
 

 

Tenda da Geologia Viva 

Estas atividades terão lugar nas instalações da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, durante a 

semana do Congresso, de 21 a 25 de julho de 2014 

 

Rotas das Trilobites em Portugal: Parque Paleozoico 

de Valongo, Centro de Interpretação Geológica de 

Canelas e Parque Icnológico de Penha Garcia 

 

Vem perceber como eram as Trilobites, que formas e tamanhos podiam ter e como ficaram preservadas 

nas rochas. Porque razão enrolavam? Que comiam as trilobites? Teriam predadores? Como se formavam as 

pistas de locomoção e alimentação conhecidas por Cruziana? Só existem Cruziana em Idanha-a-Nova? 

Porque razão as trilobites de Arouca são tão gigantes? As trilobites de Valongo serão diferentes das de 

Arouca? No tempo dos dinossauros existiam trilobites? 

Vamos meter as mãos na massa e deste modo perceber melhor como 

se formaram estes fósseis! 

Depois de te teres tornado um "especialista" de trilobites vamos fazer 

uma viagem no tempo e perceber porque razão aparecem naqueles 

locais e não noutros e imaginar como seriam estes territórios há 470 

M.a. e de que modo a tectónica de placas poderá ter influenciado a sua 

proliferação e a sua extinção. 

 

 

As dunas não são divãs, as dunas são "geologia" – Parque Biológico de Gaia 

Jogo que visa suscitar a discussão em torno do tema da dinâmica e ordenamento das 

zonas costeiras. Cada equipa terá de escolher, caracterizar e desenhar o "litoral que 

quer” ver implementado num determinado troço do litoral de Gaia. Para isso terá de 

recorrer a uma maquete, imagens, elementos reais como paliçadas e documentos previamente escolhidos. 

O que são dunas, como se formam e para que servem, como são destruídas e como podem ser 

recuperadas, como deve ser ordenado um sistema dunar, são algumas das questões para as quais 

certamente não faltarão respostas adequadas. 

 



Geodiverte-te com o Geoparque Terras de Cavaleiros – GEOPARK Terras de 

Cavaleiros 

Jogos didáticos onde se pretende que os participantes aprendam, de uma forma didática e divertida, 

conceitos sobre património geológico e que em simultâneo explorem os locais mais importantes do 

território do geoparque. Os jogos abrangem puzzles, um GeoDominó, um jogo de memória “GeoMemória”, 

um jogo de palavras e um jogo de tabuleiro. 

Minas de Ouro em Castromil: as pedras também falam – Centro Interpretativo 

das minas de Castromil, CM Paredes  

De onde vem o Ouro? Como foi explorado pelos romanos? E hoje, ainda existe ouro? Vais poder encontrar 

as respostas sobre este metal precioso e muitos outros nesta atividade. Por isso não faltes! As Minas de 

Ouro Castromil localizam-se no concelho de Paredes (freguesia da Sobreira) onde se pode encontrar um 

jazigo de ouro cujas evidências arqueológicas testemunham que, pelo menos, há cerca de 2000 anos o 

povo romano desenvolveu, neste local, atividades de extração aurífera.  

Quem quer ficar Petrificado? Centro Ciência Viva do Lousal 

O Centro Ciência Viva do Lousal dará a conhecer algumas rochas e sua génese, suas 

propriedades e aplicações, através de 2 jogos/ desafios que permitirão 

compreender melhor estes mistérios valiosos que se encontram por baixo dos nossos pés. Aos 

participantes, será distribuída uma lembrança geológica (limitada ao stock existente). 

"Sherlock Kid" – centro de Ciência Viva de Vila do Conde 

Os participantes integram uma equipa de investigação e entram numa desafiante aventura. 

No local do crime são recolhidas as provas e amostras geológicas para serem analisadas 

posteriormente. Atividade/Metodologia: Observação, identificação e caracterização do tipo de sedimentos, 

solos e fragmentos de rocha recolhidos, em microscopia ótica estereoscópica (Lupa). Análise microscópica 

dos grãos (textura, brilho, dureza, cor). 

Das pilhas de areia à Tectónica de Placas; da Tectónica de Placas ao Ciclo das Rochas 

– Centro de Ciência Viva de Estremoz  

A realização de atividades laboratoriais em Geologia não é uma tarefa fácil, 

principalmente quando dizem respeito ao Ciclo Tectónica; com efeito, as escalas temporais e as dimensões 

dos objetos a simular (muitas vezes da ordem dos milhares de quilómetros) obrigam à 

adoção/desenvolvimento de metodologias especiais. As experiências utilizando a deformação de camadas 

de areias coloridas têm-se vindo a impor como instrumento privilegiado para a simulação de processo 

associados à tectónica de placas. Nesta atividade serão utilizadas diversos os tipos de prensas o que 

permitirá a simulação de diferentes processos ligados à Tectónica de Placas.  

 

Museu da Lourinhã 

 

Centro de Ciência Viva de Sintra 


