
 
 

PRESS-RELEASE 

LANÇAMENTO DO LIVRO “Guia de Fauna da Tapada da Ajuda” 

 

20 de dezembro 2017 - 17h30 - Salão Nobre do ISA 

Guia de Fauna da Tapada da Ajuda é o nome do livro que 

será apresentado no dia 20 de dezembro pelas 17h30 no 

Instituto Superior de Agronomia. Este guia contém 

fotografias e descrições de várias espécies que ocorrem 

em Portugal e que podem ser observadas na Tapada da 

Ajuda. Com mais de 250 fotografias onde se incluem 78 

aves, 18 mamíferos, 16 répteis, 10 anfíbios, para além de 

8 exóticas. 

Este livro resulta de um projeto desenvolvido em parceria 

com a Faculdade de Ciências e que contou com o apoio 

da Reitoria da antiga Universidade Técnica de Lisboa, 

atual Universidade de Lisboa, através do Apoio a 

Atividades de Docentes, Investigadores e Pessoal Não 

Docente da Universidade de Lisboa durante dois anos 

consecutivos, da Junta de Freguesia de Alcântara, e do 

Instituto do Emprego e Formação Profissional. Este 

projecto foi desenvolvido com o intuito de valorizar o 

espaço Tapada da Ajuda, e proporcionar aos seus 

visitantes uma nova abordagem à observação de fauna através de um suporte para os seus 

percursos e observações na Tapada da Ajuda. 

O livro é de autoria de Diogo Oliveira, biólogo formado pelo Instituto Superior de Agronomia (ISA) 

e mestre em Biologia da Conservação pela Universidade de Évora (UE). Diogo é também fotógrafo 

de natureza e vida selvagem. Anteriormente realizou o projecto “Um Mês…uma Ave” em parceria 

com a Universidade de Évora para a Fundação Calouste Gulbenkian. 

O livro poderá ser adquirido na livraria Agrolivro situada no Instituto Superior de Agronomia, em 

plena Tapada da Ajuda em Lisboa, perto do Calvário, e servido por vários transportes públicos da 

Carris. 
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