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Pedro Ré nasceu em Lisboa (1956). É licenciado em 
Biologia (1978) e doutorado em Ecologia Animal 

(1984), pela Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa. Actualmente é Professor Associado com 

Agregação do Departamento de Biologia Animal da 
mesma Faculdade, onde ensina Ecologia Marinha e 

Biologia Animal. É Presidente do Departamento de 

Zoologia e Antropologia (2009/2012) e Coordenador 
Científico do Laboratório Marítimo da Guia. Publicou 

até ao momento cerca de 150 artigos científicos e é 
autor ou editor de 16 livros (Oceanografia Biológica e 

Biologia Marinha). 
 

Interessa-se por Astronomia há cerca de 30 anos e 
desde cedo começou a fotografar o céu. Ao longo dos 

anos construiu e adquiriu vários telescópios, de 

diversos tipos (aberturas entre 60 mm e 356 mm), 
totalizando mais de 30 instrumentos que tem vindo a 

utilizar regularmente. Começou por fazer 
astrofotografias com emulsões fotográficas e desde há 

alguns anos utiliza exclusivamente câmaras CCD 
refrigeradas e DSLRs. Obtém a maioria das suas 

imagens a partir de dois observatórios que possui na 
região de Santarém. Algumas destas astrofotografias 

foram publicadas em revistas da especialidade: 

Astronomy; Sky & Telescope; CCD Astronomy; 
Astronomy Now; Ciel et Espace; Astronomie Magazine; 

Astronomia de Amadores. Escreveu mais de 125 
artigos de divulgação que foram publicados em 

revistas da especialidade. 
 
 

 

É autor do livro Fotografar o Céu (Plátano Edições 
Técnicas) e co-autor dos livros Eclipses (Gradiva-

Publicações Lda.) e Observar o Céu Profundo (Plátano 

Edições Técnicas). Concluiu recentemente a edição de 
dois Atlas com imagens do céu profundo (galáxias, 

nebulosas e enxames estelares), em formato CD-Rom: 
CCD Deep-Sky Atlas e Deep Sky Imaging Using a CCD 
Camera, que foram editados em Inglaterra, França e 
Bélgica, embora se possam adquirir em Portugal. 

 
É sócio fundador da Associação Portuguesa de 

Astrónomos Amadores (sócio nº 2) e ocupou o cargo 

de Presidente da Associação em diversos mandatos. 
 

 
http://www.astrosurf.com/re 

http://www.astrosurf.com/re/telescopes.html 
http://www.astrosurf.com/re/best.html 

http://www.astrosurf.com/re
http://www.astrosurf.com/re/telescopes.html
http://www.astrosurf.com/re/best.html

