
Visita de Estudo à Lourinhã 

Nos dias 18, 19 e 20 de maio, os alunos do 7º ano da Escola Paula Vicente fizeram uma 

visita de estudo à zona da Lourinhã para aprofundarem os seus conhecimentos sobre 

fósseis e para contextualizarem alguns dos conteúdos abordados, de forma teórica, ao 

longo do ano, nas aulas de Ciências Naturais. 

A saída da escola ocorreu bem cedinho, pelas 8h00, com destino à rodoviária da 

Lourinhã, onde nos encontrámos com a Inês, guia que nos acompanhou durante todo o 

dia. 

Daqui, partimos para a primeira paragem, Praia de Porto das Barcas, onde os alunos 

puderam aplicar os princípios geológicos, na atribuição de idades relativas às rochas, e 

observar, no terreno, fósseis e rochas sedimentares. Também puderam ver carvão e um 

tronco mineralizado. 

 

Figura 1 - Praia de Porto das Barcas 

A paragem seguinte foi a Praia do Caniçal. Aqui, pudemos ver um filão de dolerito, que 

atravessa estratos sedimentares, o local de onde foi extraído um ninho de dinossauros 

em 2016, uma marca deixada por um espinho de dinossauro e uma “verdadeira” falha 

normal. 

 

Figura 2 - Praia do Caniçal 

Depois das primeiras aventuras da manhã, os alunos puderam conviver, fazendo um 
piquenique no Vila-Parque da Lourinhã. 



Da parte da tarde, visitaram as três exposições do Museu da Lourinhã: 

- Etnografia 

“A coleção Etnográfica do Museu da Lourinhã centra-se no modo de vida e nas principais 
atividades praticadas na região, desde os finais do século XIX ao século XX…” 

 

Figura 3 – Secção de Etnologia do Museu do Lourinhã 

- Paleontologia 

“O Museu da Lourinhã possui um vasto espólio de fósseis, incorporando grande parte 
do património paleontológico da região em que se insere.” 

 

Figura 4 – Secção de Paleontologia do Museu do Lourinhã 

- Arqueologia 

“A coleção de Arqueologia do Museu da Lourinhã abrange: Na Pré-História: 
o Paleolítico , o Mesolítico , o Neolítico , o Calcolítico e o fenómeno do megalitismo . Na 
História: a Civilização Romana e a Idade Média.” 

Foi um dia cansativo, mas também muito enriquecedor, onde o conhecimento e o 
diversão andaram de mãos dadas. 

http://museulourinha.org/wordpress/exposicoes/arquelogia/paleolitico/
http://museulourinha.org/wordpress/exposicoes/arquelogia/mesolitico/
http://museulourinha.org/wordpress/exposicoes/arquelogia/neolitico/
http://museulourinha.org/wordpress/exposicoes/arquelogia/calcolitico/
http://museulourinha.org/wordpress/exposicoes/arquelogia/megalitismo/
http://museulourinha.org/wordpress/exposicoes/arquelogia/romano/
http://museulourinha.org/wordpress/exposicoes/arquelogia/idade-media/

