
Répteis – Curso de identificação e conservação

Programa:
30 Maio

• 10-13h
• Recepção aos participantes;
• Os Répteis de Portugal – Onde, quando e como observar répteis;
• Caracterização de Répteis – Habitat, reprodução, alimentação, predação;
• Dinâmica de grupo:

• Identificação das várias espécies – Principais diferenças;
• Identificação de sexos – Características distintivas entre machos e fêmeas.

• 15-19h
• Estudo de Ecologia de Lagartixas – Relatos da experiência pessoal;
• Metodologias de Estudo e Captura de Répteis.

• 20h
• Jantar vegetariano no Centro Social da Aldeia das Amoreiras (incluído no preço da inscrição).

31 Maio
• 10-13h 

• Saída de campo para observação de répteis e anfíbios;
• Almoço piquenique.

• 15-19h
• Mitos e crenças de répteis – debate com os participantes, que mitos conhecem, qual a sua experiência 

nas interacções com répteis;
• Répteis – Factores de Ameaça;
• Fim da actividade.

Nota: Os participantes deverão trazer roupa e calçado apropriados à saída de campo. Uma máquina fotográfica e uns 
binóculos também poderão ser úteis!

Formadora:
Carla Veríssimo
Licenciada em Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Desenvolve desde 2006 trabalhos na área 
da herpetologia, nomeadamente ecologia, estudos de comportamento, temperaturas seleccionadas e morfologia de 
répteis.
Gosto pela comunicação e divulgação da biologia deste grupo, tão temido junto do público em geral.

Alojamento:
* Monte Maravilhas (São Martinho das Amoreiras): 25€/noite (quarto individual/duplo). Tel.: 964 235 864.
*  Turismo rural  de  Vale  del  Rei  (a  3km de São  Martinho das  Amoreiras):  10€ (camarata)  ou  25€ (quarto  duplo); 
pequeno-almoço incluído. Tel.: 283 925 032.
* Camping Corgo do Pardieiro (Amoreiras-Gare): campismo ou casa com quarto duplo. Tel.: 283 926 065.
* Em alternativa, é possível pernoitar no Centro Social da Aldeia das Amoreiras (trazer saco-cama) ou fazer campismo 
na área envolvente.
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Centro Social Aldeia das Amoreiras
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http://www.montemaravilhas.com/pt/home/monte_maravilhas
http://www.alentejo.nl/eng/index.html

