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    O Museu da Lourinhã é tutelado pelo

Grupo de Etnologia e Arqueologia da

Lourinhã (GEAL), que expõe coleções de

Paleontologia, Arqueologia e Etnografia.

    O GEAL é uma associação sem fins

lucrativos, de reconhecida utilidade

pública, que dedica especial atenção às

seguintes áreas do conhecimento:

Geologia, Biologia, Paleontologia,

Ambiente, Arqueologia e Etnografia. 

SOBRE NÓS
    O Museu da Lourinhã tem quatro

décadas de existência e possui uma das

maiores coleções de dinossauros do

Jurássico Superior de Portugal, contando

com diversos holótipos (exemplar de

referência que descreve uma nova espécie

para a Ciência), nomeadamente 

 Lourinhanosaurus antunesi,   Supersaurus

lourinhanensis, Draconyx loureiroi,

Allosaurus europæus, Miragaia longicollum,

Zby atlanticus e Torvosaurus gurneyi. 

O Museu da Lour inhã e as suas diferentes valências.
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    Outra das suas realizações é o

Concurso Internacional de Ilustração de

Dinossauros (CIID) que conta já com dez

edições e centenas  de obras de autores

de diferentes países.

Vis i ta Escolar  ao Campo. Cartaz do X CI ID (2022).

    O Museu da Lourinhã também promove
Visitas Guiadas ao Museu e ao Campo, e
atividades de apoio educacional, como
Ateliers de Paleontologia e de Arqueologia e
Visitas Escolares.

    Além de dinossauros, existem também, na

região oeste, fósseis de outros répteis

(crocodilos, tartarugas, pterossauros, entre

outros), bem como vestígios fósseis, incluindo

pegadas, plantas, invertebrados e escamas

de peixe. Destes, assume particular

importância o “ninho de Paimogo”,

descoberto em 1993 e atribuído à espécie

Lourinhanosaurus antunesi, sendo um dos

maiores e mais antigos de todo o mundo, no

qual foram identificados embriões.

SOBRE NÓS
    Entre as realizações do GEAL - Museu

da Lourinhã, conta-se o trabalho de

prospeção, escavação, preparação e

investigação destes fósseis, desenvolvido

por voluntários e investigadores. Deste

trabalho resulta a fama mundial da

Lourinhã como Capital dos Dinossauros e

a divulgação da Paleontologia de Portugal

pelo Mundo.

Trabalho de invest igação. Laboratór io de Preparação e Conservação de Fósseis
do Museu da Lour inhã.
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Exposição "Dinossauros no Coração de Portugal  -  Abrantes" (2022).

    A Exposição Itinerante de Paleontologia do Museu da Lourinhã propõe invadir o local
de destino com fósseis originais importantes e réplicas, maioritariamente de Portugal,
transformando-o num Mundo Jurássico! 

A EXPOSIÇÃO

Exposição "Dinossauros da Lour inhã na Sertã" (2016) .

As imagens apresentadas são meramente i lustrat ivas.
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A EXPOSIÇÃO

    A Exposição Itinerante de Paleontologia do Museu da Lourinhã, pretende responder a

algumas  questões, nomeadamente:

    Pensando no público que não tem a possibilidade de vir conhecer os nossos fósseis, o
Museu da Lourinhã, propõe levar a Exposição "Dinossauros de Portugal... e não só!" a todo
o país. Esta Exposição apresenta-se como uma outra forma de divulgação da cultura e do
conhecimento científico, bem como, de sensibilização para a proteção do Património
Paleontológico.

Exposição "Jurass ic Deui l "  (França,  2017) .

As imagens apresentadas são meramente i lustrat ivas.

Porque existem tantos dinossauros em Portugal?

Porque se concentram na Lourinhã?

Como era o mundo no tempo dos dinossauros?

Que dinossauros são estes e 

quando viveram?

Como se extinguiram

 estes répteis incríveis?

© Roc Ol ivé Pous & ML - CI ID
2009 - Dinossauros de

Portugal .
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A EXPOSIÇÃO

Legendas

Merchandising

PACOTE
BASE

Espécimes originais (até 25 fósseis)

Réplicas (até 16 réplicas)

Painéis informativos

Suportes e móveis

Réplicas para tocar

Selfie points

Formação de técnicos

Pegadas

Vídeos

Sons de dinossauro

EXTRAS

Ilustrações do CIID

Palestras

Workshops

Fato do Lourinhanossauro

Fotossauro

Catálogos e folhetos

Atividades

Versão multilingue

Balão sinalizador



Espécimes or iginais

Répl icas

Painéis  informativos

Legendas

Suportes e móveis

Répl icas para tocar

Self ie points

Pegadas

Vídeos

Sons de dinossauro

Formação de técnicos

Merchandis ing

d i n o s s a u r o s  d e  p o r t u g a l . . .  e  n ã o  s ó !

P a c o t e  b a s e
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ESPÉCIMES ORIGINAIS

Ossos foss i l izados de Miragaia longicol lum  na Exposição "Aqui  Nasceu o At lânt ico" do Museu da Lour inhã (2022).

Pegadas de dinossauros or iginais  na Exposição
"Dinossauros no Coração de Portugal  -  Abrantes"

(2022).  

As imagens apresentadas são meramente i lustrat ivas.

Osso foss i l izado de Zby at lant icus  na Exposição
"Dinossauros no Coração de Portugal  -  Abrantes" (2022).
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RÉPLICAS

Répl ica de esqueleto de Lour inhanosaurus antunesi  na Exposição "Dinossauros da Lour inhã em Lagos" (2017) .

Répl icas de ossos de Miragaia longicol lum na
Exposição "Dinossauros no Coração de Portugal

-  Abrantes" (2022).  

Répl icas de ossos de Ceratosaurus  na Exposição "Dinossauros
no Coração de Portugal  -  Abrantes" (2022).

As imagens apresentadas são meramente i lustrat ivas.



PAINÉIS INFORMATIVOS

Exemplos de painéis  informativos.

As imagens apresentadas são meramente i lustrat ivas.  Inclu i  painel  personal izado ao local  de dest ino.
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LEGENDAS
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Exemplos de legendas com informação sobre diferentes dinossauros da Lour inhã.

As imagens apresentadas são meramente i lustrat ivas.



SUPORTES E MÓVEIS

Exemplos de suportes ut i l izados para os painéis  informativos ,  legendas e répl ica de crânio de
dinossauro.

As imagens apresentadas são meramente i lustrat ivas.
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SUPORTES E MÓVEIS

As imagens apresentadas são meramente i lustrat ivas.

Exemplos de móveis  ut i l izados na Exposição "Dinossauros no Coração de Portugal  -  Abrantes" (2022).

Exemplos de móveis  ut i l izados na Exposição "Dinossauros
da Lour inhã em Lagos" (2017) .

Transporte de móveis  para a Exposição "Dinossauros no
Coração de Portugal  -  Abrantes" (2022).



RÉPLICAS PARA TOCAR

Répl ica para tocar de ovo de Lour inhanosaurus antunesi  na Exposição "Dinossauros no Coração de
Portugal  -  Abrantes" (2022).

Legenda colocada junto das répl icas para tocar na Exposição "Dinossauros no Coração de Portugal  -
Abrantes" (2022).

As imagens apresentadas são meramente i lustrat ivas.
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As imagens apresentadas são meramente i lustrat ivas.
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SELFIE POINTS

PEGADAS

Exemplo de s inal ização de local ização para t i rar
fotograf ia na Exposição "Dinossauros no Coração de

Portugal  -  Abrantes" (2022).

Exemplo de pegada de s inal ização do percurso na
Exposição "Dinossauros no Coração de Portugal  -

Abrantes" (2022).



FORMAÇÃO DE TÉCNICOS

As imagens apresentadas são meramente i lustrat ivas.

     O Museu da Lourinhã dará formação em Paleontologia a técnicos da entidade
contratante, de forma a que estes possam guiar as visitas pela Exposição "Dinossauros de
Portugal... e não só!". 
      Estes receberão também formação, para que estejam aptos ao desenvolvimento do
Workshop de Moldes e Réplicas de Fósseis. 
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VÍDEOS SONS DE
DINOSSAURO

Exemplo de exibição de v ídeo sobre Preparação de Fósseis
em L isboa (2018) .

Exemplo de sessão de formação de técnicos da ent idade contratante.
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MERCHANDISING

As imagens apresentadas são meramente i lustrat ivas.

Exemplos de  Merchandis ing  vendido pelo Museu da Lour inhã. 



I lustrações do CI ID

Ativ idades

Palestras

Workshops

Fato do  Lour inhanossauro

Fotossauro

Balão s inal izador

Catálogos e folhetos

Versão mult i l ingue

D i n o s s a u r o s  d e  p o r t u g a l . . .  e  n ã o  s ó !

E X T R A S



ILUSTRAÇÕES DO CIID
(Concurso Internacional de Ilustração de Dinossauros)

As imagens apresentadas são meramente i lustrat ivas e os suportes das lonas não estão inclu ídos.
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Exibição de i lustrações do CI ID na Exposição "Dinossauros no Coração de Portugal  -  Abrantes" (2022).



ATIVIDADES

As imagens apresentadas são meramente i lustrat ivas.
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Ativ idade de escavação de répl icas de fósseis  em caixa de areia na Exposição "Dinossauros no Coração de
Portugal  -  Abrantes" e na Lour inhã (2022).

Pintura de desenhos no Museu da Lour inhã (2022).

At iv idade com moldes e répl icas de fósseis  no Museu da Lour inhã (2016) .



PALESTRAS

As imagens apresentadas são meramente i lustrat ivas.
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Palestras de Paleontologia em L isboa (2013)  e Abrantes (2022).



WORKSHOPS 
Preparação e Ident i f icação de Fósseis
l lustração

 Workshops de Preparação e Ident i f icação de Fósseis .  

As imagens apresentadas são meramente i lustrat ivas.
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FATO DO LOURINHANOSSAURO
(Dinossauro animado)

As imagens apresentadas são meramente i lustrat ivas.

24

Fato do Lour inhanossauro na cidade de Abrantes,  aquando da Exposição "Dinossauros no Coração de Portugal  -
Abrantes" (2022).
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FATO DO LOURINHANOSSAURO
(Dinossauro animado)

As imagens apresentadas são meramente i lustrat ivas.

Fato do Lour inhanossauro na cidade de Abrantes,  aquando da Exposição "Dinossauros no Coração de Portugal  -
Abrantes" (2022).
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FOTOSSAURO

As imagens apresentadas são meramente i lustrat ivas.

Fotossauro no Museu da Lour inhã (2022).

Fotossauro na Exposição "Dinossauros no Coração de Portugal  -  Abrantes" (2022).



BALÃO SINALIZADOR

As imagens apresentadas são meramente i lustrat ivas.
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    O Museu da Lourinhã poderá disponibilizar um Balão Sinalizador da Exposição
Itinerante "Dinossauros de Portugal... e não só!", que tem como propósito publicitar a
presença desta Exposição no local de destino. 
    O Balão terá a imagem 2D apresentada abaixo, de dois dinossauros carnívoros da
espécie  Lourinhanosaurus antunesi, uma das mais icónicas da Lourinhã!
    Com aproximadamente 4 metros de altura e 1 metro de espessura, este Balão
Sinalizador promete ser uma atração fundamental na divulgação da Exposição no local
de destino!

© Juan Vel lez & ML - 3º  Prémio CI ID 2004 - Lour inhanosaurus .



CATÁLOGOS E FOLHETOS

As imagens apresentadas são meramente i lustrat ivas.
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Exemplos de catálogos e folhetos cr iados para var iadas Exposições I t inerantes organizadas pelo Museu da
Lour inhã.



VERSÃO MULTILINGUE

As imagens apresentadas são meramente i lustrat ivas.
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Exemplos de painéis  informativos em português (à esquerda) e em francês (à di re i ta) .

    A informação da Exposição I t inerante "Dinossauros de Portugal . . .  e não
só!"  será sempre disponibi l izada pelo Museu da Lour inhã em, pelo menos,
português e inglês.
    Caso a ent idade contratante pretenda que o mater ia l  para a Exposição
seja escr i to em outras l ínguas para além destas,  essas farão parte dos
Extras.  



Condições de orçamentação

E x p o s i ç ã o  I t i n e r a n t e  d e  P a l e o n t o l o g i a

C O N D I Ç Õ E S



a local ização da exposição;
a data pretendida;
a duração pretendida;
a área de exposição;
at iv idades extra que pretenda adquir i r .

    Personal izamos cada exposição à área e condições existentes no espaço
de dest ino.

    Quer seja por dois  meses ou mais ,  uma exposição pequena ou grande,  nós
garant imos que os dinossauros vão invadir  o seu espaço!

    Contacte-nos para o e-mai l  geral@museulourinha.org  e indique-nos:

    Poster iormente i rá ser  contactado para marcação de reunião para,  ass im,
ser  fei to o orçamento adequado ao seu pedido.

    O Pacote Base terá um custo a part i r  dos 7.000 euros (COM ISENÇÃO DE
IVA) ,  sendo que este valor  estará sempre dependente da área exposit iva do
local  de dest ino,  da duração da exposição e da distância a que o local  de
dest ino se encontre da Lour inhã.

    A segurança,  os guias ,  os v igi lantes,  o seguro e a i luminação f icam a
cargo do cl iente.  Transporte a def in i r .

     A nossa exposição está preparada para espaços fechados.

Peça já o seu orçamento!  
Não perca esta oportunidade!

CONDIÇÕES DE ORÇAMENTAÇÃO
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Peça um orçamento 

e reserve já!

Rua João Luís de Moura, 95 
2530-158 Lourinhã, Portugal

(+351) 261 414 003
geral@museulourinha.org
www.museulourinha.org

 


