quedenf.
Closferomerus violaceipennis Quedenf.
Closteromerus annulatus Quedenf.
Morimus rujipectus Quedenf.
Baraeus tuberculatus Quedenf.
Prosopocera angolensis Quedenf.
Phryneta ornato Quedenf.
Crossotus (Eumimetes Lac.) I/oeciler Quedenf.
Apomeeyna /atelasciata Quedenf.
Apomecyna quadrisignata Quedenf.
Apomecyna brevis Quedenf.
Phorycius pau/inoi Quedenf.

Estas espécies foram descritas por G. Quedenfeldt no se u trabalho
com o título de «Cerambycidarum Africae species novae» inserto no
Jornal de Sciências Mathemáticas, Physicas e Naturaes, vo l. XL, Lisboa 1885, pg. 240-247.
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Família: CURCULIONIDAE
Autor: W. ROELOFS 1888

-

MecocorilJus cristatus
Um exemplar.

Roelofs.

Holotypus. Ango la n,O 2541.

Descrita por W. Roelofs em «Curculionides d'Angola» - Jornal
de Sciêllcias Mathemáticas, Physicas e Naturaes, vaI. XLV, Lisboa,
pg. 48-56.

Família: HTSTERIDAE
Autor: ABBÉ DE MARSEUL e P. OLIVEIRA 1879

-

Um exempla r.

2 -

Mars.

H%/epta alligans

Ho lotypus.

Hister amphystrius
Um exemplar.

(Welwitsch) e um quadrado côr de rosa.

Mars.

Holotypus.

(Welwitsch) e um quadrado côr de rosa.

Descritos por Mr L.Abbé de Marseul e Paulino de Oliveira no
trabalho «Études sur les insectes d'Angola qui se trouvent au Muséum
National de Lisbonne Fam. HISTERIDAE», inserto no JOToal de Sciências
Mathemáticas, Physicas e Naturaes, vaI. XXV, Lisboa, 1879, pg. 39-43.

Ordem: HYMENOPTERA
Autor: M. O.

-

Antophora atriceps

Rados.

Um exemplar. Sem etiqueta.

2 -

Xy/ocopa mixla
Um exemplar.

3 -

Um exemp lar.

Rados.

Ho lotypus.

Megachile paI/ida

Holotypus (?).

Humbe (Anchieta)

Rados.

Sem etiqueta.

Holotypus (7).

l!.

RAOOSZKOVSKY

1881
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4 -

5 -

6 -

Rados.

Sem et iqueta.

Holotypus (?).

Rados.

!caria maeu/ata
Um exemp lar.

7 -

Sem et iqueta. Holotypus (?) .

Megachile unifasciata
Um exemplar.

Duas etiquetas: t ipo

~:

Angola (Welwitsch).

Rados.

Odynerus angolensis

Três exemplares. Um com duas etiquetas: t ipo c:? ; Angola (Welwitsch).
o utros dois sem et iqueta.

8 -

Odynerus obscurus
Um exemp lar.

9 -

Rados.

Sem et iqueta.

Dois exemplares.
nalado o sexo ~.

Um exemplar.
o sexo C:?

Rados.

Sem etiqueta.

Na et iqueta de iden tificação tem assi-

Rados.
Sem etiqueta.

15 - Sphex luteifrons
Um exemplar.
o sexo C:?

Rados.

Sem etiqueta.

13 - Lestiphorus africanus

14 - Stizus niger

Rados.

Sem etiqueta.

12 - Rhynchium rufiventre
Um exemplar.

Angola (Welwitsch).

Rados.

11 - Rhynchium holosericeum
Um exemplar.

~;

Duas etiquetas: tipo c:?; Angola (Welwitsch).

10 - Rhynchium ferrugineum
Um exemp lar.

Os

Rados.

D uas etiquetas: tipo

Odynerus Humbei
Um exemplar.

45

Rados.

M egachile decemsignata
Um exemplar.

II

Na etiqueta de identificação tem ass inalado

Rados.

Sem etiqueta.

Na etiqueta de identificação tem ass inalado

J.
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16 - Sphex vagus
Um exempl ar.
o sexo J.
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Rados.
Sem etiqueta.

17 - S"hex cyanescens
Um exemplar.
nalado o sexo J.

DE

Na et iqueta de ident ificação tem assinalado

Rados.

Hum be (Anch ieta).

18 - Tachytes copito/is

Na etiqueta de iden tificação tem ass i-

Ra dos .

. Um exemplar. Sem et iqueta .

19 - Pom"i/us africanus
Um exempla r.
o sexo g.

Rados.

Sem etiqueta.

20 - Pompilus carinatus

Na etiqueta de identificação tem assinalado

Rados.

Dois exemplares. Um deles possui uma et iqueta escrita pelo autor, com a
segui nte indicação : Pompilus car inatus novo sp. J. Rados. Na etiqueta de identi ficação tem assinalado o sexo J. O outro nào possui etiq ueta.

21 - Pompilus mixtus
Um exemplar.
o sexo g.

Rados.

Sem etiqueta.

22 - Priocnemis anchielae
Do is exemplares.

Rados.

Sem et iqueta.

23 - Ceropa/es bifasciata
Um exemplar.

Na etiqueta de identificação tem assinalado

Rados.

Sem etiqueta.

24 - Pepsis unifasciata
Dois exemplares.

Rados.

Sem etiqueta.

25 - Disco/ia o/iveirii

Rados. (?)

Um exemplar. Duas etiquetas: La: - Hwnbe (Anchieta), 2.11.: - 687.
corresponde à localização dada para o t ipo.

26 - Mutilla aureopicta
Um exemplar.

Rados.

Sem etiqueta.

Não

TIPOS ENTOMOLÓGICOS.

27 - Muli/la humbei
Um exemplar.

Sem etiqueta.

Rados.

Humbe (Anchieta).

29 - Mutilla conferata
Um exemplar.
nalado O sexo ,?

Rados.

Humbe (Anchieta).

30 - MUlilla tripunctata

Na etiqueta de identificação tem assi*

Rados.

Um exemplar. Apenas com um quadrilatcro amarelo.
tificação tem assinalado o sexo

«.

31 - Mutilla cuneala
Um exemplar.
o sexo

«.
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Rados.

28 - Mutilla anchietae
Um exemplar.

II

Na etiq ueta de iden*

Rados.

Sem etiqueta.

Na etiqueta de identificação tem assinalado

32 - Chrysis oliveirii Rados.
Um exemplar.

Sem etiqueta.

33 - Chrysis ango/ensis
Um exemplar.

Rados.

Sem etiqueta.

Incompleto: só com a primeira asa direita.

Estas espécies foram descritas por M. O. Radoszkovsky no seu trabalho com o título: «Hymenoptéres», publicado no Jornal de Sciências
Mathemáticas, Physicas e Naturaes, vaI. XXXI, Lisboa, 1881, pg. 197-221.
Os diversos exemplares encont.ram-se, na generalidade, em bom
estado mas a maioria não possui a etiqueta indicativa do local de colheita
e do colector, no entanto, por se encontrarem juntos aos restantes exemplares estudados por -Radoszkovsky em caixas próprias, tudo leva a
crer que se trata dos exemplares que serviram de base às descrições
específicas.
Com esta segunda lista completa-se a relação dos tipos de insectos
ainda existentes no Museu Bocage. Há notícia da existência de mais
alguns, como: Ordem-Heteroptera - Fam. Pentatomidae (Adria sobrina
Berg. de Cabo Verde, e Geomorpha tuberculosa Berg. e Aspongopus
laboriosus Berg. de Angola); Fam. Coreidae (Hemoeocerus discretus
Berg. de Angola) e Fam. Reduviidae (Varus seu/plico/is Berg. de Angola);
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e Ordem-Diptera - Fam. Glossinae (Glossina bocagei França); os
primeiros descritos por E. Bergroth no Jornal de Sciências Mathemáticas, Physicas e Naturaes, 2." série, vo1. 3, Lisboa, 1893, pg. 122-127,
sob o título: Notes sur quelques hémipteres ethiopiens du Musée de
Lisbonne e a Glossina descrita por Carlos França, no mesmo Jornal,
2.a. série, vaI. 7, Li sboa, pg. 134. Estes tipos não se encontram nas colecções entomológicas deste Museu, pelo que devem considerar-se perdidos.
Ficam ass im relacionados todos os tipos de insectos ainda existentes nas Colecções, perfazendo um total de cento e dezassete espécies, cinquenta já indicadas na nossa primeira nota (Rev. Porto Zool.
Biol. Geral, v. I, n.O 4, 1958) e sessenta e sete na presente.
A maioria dos exemplares, em especial os Ortópteros, encontra-se
em mau estado.
Estas cento e dezassete espécies, são a parte existente dos duzentos
e vinte e quatro tipos entomológicos, indicados nos traba lhos, como
depositados neste Museu.
Encontrámos algumas dificuldades ao coligirmos estas notas,
principalmente no que se refere à localização dos exemplares, pois o
estado de grande desordem em que se encontravam* as Colecções, principalmente a de Ortópteros, levantou inúmeras dúvidas sobre a identificação das espécies e consequentemente sobre a determinação dos
tipos. No decorrer do trabalho, indicamos as maiores dúvidas que
sentimos neste sentido.
Todos os exemplares estão etiquetados e conservados segundo
as normas internacionalmente reconhecidas para o caso em questão.

SUMMARY
A li st is presented of 67 types of insects belonging to the collections
of the Museu e Laboratório Zoológico (Museu Bocage) of the Faculty
ar Science, University of Lisbon. This list completes a previous one,
in a total of 117 type specimens, of several kinds of types, of OU!
collections. The Orders represented in this note are: Orthoptera,
Coleoptera and Hymenoptera. The types listed in lhe previous note
(Fernandes 1958) belong to the following Orders : Thysanura, Lepidoptera and Coleoptera.
•

Em 1957. antes da direcção do actual Director. Snr. Prof. Dr. J. A. Serra.
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