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O presente ano ficou marcado pelo inicio
da actividade do Departamento de
Educação e Formação, com uma

excepcional organização, reflectida no
conjunto de Workshops, Cursos e

Conferências realizados sobre diversas
temáticas, que em muito contribuíram

para a divulgação científica e
transmissão de conhecimentos com

diversas aplicações. A par da
investigação científica levada a cabo pela
equipa do Laboratório de Paleontologia e

Paleoecologia ,espelhada na
apresentação de resultados em vários
congressos e publicações em revistas

científicas, este ano marcou ainda o final
da 1ª Fase do Projecto SIGAP, com mais

de 300 jazidas georreferenciadas ,
contendo vertebrados fósseis

pertencentes à nossa Colecção de
Referência. Este é o único SIG em

Portugal na vertente da Paleontologia ,
motivo pelo qual nos orgulhamos e
continuaremos a desenvolvê-lo,

aumentanto as suas potencialidades .
Seguramente, no próximo ano

prosseguiremos uma forte actividade,
não apenas na área científica, mas

também com uma maior aproximação e
comunicação para com o grande público.
Esse passo já foi iniciado este ano, com a

criação do novo website, o qual
possibilita fácil acesso a vários tipos de
informação, como a inscrição em cursos
e workshops e outras actividades, uma
área reservada para os sócios e a
possibilidade de descarregar artigos

científicos bem como a revista
Paleolusitana .
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O Laboratório de Paleontologia e Paleoecologia deu este ano prosseguimento à preparação de

vertebrados fósseis da Colecção de Referência, com o objectivo de realizar ao seu estudo e publicação.

Procedeu-se, assim, à apresentação dos resultados obtidos em vários congressos, em cooperação com

outras instituições científicas nacionais e internacionais , fortalecendo parcerias e o conceito de

funcionamento em rede.

Das actividades desenvolvidas este ano, sublinhamos a finalização das obras na nova área de

armazenamento , bem como o início da transladação da Colecção José Joaquim dos Santos. Este novo

espaço foi concebido de forma a receber o vasto espólio sob a alçada da ALT-Sociedade de História

Natural, obedecendo a critérios adequados para a sua correcta conservação e acondicionamento .

Ainda no que respeita a esta colecção, deu-se por concluída a Iª Fase do Projecto "Sistema de

Informação Geográfica Aplicada à Paleontologia", desenvolvido em parceria com o Departamento de

Informação Geográfica. Este trabalho consistiu na georreferenciação de mais de 300 jazidas com

vertebrados fósseis, tendo sido desenvolvido durante vários meses.

A equipa de investigadores da ALT-Sociedade de História Natural apresentou vários estudos em

Congressos Internacionais , ao longo de 2010.

Este ano realizou-se o III Congresso Ibérico de Paleontologia, que decorreu paralelamente

às XXVI Jornadas da Sociedad Española de Paleontologia , na Faculdade de Ciências da

Universidade de Lisboa. Foram apresentadas as seguintes comunicações, posteriormente

publicadas nas Actas do Congresso:

dois estudos de crânios de cetáceos miocénicos da colecção do Museu Nacional de História Natural da

Universidade de Lisboa, os quais constituem um registo fóssil de grande valor histórico. Tendo sido

recolhidos na primeira metade do século XIX, deram origem a uma das primeiras referências, bem como às

primeiras figurações de fósseis portugueses em estudos paleontológicos . Devido à sua importância na

história da paleontologia Portuguesa, e em particular da paleontologia de vertebrados, julgou-se pertinente

realizar umacontextualização histórica destes exemplares.

Os três crânios referenciados no MNHN são provenientes do Miocénico marinho português, tendo sido

recolhidos durante a exploração aurífera oitocentista que teve lugar na Adiça, entre a Fonte da Telha e a

Lagoa de Albufeira. Destes, todos colectados por Alexandre Vandelli, restam apenas dois exemplares no

MNHN (um crânio de Metopocetus e outro de Aulocetus ), sendo desconhecido o paradeiro do terceiro.

Existe outro crânio de Cephalotropis , que provavelmente fora recolhido também na Adiça no mesmo período

histórico.



Referência:

Crânios fósseis de cetáceos (Mysticeti, Cetotheriidae) do Museu

Nacional de História Natural, Lisboa: um breve enquadramento

histórico

P. Mocho1,2 e L. Póvoas3

1 Laboratório de Paleontologia e Paleoecologia da ALT‐Sociedade de

História Natural, Torres Vedras, Portugal

2 Departamento de Geologia, Universidade de Lisboa, LISBOA.

PORTUGAL.

3 (MNHN), Universidade de Lisboa (UL), Lisboa. PORTUGAL.

Sobre este último, que possui igualmente elevada importância para além do seu potencial científico, terá

sido recolhido muito provavelmente na primeira metade do século XIX, tal como os anteriores. Este estudo

surgiu da necessidade de revisão e reavaliação de interpretações sistemáticas de estudos clássicos, já

descontinuados , incidentes no crânio fóssil de Cephalotropis pertencente à colecção do MNHN, em Lisboa.

Ao contrário de estudos anteriores, este baseou-se em observações de carácter presencial . Realizou-se

então uma primeira abordagem no processo de revisão sistemática de um crânio de Cephalotropis . O

exemplar recolhido em terrenos do Miocénico superior (Tortoniano inferior) na região litoral da Adiça,

apresenta características que o aproximam da espécie Cephalotropis coronatus do Miocénico superior de

Maryland (E.U.A.), abrindo assim a possibilidade de um novo enquadramento sistemático, diferente do

anteriormente proposto.

Referência:

Contribuição para a revisão sistemática de um crânio de

Cephalotropis Cope, 1896 (Cetacea: Cetotheriidae) do Miocénico

superior (Tortoniano inferior) da Adiça (Sesimbra, Portugal)

P. Mocho1,2 e L. Póvoas3

1 Laboratório de Paleontologia e Paleoecologia da ALT‐Sociedade de

História Natural, Torres Vedras, Portugal

2 Departamento de Geologia, Universidade de Lisboa, LISBOA.

PORTUGAL.

3 (MNHN), Universidade de Lisboa (UL), Lisboa. PORTUGAL.

Os restantes trabalhos apresentados neste congresso consistiram nos resultados da investigação sobre

vertebrados fósseis mesozóicos (jurássico superior) da Colecção de Referência da ALT-Sociedade de

História Natural. Assim, foi apresentado um estudo de síntese sobre as tartarugas do Jurássico superior do

Concelho de Torres Vedras.

O registo de vertebrados fósseis do Jurássico Superior de Portugal é muito abundante. Ainda que os



dinossauros tenham sido os mais estudados, outros grupos de répteis, que têm recebido menos atenção,

estão também bem representados . Um desses grupos são os quelónios e, ainda que o seu estudo esteja

numa fase muito inicial, já se identificaram várias famílias que habitavam diversos ambientes. No Concelho

de Torres Vedras são muito abundantes os sedimentos da bacia Lusitânica datados do Jurássico Superior,

mais concretamente no lapso Kimmeridgiano -Titoniano. Nesses sedimentos têm-se identificado numerosos

restos de tartarugas, desde elementos isolados a exemplares relativamente completos, reconhecendo-se

representantes de dois grupos de Pancryptodira: Pleurosternidae e Plesiochelyidae . Ainda que se tenha

registado a ocorrência de Pleurosternidae em vários afloramentos de Torres Vedras, destacam-se os

achados realizados no Kimmeridgiano superior de Santa Rita ( Maceira) descobertos e escavados em 2003.

O material pertencente a pleurostérnidos previamente reconhecidos na Península Ibérica eram, até ao

momento, compostos por restos desarticulados e isolados. Não obstante, neste afloramento recolheu-se

material articulado ou com ligeira dispersão, identificando-se uma carapaça relativamente completa, a qual

se atribui a um novo grupo. Os trabalhos relativamente ao estudo do espécime de Santa Rita foram

apresentados também no III International Paleontological Congress , que decorreu em Londres de 28 de

Junho a 3 de Julho do corrente ano e no 7th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate

Paleontologists , que decorreu em Berlin de 20 a 24 de Julho.

Referências:

Pérez-García, A., Ortega, F. y Silva, B. 2010: Análisis preliminar de la diversidad de quelonios del Jurásico Superior de Torres
Vedras (Portugal). Publicaciones del Seminario de Paleontología de Zaragoza (SEPAZ), 9: 235-238.
Pérez-García, A. and Ortega, F.  2010: The more ancient pleurosternid genus (Chelonii, Paracryptodira) recorded in Europe.
Abstracts of the Third International Palaeontological Congress: 312-313.
Pérez-García, A. Ortega, F. Escaso, F.2010: A small pleurosternid turtle from de Upper Jurassic of Santa Rita (Torres Vedras,
Portugal): juvenile or new form? Abstracts of the 7h MEAVP, Berlin.

Trabalhos numa das jazidas com tartarugas
fósseis do Jurássico de Torres Vedras



Plesiochelyidae , grupo endémico do Jurássico europeu, está representado em Torres Vedras por

numerosos exemplares desarticulados mas também por algumas carapaças que preservam uma alta

percentagem dos seus elementos. É o caso, por exemplo, de um exemplar procedente do Titoniano de

Ulsa (Cambelas). Este exemplar, interpretado como um indivíduo adulto ou sub-adulto possui umas placas

relativamente grossas e carece de fontanela plastral central. Em vários afloramentos de Torres Vedras

acharam-se placas plastrais grossas e sem fontanelas, com uma morfologia similar ao do exemplar da

Praia da Ulsa, juntamente a outras também atribuídas a Plesiochelyidae que, com um tamanho similar,

têm muito menor espessura e apresentam os bordos de uma fontanela hio-hipoplastral bem desenvolvida .

Comparando as placas de ambos os morfótipos de tamanhos similares, as notáveis diferenças na

espessura e a correlação da presença de amplas fontanelas, assim como as diferenças morfológicas,

permitem sugerir que ambas não pertencem a um único taxón.

O estudo do material da Colecção de Referência da ALT-SHN e a revisão do restante material português

não só permitirá conhecer a diversidade de quelónios do Jurássico Superior de Portugal, mas também

integrá-lo no contexto paleobiogeográfico ibérico e europeu.

Tartaruga Plesiochelys sp. do Jurássico
superior de Torres Vedras. Espécime

ALTSHN.0016

mantendo uma política de cooperação e de suporte a
uma rede de investigação científica, os trabalhos de
investigação do Laboratório de Paleontologia e
Paleoecologia tiveram como parceiras as seguintes
intituições: UNED (Madrid), Universidade Autonoma
de Madrid, Departamento de Geologia da
Universidade de Lisboa, Universidad Complutense de
Madrid, Museum of Natural History-Los Angeles
County e MNHN da Universidade de Lisboa.

As actividades de investigação do Laboratório de
Paleontologia e Paleoecologia contaram com o apoio
da Câmara Municipal de Torres Vedras e do nosso
Mecenas: a empresa Ângelo Custódio Rodrigues S.A.
e ainda com o financiamento no âmbito do projecto
VERT-JURA PTDC/CTEGEX 67723/2006 da Fundação
para a Ciência e Tecnologia

Foram ainda apresentados vários trabalhos sobre Dinossauros do Jurássico de Torres Vedras, em

congressos. Foi assim que apresentámos simultâneamente no III Congresso Ibérico da Peninsula Ibérica

(Lisboa) e no 70th Annual Meeting of the Society for Vertebrate Paleontology, que decorreu em PIttsburgh

(Pensilvania, EUA) de 10 a 13 de Outubro, uma análise dos restos osteológicos pertencentes a um

dinossauro ornitópode exumado da  Praia da Corva, Torres Vedras.



Os restos fósseis de dinossauros ornitópodes do Jurássico Superior da Bacia Lusitânica (Portugal) são

constituídos principalmente por restos cranianos, fundamentalmente dentes e, em menor número,

elementos pertencentes ao esqueleto pós-craniano de distintas espécies. Geralmente, os restos atribuídos

a ornitópodes de grande tamanho são relacionados com camptosaurídeos , uma linhagem exclusiva do

Jurássico superior de Laurásia. Numa primeira aproximação realizada nos anos 80 do Séc.XX, os restos

destes animais foram considerados membros do género Camptosaurus (Galton, 1980), mas após a

descrição de Draconyx loureiroi, considerou-se todo o material português como pertencente a esta última

espécie. Neste trabalho que apresentámos , analisaram-se os restos osteológicos pertencentes ao esqueleto

pós-craniano de um novo camptosaurídeo desconhecido no registo fóssil do Jurássico superior da Península

Ibérica e pertencente à Colecção de Referência da ALT-Sociedade de História Natural (ALTSHN.0015).

O espécime em questão, é por nós atribuída a Camptosaurus aphanoecetes , uma espécie recentemente

descrita na Morrison Formation (EUA). Uma vez mais, Portugal e a Península Ibérica (em particular com a

presença do dinossauro saurópode espanhol Turiasaurus em Torres Vedras e Lourinhã) apresentam-se

como um espectacular cenário biogeográfico, com faunas de dinossauros endémicas e partilhadas com a

América do Norte. Este novo espécime, em conjunto com a presença de Allosaurus sp. (em Torres Vedras),

Allosaurus fragilis (em Pombal) e de Stegosaurus armatus (Casal Novo, no concelho da Batalha) levam a

supor a existência de uma ligação terrestre, pontualmente emersa ao largo do proto - Atlântico Norte, e que

permitiria o intercâmbio de dinossauros entre os dois continentes.

Trabalhos de preparação mecânica do
espécime ALTSHN.0015 no Laboratório de
Paleontologia e Paleoecologia

Referências:

Escaso, F.; Silva, B. Ortega, F .2010: Análisis preliminar de un nuevo ejemplar de camptosáurido del Jurásico Superior de
Portugal. Abstract Publicaciones del Seminario de Paleontología de Zaragoza (SEPAZ).
Escaso, F; Silva, B.; Ortega, F.; Malafaia, E.; Sanz, J.L. 2010: A Portuguese specimen of Camptosaurus aphanoecetes

(Ornithopoda: Camptosauridae) increases the similarity between the Upper Jurassic Alcobaça and Morrison Formations.
Abstract 70h SVP



Foi ainda apresentado no III Congresso Ibérico de Paleontologia/XXVI Jornadas da SEP uma nova

referência a Ceratosaurus, um terópode (dinossauro carnívoro) da nossa Colecção de Referência. O

exemplar, proveniente da jazida da Praia da Corva/Praia de Valmitão, está composto por um fémur

esquerdo, uma tíbia direita incompleta e um fragmento da diáfise de uma fíbula. Estes restos apresentam

um conjunto de caracteres similares aos conhecidos em algumas formas do género Ceratosaurus

descritas na Formação de Morrison (EUA).

Ceratosaurus tinha sido já anteriormente descrito no Jurássico Superior português mas este registo é, até

ao momento, muito fragmentário e está composto por restos craniais (dentes) e post-craniais, recolhidos

em diferentes jazidas localizadas sobretudo na área do Município da Lourinhã, em sedimentos de idade

Kimmeridgiano superior - Titoniano inferior. Os exemplares descritos na Bacia Lusitânica são as únicas

evidências possíveis de identificar ao género de neoceratossáurios Ceratosaurus conhecidas, até ao

momento, no Jurássico superior fora da América do Norte.

1-Vista geral da
jazida do espécime
ALTSHN.VLM.02;
2- Porção proximal
do fémur;
3- Pormenor da tíbia

Referência:

Malafaia, E., Ortega, F., Escaso, F., Dantas, P. e Silva, B. 2010. Nova evidência de Ceratosaurus (Theropoda, Ceratosauria) no
Jurássico Superior da Bacia Lusitânica (Portugal). Publicaciones del Seminario de Paleontología de Zaragoza (SEPAZ), 9: 157

Uma outra referência, ao artigo publicado no Journal of Iberian Geology, que consistiu na análise

preliminar da diversidade faunística da jazida de Andrés, Pombal, na qual as campanhas de 2005 a

2010 ofereceram inumeros vestígios de vertebrados, desde dinossauros, peixes, répteis, tendo sido a

primeira jazida em Portugal a oferecer partes do esqueleto de Allosaurus fragilis.

Referência:

E. Malafaia, F. Ortega, F. Escaso, P. Dantas, N. Pimentel, J. M. Gasulla, B. Ribeiro, F. Barriga, J. L. Sanz, 2010: Vertebrate fauna at the

Allosaurus fossil site of Andrés (Upper Jurassic), Pombal, Portugal, Journal of Iberian Geology 36 (2) 2010: 193‐204

1- Cranio de
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esfenodonte

2-Infografia da

jazida

3- Elisabete
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Investigadores da ALT-SHN apresentaram ainda outros trabalhos no 2º Encontro Nacional de História das

Ciências e da Tecnologia, em Lisboa, e no VIII Congresso Nacional de Geologia, em Braga. Neste último,

a comunicação apresentada incidiu no estudo dos bivalves fósseis do Miocénico da Foz do Rego.

A arriba fóssil da Costa de Caparica encerra todo um interesse geológico alvo de inúmeros estudos de

índole paleontológica . Este estudo teve como objectivo a análise sistemática de bivalves da malacofauna

fóssil presente na unidade mais fossilífera do topo da sequência miocénica da Foz do Rego, a Sul da Costa

de Caparica. A unidade em foco neste estudo apresenta uma associação de bivalves fósseis diversificada,

encerrando pelo menos 39 espécies, característica do andar infralitoral, de águas quentes e de salinidade

normal. Este trabalho ganhou inclusivé o Prémio de melhor apresentação poster na área de Paleontologia .

Destaca-se ainda a presença dos investigadores da ALT-SHN no workshop "Sedimentação Orgânica e

Carbonatada do Paleozóico ao Recente", em Peniche, organizado pela Universidade de Coimbra.

Mocho, P.; Pereira, S. & Lourenço, J. (2010) - Bivalves marinhos do Miocénico superior Tortoniano inferior) da
Foz do Rego (Costa de Caparica, Portugal). E-Terra, 17 (5): 1(4)-4(4)
Mocho, P. & Póvoas, L. (2010) - Os 3 "Crânios de Vandelli" + 1: uma história paleontológica com quase dois séculos.
Actas do 2º Encontro Nacional de História das Ciências e da Tecnologia.



A ALT - Sociedade de História Natural foi convidada para participar numa exposição internacional - a

DINOEXPO, que esteve patente ao público entre Março e Outubro de 2010 nas instalações da NERCAB

(Associação Empresarial de Castelo Branco), numa parceria entre a empresa Creatures & Features e o

Geopark Naturtejo. Na exposição, poderam ser vistas réplicas de dinossauros de todo o mundo, bem como

um esqueleto de um Diplodocus com 17 metros. A paleontologia portuguesa esteve representada por

fósseis de dinossauros da colecção de referência da ALT-SHN, nomeadamente vértebras e um fémur de

saurópode, uma pata de Allosaurus , pegadas, entre outros... e foi um sucesso!

Várias imagens da Dino expo: 1) Vista geral de um grande saurópode, com expositores contendo vértebras dorsais destes
animais, provenientes de Torres Vedras; 2) visitantes observando alguns ossos de dinossauros de Torres Vedras (espigões e

vertebras dorsais de Dacentrurus); 3) Cartaz da exposição.

Dando seguimento a uma política de divulgação do nosso trabalho e comunicação com a comunidade sobre

o património paleontológico existente na nossa região, e a sua importância para a compreensão dos

ecossistemas mesozóicos, organizámos ateliers de paleontologia e visitas ao nosso Laboratório destinadas

à população em geral (escolas, grupos, empresas, universidades ....). Foram várias as escolas que acederam

à iniciativa, integradas em visitas de estudo ou no âmbito de outros eventos, como foi o caso da Festa da

Juventude, organizada pela Câmara Municipal de Torres Vedras e à qual aderimos. Aqui, os jovens

puderam tomar contacto com as técnicas de preparação de fósseis (mecânica, química, ultra-sons),

visualizar ao microscópio digital detalhes de restos de animais minúsculos e aprender sobre os

métodos de análise filogenética usados para estudar e classificar os dinossauros, por exemplo. Mas não

foram só os jovens a aderir à iniciativa: este ano contámos com visitas da Universidade da Terceira

Idade de Torres Vedras, onde passaram um divertido dia como verdadeiros paleontólogos ...



Atelier de Paleontologia

Atelier de Paleontologia

Visita de Estudo

Visita de Estudo



Este esforço foi reforçado através de uma rede de parcerias e colaborações institucionais que permitiram

reunir as sinergias indispensáveis ao sucesso do projecto.

Parcerias estabelecidas no âmbito do Projecto SIGAP

Das parcerias supra citadas, destacamos a estabelecida com a empresa Faunália Lda, e que continuará no

decorrer de 2011. Esta empresa, especialista nos domínios do software para Sistemas de Informação

Geográfica de código aberto, realizou em parceria com o Departamento de Educação da ALT-SHN duas

acções de formação em QGIS-GRASS (Software SIG) durante os meses de Fevereiro e Março de 2010. Este

ciclo formativo contou com a presença de 22 inscritos, oriundos um pouco de todo o país. Além do know how

que estas acções trouxeram para o seio da ALT-SHN, permitiram colocar a instituição no mapa do open

source em Portugal com todas as vantagens que daí podem advir.

O conhecimento que este projecto trouxe para a ALT-SHN foi replicado através de um ciclo de formação

interno de 32h, reservado a sócios, que decorreu na Biblioteca. Nele participaram vários sócios que tiveram

a oportunidade de aprender e explorar conhecimentos na área da Cartografia e dos Sistemas de Informação

Geográfica de código aberto. Finalmente, importa sublinhar que o Projecto SIGAP desenvolveu uma

metodologia de aferição de riscos de destruição de jazidas com património paleontológico , que será a base

de definição de critérios para futuras intervenções e até da própria política de gestão de vestígios in situ

permitindo a delineação de estratégias de monitorização, intervenção e medidas de mitigação sobre



Formação QGIS/GRASS na Biblioteca da ALT-SHN

Do ponto de vista educativo, 2010 é um ano que fica marcado pela criação de um novo departamento :

o Departamento de Educação e Formação. Instituído para dar enquadramento a actividades que já vinham

sendo realizadas desde anos anteriores, este Departamento tem como missão gerir todas as actividades

de âmbito educativo e pedagógico.

Nesse sentido, foi executado um ambicioso programa de cursos, workshops e palestras que trouxeram a

Torres Vedras especialistas nacionais e internacionais que colocaram a Região Oeste em evidência.

O sucesso deste plano de formações é facilmente mensurável : mais de 160 pessoas estiveram presentes,

constituído por residentes e não residentes do Concelho de Torres Vedras. No total foram 11 acções

(praticamente uma por mês), 16 especialistas e 163 inscritos de todo o país. Mas nem só com números

se analisa o programa de formações de 2010.

eventuais impactes negativos. Este modelo será testado ao longo do próximo ano e reconsiderado e

calibrado sempre que novos dados o justifiquem.

Levantamentos de jazidas



A pertinência, e nalguns casos a originalidade, são igualmente bons indicadores. No campo da novidade é

de destacar o Workshop em Dendocronologia por ter sido o primeiro do género feito em Portugal.

Quadro síntese dos Workshops, Cursos e Conferências



Ainda no campo das formações, merecem uma referência pela sua inovação, duas acções:

Cursos em Software Aberto para Sistemas de Informação Geográfica organizados em parceria com a

empresa Faunália.pt - uma formação de grande nível técnico que raramente se encontra fora dos grandes

centros urbanos;

Workshop de Geoarqueologia pela sua compoente prática - uma visita ao Maciço de Sicó sob orientação

do Professor Lúcio Cunha, do Arqueológo Thierry Aubry e do Geólogo Luca Dimmucio - num exercício de

interpretação da paisagem e da relação desta com os grupos humanos primevos.

Para o ano de 2011 estão programados novos cursos, workshops e palestras, bem como a reedição de

outros, estando igualmente em programação um conjunto de ateliers pedagógicos especialmente

vocacionados para crianças numa lógica de divulgação cientifica, assumindo que a aprendizagem

das ciências naturais e do homem, pode e deve, ser um espaço de diversão.

1) Workshop de Dendrocronologia ; 2) Workshop de Geoarqueologia

A programação de Cursos, Workshops e Conferências contou com o
apoio da Câmara Municipal de Torres Vedras, da empresa Ângelo
Custódio Rodrigues S.A., Comunidade Intermunicipal do Oeste e da

Junta de Freguesia de Santa Maria do Castelo



A Biblioteca encontra-se em fase de definição de estratégias de forma a aumentar a eficácia na catalogação,

inventário e indexação do seu vasto acervo e avaliando a conversão do sistema para uma plataforma Open

Source, o que pemitirá uma redução substancial das despesas previstas com licenciamentos de software.

Essa verba poupada, deverá ser aplicada na subscrição de revistas científicas e na aquisição de novos livros,

bem como no funcionamento da Biblioteca. Dando seguimento à aquisição de bibliografia, em particular

com as permutas efectuadas com a nossa revista Paleolusitana: Revista de Paleontologia e Paleoecologia ,

este ano deram entrada cerca de 40 novas obras.

Para o próximo ano de 2011 está prevista a aquisição de um elevado número de revistas científicas, pelo

será necessário um incremento de voluntários para auxiliar na tarefa de gestão do acervo, que aumentará

assim em 30% face ao existente.

Biblioteca da ALT-SHN
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Saibamais em www.alt-shn.org

Estamos on-line: Visite-nos

www.alt-shn.blogspot.com I www.alt-shn.org Facebook LinkedIn




