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 Este guia é parte de uma série dedicada para o ensino de malacologia em eventos 

específicos ou classes de escola e com particular referência à malacofauna de locais 
bem definidos. 

Neste caso, refere-se a uma representação iconográfica de moluscos terrestres do 
solo Português, incluindo águas interiores. 

 
This guide is part of a series dedicated to the teaching of specific events or 

malacology in school lessons, and with particular reference to malacofauna of well-
defined locations. 

In this case it refers to an iconographic representation of marine molluscs of the 
Italian Landsnails, including those of internal waters. 

--------------------- 

 

Este trabalho faz parte do Projeto Internacional para o Ensino de Malacologia e é 

dedicada a atividades educativas. Portanto, não é para o lucro e não podem ser vendidos 
ou utilizados para fins comerciais. 

Temos de agradecer a todos aqueles que têm disponibilizado as suas fotos. Estes 
são usados somente para fins educacionais dentro do projeto e ter detalhado científico, 
educacional e não para o lucro. As imagens usadas são de propriedade de seus 
respectivos autores e para esse efeito, as imagens da base de dados fotográfica do 

projeto está escrito o seu nome. 
 
This work is part of the International Teaching Malacology Project and is 

dedicated to educational activities. It has therefore not for profit and may not be sold or 
used for commercial purposes . 

We owe thanks to all those from whom we took some photos. These were used 
exclusively for educational purposes within the project and meet the requirements in 

terms of scientific , educational and not for profit usage. The images used remain the 
property of the authors and for this purpose on the images of the photographic database 
of the project is written their name 

 

---------------------- 

 

A resolução dessas imagens é muito baixa, o objetivo é reduzir drasticamente o 
tamanho do arquivo a ser baixado a partir do site. Nós ajustamos a definição para 
permitir a impressão em A3, não recomendamos o uso tamanhos maiores! 

 
        The resolution of these images is very low, the aim is to drastically reduce the size 
of the file to be downloaded from the site. We adjusted the definition to allow printing in 
A3, we do not recommend using larger sizes! 
 

 

 










