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Pressupostos
a

O GEAL tutela o Museu da Lourinhã (ML). Este integra no seu acervo
uma significativa quantidade e diversidade de bens culturais nas três

vertentes científicas: Arqueologia, Etnologia
a

e

Paleontologia,

e

em

particular no domínio da Paleontologia;
A evolução positiva revelada pelo GEAL permite sustentar a expectativa

de poder vir a dar um salto no seu desenvolvimento, em termos
qualitativos e quantitativos, no intuito de melhor cumprir os seus
objetivos;
a

Mas, por um lado, os tempos atuais mostram-se complexos e
desafiadores, determinando a necessidade de se promover a melhoria

da atividade, o enraizamento na comunidade, o aprofundamento de
iniciativas de inovação sociocultura!, o alargamento de parcerias que se
mostrem benéficas e a preparação do futuro do Museu, considerando,
nomeadamente, a sua adaptação ao mundo digital. Por outro ladq
vivemos em tempos feitos de ruturas, descontinuidades, mutações
rapidíssimas, avanços e recuos, que dificultam o traçar de cenários, de
programas, ou a acentuação das prioridades exigidas pela vida
institucional organizada. É neste quadro de tensões e de paradoxos que
se tece a vida da organização;

l"-Ua

O "Parque dos Dinossauros da Lourinhã" (o PDL) está aberto ao público

desde o início de fevereiro de 2018;
De acordo com o protocolo de cooperação estabelecido entre a PDL, o

e a Camara Municipal da Lourinhã (CML), a 2ll9/2OL6, o GEAL
participa no projeto do PDL, designadamente através da exposição de
grande parte da sua coleção de paleontologia no PDL e
funcionamento do laboratório de investigação científica no PDL, para
GEAL

além de outras atividades de cooperação entre as duas instituições;
a

O ML face a esta nova circunstância procedeu no início do presente ano

o

edifícios e da criação da
exposição "Aqui nasceu o At!ântico" , êfr ordem a manter o seu norma!
funcionamento.
O ML passou, assim, a dispor de dois núcleos museológicos

a uma rápida adaptação, em termos de

complementares. Um no centro da vila
exposição "Dinossauros da Lourinhã".
o

e o outro no

PDL com

a

Durante os meses de fevereiro a outubro registou-se uma quebra de

visitantes de cerca de 25%q no cômputo geral, observando-se uma
subida nas visitas escolares;
a

Apesar da quebra de visitantes acima indicada ser aceitável

e

estar

dentro das expectativas existentes, atentas as circunstâncias
conhecidas, há que saber enfrentar os desafios e os riscos que a
situação comporta;
a

Assim, importa organizar as atividades e divulgá-las, de molde a tentar

atrair mais visitantes e, ainda, saber aplicar adequadamente a
contrapartida que o GEAL recebe da PDL, prevista no protocolo de
cooperação, guê permitirá o incremento do trabalho na área da
investigação científi ca;
a

Simultaneamente, há que investir na elaboração de um novo projeto
para o MÇ que o torne mais moderno, mais atrativo para os visitantes e
mais acessível a todos, garantindo a sua subsistência e reforçando o seu

papelcomo polo de atração de visitantes ao centro da Lourinhã.

ll-

Obietivos gerais

L- Promover

o desenvolvimento qualitativo e quantitativo do GEAL

compreensão da história e da evolução da vida no nosso planeta;
expansão.
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2- Contribuir para o desenvolvimento

b

cultural, educativo, social e económico

da comunidade

conhecimento;

)

cientifi co, museológico, escolar, do turismo, autárquico, associativo,
empresarial.

lll-

t

Eixos estratégicos

As linhas de ação desenrolam-se em torno de três eixos estratégicos: a
estrutura organizativa do GEAL, a interação com a comunidade e o museu no
futuro. Os dois primeiros são perspetivados numa dimensão temporal que
privilegia a ação na atualidade da organização, na expectativa de a melhorar no
presente e, assim, a preparar para o futuro. O terceiro apela à conceção e
execução do projeto futuro que dê forma e concretização ao novo museu.

lV-

Linhas de ação

1- Estrutura organizativa

o

Elaboração do plano anual de formação;

o

Atualização da base de dados (em especialdos meios de
comunicação por internetl.

o

Manutenção e conservação das instalações, designadamente
do edifício do antigo tribunal, casinha saloia, pátio, pavilhão
de história natural;

o

Realização de obras a nível da estrutura no edifício do antigo

tribunal (instalação elétrica no r/c e obras no telhado do
edifício), de acordo com proposta do proprietário do edifício;

o
o

Adaptação e reapetrechamento do laboratório;
SHST

-

elaboração do plano de segurança.
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o

Modernização

do sistema informático,

designadamente

quanto ao inventário do acervo;

o

Aquisição de material informático de apoio ao trabalho de
investigação científica (dois computadores, um para apoio ao
trabalho no laboratório e outro para apoio ao trabalho
investigadores);

a

2-

Manutenção da web site do ML.

lnteraçôes com a comunidade

§

ry

No domínio da Paleontologia:

o

lncremento do estudo, preparação e divulgação do materia!
constitutivo do acervo do ML, ao longo do ano;

o

Realização de campanhas de prospeção e escavações para

e recolha de novos materiais. Previsivelmente
campanhas de escavações - em abril e em junho;

descoberta
duas

o

Desenvolvimento de trabalhos de investigação científica no

domínio da Paleontologia: estudo de fósseis e icnofósseis
(dinossauros e outros répteis, microvertebrados, pegadas de
dinossauros e de pterossauros e equinodermes, ninhos de
ovos e embriões), designadamente da Formação da Lourinhã
e do concelho da Lourinhã, ao longo de todo o ano;

o

lmplementação do "Programa de lncentivo à lnvestigação
Científica Horácio Mateus", que pretende apoiar projetos de
investigação, em especial no domínio da Paleontologia e que
visem a preparação laboratorial de fósseis e/ou estudo de
material fóssil, com origem no território do concelho da
Lourinhã.

o

de investigação científica no
domínio da Paleontologia projetos promovidos por
Colaboração em trabalhos

instituições internacionais e nacionais: projetos PaleoAngola,
PalNiassa, DinoWyoming, Triásico da Grone!ândia, Triásico
do Algarve;

o

Apoio a trabalhos de investigação de estudantes do ensino

superior: teses

J

À

de mestrado e de doutoramento da

Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT-UNL). Para a!ém dos

integrados em diferentes projetos acima referidos, estão os
subordinados aos temas: "Ursos e MamÍferos de Grutas da
4

Serra d'Aires e Candeeiros", "lctiossauros de Portugal" e
"Globicetus e zifíideos fósseis de Portugal";
Incremento do trabalho de preparação Iaboratorial de

material paleontológico da formação da

4

Lourinhã,

nomeadamente através do reapetrechamento do laboratório
(sistema de ar comprimido, de iluminação e de extração,

jacto de areia, armários e bancadas, entre outros) e da
reorganização do espaço de modo a criar mais postos de

t

trabalho;

o

Manutenção e restauro de peças do acervo do ML e de peças *1
oriundas do exterior;

o
o

§

Dinamizaçáo de construção de réplicas;

reservas e gestão de coleções
(acondicionamento de espécimes, separação de coleções,
identificação de áreas e materiais, atualização de
Organização

das

inventário...);

o

Participação no projeto "Bary-PT: The theropod Baryonyx

from Portugal: excavations, comparisons, museology and
paleobiolo6{', ã desenvolver em colaboração com a FCT-UNL
e o Museu "Dinosaur lsle", em lsle of Wight, lnglaterra, a
apresentar à bolsa "Super Animais 3" da PDL (até

3olLuzotsl;

o

Participação no proieto "Exposição e montagem em postura

de vida do estegossauro de Atouguia da Baleia, Miragaia
longicollum, no Museu Geológico de Lisboa, promovido pelo
Museu de Geologia, a apresentar à bolsa "Super Animais 3"
da PDL (até3o1LU2018);

o Participação no projeto "Microsaurus:

Colecting

microvertebrates of the Jurassic of Portugal: a citizen science
projet", em colaboração com a FCT-UNL, a apresentar à

o
o

bolsa "Super Animais 3" da PDL laté 30ltLl2018);
Projeto "Gestão de Coleções Paleontológicas

"AncientData", a apresentar à bolsa "Super Animais 3" da
PDL (até 3oltLlzo1.sl;
Divulgação do conhecimento científico: dinamização através
de novas tecnologias; participação na exposição temporária
'The BIGGEST Theropodsfrom Europe", organizada pela
Dinosaurier-Park lnternational, Münchehagen, através da
cedência temporária de peças paleontológicas do ML fiulho e

agosto/tg) e da possibilidade de receber

peças

paleonto!ógicas da instituição alemã; edição da página da
5
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internet (para melhor estruturar os conteúdos relativos à
investigação científica); Noite europeia dos investigadores;
edição do Journal of PaleontologicalTechniques (JPT);

o Colaboração com as entidades competentes,
designadamente com a CML, de acordo com proposta
apresentada a esta entidade, em ordem ao estabelecimento
de um regime de proteção e valorização do património

\

'

k

natural e cultural do concelho da Lourinhã.
No domínio da Etnografia e da Arqueologia

o

Desenvolvimento de trabalhos de investigação científica no
domínio da Etnografia: projeto Património Cultural lmaterial,
fase 3, em colaboração com a CML e o Clube Idade+; "Estudo

Etnográfico das populações piscatórias da Freguesia de
Ribamar", em colaboração com a CML, e a Junta de
Freguesia de Ribamar;

o

Desenvolvimento de trabalhos de investigação científica no

domínio da Arqueologia e Antropologia

Biológica,

designadamente do material da gruta da Feteira ll e projeto
de "Arqueologia no Planalto das Cezaredas".

o

Manutenção/melhoria da exposição de longa duração de
Etnografia e do pavilhão de História Natura! e da exposição
"Dinossauros da Lourinhã", localizada no Dinoparque e com
o apoio da PDL;

o

Exposições temporárias no domínio da etnografia: um sobre

Máquinas Fotográficas e sobre Arte Sacra, em colaboração
com o CEHL, a CML e paróquias do Concelho;

o
o
o

Realização de exposições itinerantes;

Programa "Peça do mês";
Organização de visitas guiadas ao campo para o público em

geral, sobretudo durante períodos de férias escolares e de
verão;

o
o
o

Atualização do inventário do acervo do ML;
Ações de conservação preventiva (controlo da humidade, de

luminosidade, de proteção de raios UV, de xilófagos);
Continuação da preparação do processo de credenciação

junto da Rede Portuguesa de Museus.

6
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o

Programas "Às segundas no Museu" em maio (escolas do
concelho da Lourinhã

-

1e e 2e ciclo), "Clube do Património:

Máquina do Tempo" alunos 2e ciclo da Escola Dr. João das
Regras "Dino Balão"; "História no tapete" alunos do 19 e 29
ciclo;

o

Desenvolvimento de programas referentes a atividades para b
{
crianças e jovens e pessoas seniores: programas de visitas
escolares - "Vem ao Museu", 'Visita ao Museu e ao Campo"
e "Pacote Escola Especial " (visitas guiadas ao Museu, ao

Campo

e ao

Dinoparque); oteliers didáticos sobre

Paleontologia e Arqueologia nos períodos de férias escolares;

oteliers DinoChocolate e de expressão plástica para crianças;
visitas guiadas e orientadas para pessoas idosas - Programa
"Ciência com sabores";

o

Elaboração de um "guia de campo" de apoio às visitas de
campo;

o

o
o

Exploração e elaboração de um projeto de formação
avançada para professores do Ensino Básico e Secundário,
nas áreas das Ciências da Terra, em colaboração com
instituições u niversitárias;
Organização de passeios e visitas temáticas em torno do
património Iocal;
Workshops de conservação de fósseis na Academia Cultural

5énior da Lourinhã;

o

Edição dos livros "Podomorfos da Nossa Senhora da
Misericórdia. Moita dos Ferreiros, Lourinhã" e "Almocreves e
outros - Transportes públicos no início do seculo XX" de
lsabel Mateus

o

Colaboração em estágios curriculares

e de formação

em

contexto de trabalho.

a

Reservar um lugar para pessoas portadoras de deficiência,

junto ao ML, com

a colaboração da CML e UJFI-A.

7
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Comemoração de datas festivas: dia do Pai, da Mãe, dos
Museus, dos Monumentos e Sítios, das Jornadas do
Património, da Noite Europeia de lnvestigadores, da Criança,
dos Avós, das Pessoas ldosas, do aniversário do ML;

o

Participação em atividades da comunidade: ExpoLourinhã

-

ADL, Feira Saloia, Festival da Abóbora, Comemorações do
Natal;

o
o

Colaboração nas caminhadas
promovidas pela CML;

da lX edição CllD

da rota dos

dinossauros

-

Concurso Internaciona! de
!lustração de Dinossauros, com o patrocínio da PDL.
Realização

o

Gestão do site do ML: atualização da página de internet,
aspeto visual e funcional, Iigação com redes sociais, ...;

o

Programa de formação a profissionais da indústria hoteleira e

turismo, do comércio local e outros agentes económicos;

o

Atividades

no âmbito do

morketing, publicidade

e

divulgação: construção de um plano de comunicação, criação

de

pacotes turísticos inseridos em roteiros turísticos,
promoção de publicidade recíproca entre o GEAL e o PDL,

o

reforço da sinalética, com a colaboração da CML e da UJFLA;
Exploração da possibilidade de criação do concurso "Logotipo

Marca Mundo Jurássico", em colaboração com

a

Escola

Secundária da Lourinhã;

o

Criação de novos artigos de merchondising.

o

Continuação da participação no processo de construção da

candidatura do Geoparque Oeste - Terras do Jurássico a
Geoparque Mundial da UNESCO, designadamente através da
participação na vida da Associação Geoparque Oeste - AGEO

e da cedência de uma sala para a instalação da sede
provisória da AGEO.

8
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o

Continuação dos protocolos

e de outras colaborações

já

existentes;

o

Estabelecimento de protocolos com instituições de
diferentes áreas de intervenção, a nível local, nacional e
internacional

3-

O museu no

futuro

na sua sede, indispensáveis à manutenção do seu funcionamento e
realizadas no início do ano, prevê-se uma remodelação mais globale

profunda. Deste modo, propõe-se a elaboração e execugão de um
projeto de transformação, de modo a modernizar e "reinventa/' o
ML e a torná-lo mais atrativo e acessíve! a todos. O tempo
necessário será previsivelmente de dois anos, dependente da
facilidade de definição dos meios de financiamento.

Lourinhã, 27 de novembro de 2018
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