
Os cidadãos na qualidade de 
munícipes, fregueses ou de visi-
tantes, como os verdadeiros mo-
tores de promoção das raízes, da 
cultura e da economia locais. Ro-
teiros de artes, de marcos históri-
cos e culturais, de destaques ur-
banísticos e paisagísticos, de pro-
dutos e de artesãos são as âncoras 
a destacar de forma apelativa e 
irresistível e sempre à mão dos 
cidadãos.

Divulgar junto da comunidade local ou projetar para 
além do perímetro da freguesia/município as suas 
principais valências passa a ser mais fácil e eficaz 
porque passa a contar com mais agentes que de livre 
e de espontânea vontade compartilham os seus ense-
jos e emoções via as redes sociais.  
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Trata-se de um posto avançado de informação turística total-
mente desmaterializado e não assistido, funcionando como um 
guia turístico dinâmico e totalmente disruptivo, está aberto a 
todas as horas do dia e em qualquer local e ocasião, o cidadão 
dispõe de toda a informação sobre os Pontos de Interesse.
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O Módulo PONTOS DE INTERESSE da APP Mobile 
Freguesia 360º tem as seguintes principais carac-
terísticas:

Permite sinalizar e publicar num mapa car-
tográfico a localização georreferenciada dos 
vários pontos de interesse;

Permite traçar roteiros de agrupamentos de 
pontos de interesse por naturezas; 

Permite criar famílias e tipologias por naturezas 
dos Pontos de Interesse;

Permite com base em determinados critérios de 
filtragem obter informação precisa sobre 
Serviços (Junta de Freguesia; Serviços Munici-
pais; IPSS e Lares; Posto de Turismo), Saúde, 
Património, Onde Dormir, Onde Comer, Onde 
Comprar, etc…), obter somente os pontos de 
interesse assim classificados;

Permite associar a esses pontos uma série de 
conteúdos adicionais relacionados (descritivo, 
localização física, história, etc.);

Permite ao Cidadão seguir a rota traçada pelo 
próprio dispositivo (desde o ponto onde se 
encontra até ao destino selecionado);
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O Museu da Lourinhã é a principal 
realização do GEAL, que o tutela. 
Foi oficialmente inaugurado a 24 
de Junho de 1984.

Instalado num edifício público 
municipal que antes alojara o 
tribunal de uma das mais antigas 
comarcas do país, o Museu da 


