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A PDL – Parque de Dinossauros da Lourinhã atribuiu bolsas de
investigação criadas pelo Dino Parque, em parceria com o Pin-
go Doce. O valor angariado pelas cadernetas «Super Animais
3» dedicadas aos dinossauros ascende os 70.000 mil euros,
que foram agora distribuídos por três projetos de investigação
na área da paleontologia em território nacional. Das 15 candi-
daturas recebidas foram selecionadas três para a atribuição das
bolsas, pela sua importância na investigação e preservação do
património paleontológico português.

Segundo Simão Mateus, paleontólogo e diretor científico do
Parque dos Dinossauros, “o estabelecimento deste tipo de par-
cerias é muito importante para a dinamização científica em Por-
tugal, sobretudo numa área ainda pouco conhecida. O nosso país

e em particular a zona do Oeste é extremamente rica em ves-
tígios e achados paleontológicos, sendo ainda mais gratificante
para nós apoiar estes projetos com a atribuição destas bolsas a
investigação e o saber sobre a história natural em Portugal”. 

Projetos vencedores
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova

de Lisboa e Museu da Lourinhã (FCT/UNL) pelo projeto «Mi-
cro Saurus - Collecting Microvertebrates of the Jurassic in Por-
tugal: a citizens cience project». A bolsa atribuída a este projeto
teve o valor de 29.734,88 euros.

Museu da Lourinhã e à Faculdade de Ciências e Tecnologia

da Universidade Nova de Lisboa pelo projeto «BARY-PT - The
Theropod Baryonyx from Portugal: excavations, comparisons, mu-
seology and paleobiology». A bolsa atribuída foi de 29.915,86
euros.

Museu Geológico – Laboratório Nacional de Engenharia e
Geologia pelo projeto «Exposição e Montagem em Postura de
vida do Estegossauro da Atouguia da Baleia (Miragaia Longicol-
lum) no Museu Geológico de Lisboa». A bolsa atribuída foi de
14.640,66 euros.

A cerimónia oficial de atribuição das bolsas teve lugar no
dia 31 de janeiro e contou com a presença de Teresa Ponce de
Leão em representação do LNEG, Vírgilio Cruz Machado pela
FCT-UNL, Miguel Moreno Azanza e de Octávio Mateus.
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