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No seguimento do fim do estado de emergência e da decisão do Governo de um plano gradual 

de desconfinamento, DETERMINO a reabertura do atendimento público presencial no dia 

18 de maio, dos seguintes serviços nos seguintes termos: 

- Da Quinta Pedagógica de Pentieiros, para efeitos associados única e exclusivamente à 

real ização de visitas sem guia e sem atividades, de segunda-feira a domingo, no horário 

compreendido entre as 9hOOm e as 19hOOm; 

- O acesso à Quinta Pedagógica deverá obedecer às seguintes regras: 

» Uso obrigatório de másca ra no momento do contacto a estabelecer com 

o trabalhador do posto de receção da Quinta de Pentieiros para efeitos 

de aqu isição dos bilhetes de visita que, no caso de grupos, deverão ser 

adquiridos por apenas um dos seus elementos; 

» Manter, durante a visita, o distanciamento social de segura nça (2 metros) 

entre visitantes e trabalhadores da Quinta Pedagógica; 

» É permitida a entrada de visitantes até um limite máximo de 10 

elementos por grupo; 

» Apenas é permitida a permanência de 30 visitantes em simultâneo; 

» Deverá ser respeitada a sinalética do percurso de visita à Quinta 

Pedagógica; 

» A visita tem a duração máxima de 1 hora. 

- Do Centro de Interpretação Ambiental da Área Protegida das Lagoas de Bertiandos e 

S. Pedro de Arcos, de segu nda a sexta-fe ira, no horário das 9hOO às 12h30 e das 13h30 

às 17hOO e, aos sá bados e domingos, no horário compreend ido entre 14:30m e as 

18hOOm; 

- O acesso ao Centro de Interpretação Ambiental deverá obedecer às seguintes regras: 

» Uso obrigatório de másca ra e desinfeção das mãos à entrada; 

» Manter o distanciamento socia l de segurança (2 metros) entre visitantes 

e trabalhadores do Centro de Interpretação Ambienta l; 

» Apenas é permitida a permanência de 10 visitantes em simultâneo; 

» A permanência no interior do Centro de Interpretação Ambiental não 

poderá exceder os 20 minutos. 

- Do Centro de Interpretação e Promoção do Vinho Verde, com o seguinte horário de 

abertura ao público: terça-feira a domingo das 10hOOm às 12h30m, e das 14hOOm às 

17h30m; 
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- O acesso ao Centro oe Interpretação e Promoção do Vinho Verde devera obedecer as 

seguintes regras: 

~ Uso obrigatório de máscara e desinfeção das mãos à entrada; 

~ Manutenção do distanciamento social de segurança (2 metros), com colocação 

de sinalética no ch ão para o efeito no espaço da Receção e Enoteca; 

~ Restrição do número de visitantes em simultâneo no CIPVV, não devendo ser 

ultrapassado o número de 8 na totalidade das salas; 

~ Nenhum grupo de visitantes pode exceder as oito pessoas; 

~ Só é permitida a circulação de uma pessoa de cada vez no elevador; 

~ O tempo de visita por visitante não deverá exceder uma hora; 

~ Ficam temporariamente suspensas as visitas guiadas; 

~ O visitante será instruído para não tocar nas superfícies dos objetos, das vitrinas 

e dos suportes dos textos de sala e para evitar ao máximo o cruzamento com 

outros visitantes, garantindo o distanciamento físico de segurança. 

- Do Parque do Arnado com o seguinte horário de abertura ao público: terça-feira a 

domingo das 10hOOm às 12h30m, e das 14hOOm às 17h30m; 

- O acesso ao Parque do Arnado deverá obedecer às seguintes regras: 

~ Proibida utilização do parque infantil e equipamentos de ginástica; 

~ Proibida a permanência de aglomerados com 10 pessoas ou mais; 

~ Manutenção do distanciamento social de segurança (2 metros); 

~ Interdição da utilização das casas de banho públicas. 

- Do Centro de Interpretação do Território de Ponte de Lima, com o seguinte horário 

de abertura ao público: terça-feira a domingo das 10hOOm às 12h30m, e das 14hOOm às 

17h30m; 

- O acesso ao Centro de Interpretação do Território de Ponte de Lima deverá obedecer 

às seguintes regras: 

~ Uso obrigatório de máscara e desinfeção das mãos à entrada; 

~ Manutenção do distanciamento social de segurança (2 metros), com colocação 

de sinalética no chão para o efeito no espaço da receção e loja; 

~ Restrição do número de visitantes em simultâneo no CIT, não devendo ser 

ultrapassado o número de 5 na totalidade das salas; 
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~ Nennum grupo de visitantes pode exceder as cinco pessoas; 

~ O tempo de visita por visitante não deverá exceder uma hora; 

~ Ficam temporariamente suspensas as visitas guiadas; 

~ O visitante será instruído para não tocar nas superfícies dos objetos, nas vitrinas, 

nos suportes dos textos de sa la e evitar o cruzamento com outros visitantes 

garantindo o distanciamento físico de segurança; 

~ Alteração do percurso habitual de visita, e respetiva sinalética, de modo a evitar 

ao máximo o cruzamento dos visitantes uns com os outros. 

- Do Museu Brinquedo Português de Ponte de Lima, com o seguinte horário de abertura 

ao público: terça-feira a domingo das 10hOOm às 12h30m, e das 14hOOm às 17h30m; 

- O acesso ao Museu Brinquedo Português de Ponte de Lima deverá obedecer às 

segu intes regras: 

~ Uso obrigatório de máscara e desinfeção das mãos à entrada; 

~ Manutenção do distanciamento social de segurança (2 metros), com colocação 

de sinalética no chão para o efeito no espaço da receção e loja; 

~ Restrição do número de visitantes em simultâneo no MBP, não devendo ser 

ultrapassado o número de 10 na totalidade das salas; 

~ Nenhum grupo de visitantes pode exceder as dez pessoas; 

~ Só é permitida a circulação de uma pessoa de cada vez na plataforma elevatória; 

~ O tempo de visita por visitante não deverá exceder uma hora; 

~ Ficam temporariamente suspensas as visitas guiadas; 

~ O visitante será instruído para não tocar nas superfícies dos objetos, nas vitrinas, 

nos suportes dos textos de sa la e evitar o cruzamento com outros visitantes 

garantindo o distanciamento físico de segurança; 

~ A Sala das Brincadeiras será temporariamente alterada garantindo que a 

disposição das mesas e cadeiras permitam uma distância de, pelo menos dois 

metros entre visitantes, e evitando contacto com objetos de brincadeiras como 

pintura de desenhos e acesso a brinquedos. 

- Do Museu dos Terceiros de Ponte de Lima, com o seguinte horário de abertura ao 

público: terça-feira a domingo das 10hOOm às 12h30m, e das 14hOOm às 17h30m; 

- O acesso ao Museu dos Terceiros de Ponte de Lima deverá obedecer às seguintes 

regras: 
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» Manutenção do distanciam ento social de segurança (2 metros), cam colocação 

de sinalética no chão para o efeito no espaço da Receção/ Loja do Muse u; 

» O visitante será instruído para não tocar nas superfícies dos objetos e das 

vitrinas; 

» Desinfeção diária de superfícies manipuláveis em todo o espaço de circulação do 

Museu (instalações sanitárias, corrimões, bancos, suportes dos textos de sala, 

suportes de sinalética); 

» Restrição do número de vi sitantes em simultâneo no espaço do Museu, não 

devendo ser ultrapassado o número de 20 na totalidade das salas; 

» Nenhum grupo de vi sitantes pode exceder 6 pessoas; 

» O tempo de visita por visitante não deverá exceder uma hora; 

» As visitas guiadas estão suspensas; 

» Alteração do percurso habitual de visita, e respetiva sinalética, de modo a evitar 

ao máximo o cruzamento dos vi sitantes uns com os outros. 

- Do Centro de Interpretação da História Militar de Ponte de Lima, com o seguinte 

horário de abertura ao público: terça-fe ira a domingo das lOhOOm às 12h30m, e das 

14hOOm às 17h30m; 

- O acesso ao Centro de Interpretação da História Militar de Ponte de Lima deverá 

obedecer às seguintes regras: 

» Uso obrigatório de máscara e desinfeção das mãos à entrada; 

» Manutenção do distanciamento social de segurança (2 metros), com colocação 

de sinalética no chão para o efeito no espaço da Receção/Loja do Centro; 

» O visitante será instruído para não tocar nas superfícies dos objetos e das 

vitrinas; 

» Desinfeção diária de superfícies manipuláveis em todo o espaço de circulação do 

CIHMPL (instalações sanitárias, corrimões, bancos, suportes dos textos de sala, 

suportes de sinalética); 

» Restrição do número de visitantes em simultâneo no espaço do CIHMPL, não 

devendo ser ultrapassado o número de 10 na totalidade das salas; 

» Nenhum grupo de visitantes pode exceder 5 pessoas; 

» O tempo de visita por visitante não deverá exceder uma hora; 

» As visitas guiadas estão suspensas; 

» Só pode circular uma pessoa de cada vez no elevador. 

Paços do Conce lho de Ponte de Lima, 14 de maio de 2020, 

O Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

" 
Victor Mendes (Eng.º) 
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