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O CPGP também tem vindo a desenvolver vários projetos de investigação e parcerias com museus, autarquias
e escolas, onde tem realizado exposições, conferências,
congressos, colóquios e seminários. A organização deste
tipo de atividades é sem dúvida uma das melhores formas de divulgação científica.
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EN24

O CPGP, formado em outubro de 1993, constituiu-se
como associação em 1995. Desde o seu início tem procurado, de forma continuada, cumprir os objetivos que
deram origem à sua fundação: o fomento e desenvolvimento de atividades de investigação e de divulgação nos
campos científicos da Geo-História e da Pré-História em
Portugal. Neste sentido a atuação do CPGP pode ser dividida em dois tipos principais de atividades: a investigação e a divulgação científica, nas áreas da paleontologia
e da arqueologia.

Chamusca

Exposição
10h00 – 18h00
Biblioteca e Centro de Documentação
10h00 – 12h30 / 14h00 – 18h00

Bilheteira

Público em geral: € 2,00
(esq.) Ponta Levallois,
Quartzito, Aguncheiras
(Cabo Espichel)
(dir.) Úmero de Mosasaurus,
Cretácico, Marrocos

Visita orientada:
Público em geral: € 3,00
Desconto de 50%: estudantes; reformados; adultos com
idade superior a 65 anos; desempregados.
Entrada Gratuita: funcionários da C.M. Golegã; crianças com
idade inferior a 6 anos; sócios do CPGP; comunidade de São
Caetano.

Largo de São Caetano
2150 - 265 Golegã
(+351) 962 997 654
cpgp@cpgp.pt
www.cpgp.pt

Núcleo de Investigação e Divulgação de Arqueologia e Paleontologia
Em resultado de um protocolo com a Câmara Municipal
da Golegã, o CPGP fundou, na antiga Escola de São Caetano,
Golegã, um projeto de divulgação e de investigação, o
NIDAP - Núcleo de Investigação e Divulgação de Arqueologia e
Paleontologia, constituído por um espaço museológico, uma
biblioteca e um laboratório de investigação em paleontologia
e arqueologia pré-histórica.

No NIDAP, poderá ser visitada uma exposição que tem como
temas centrais a evolução da vida e a evolução física e tecnológica do homem, constituída pelos materiais das coleções
paleontológicas e de arqueológicas do CPGP e por suportes
interativos. Poderá também ser utilizada a biblioteca, que tem
mais de um milhar de livros e artigos, em suporte de papel e
informático sobre paleontologia, evolução, arqueologia, arte
rupestre e geoarqueologia.

O NIDAP dispõe também de um pequeno espaço onde
o visitante poderá tomar uma bebida e consultar revistas de
divulgação científica, ao mesmo tempo que assiste à passagem de pequenos vídeos sobre a evolução da vida e do
Homem.

(em baixo) imagem do interior
da exposição
(direita) Pico de Quartzito,
Vale do Forno (Alpiarça)

(cima) Crânio de Tartaruga
marinha, Cretácico, Marrocos
(esq.) Pegada de Ornitópode,
Cretácico, Praia do Guincho
(baixo) Crânio de Crocodilo,
Paleocénico, Marrocos
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