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ÁREA DA PAISAGEM PROTEGIDA DAS LAGOAS
DE BERTIANDOS E S. PEDRO DE ARCOS

3

O Serviço Educativo da Área Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro 
de Arcos, criado em 2005, tem resultado no principal instrumento para a 
prossecução dos objetivos inerentes à área de atividade “Sensibilização e 
Educação Ambiental”.

O Serviço Educativo visa, por um lado, a consciencialização para a 
importância da salvaguarda e valorização do Ambiente e do Mundo Rural e, 
por outro lado, a criação/incremento de hábitos e de atitudes de iniciativa, no 
dia-a-dia, a favor de um desenvolvimento sustentável.

Para cumprir com estes objetivos o Serviço Área Protegida do Município 
de Ponte de Lima desenvolve, anualmente, um conjunto de ações/eventos 
de (in)formação e de educação associadas à temática do Ambiente e do 
Mundo Rural, direcionadas para a população em geral e, em particular, para 
a população escolar, com maior incidência para as instituições de ensino, 
incluindo o ensino especial, do concelho de Ponte de Lima. Será ainda de 
referir o significativo envolvimento das instituições de acolhimento a seniores 
e instituições de apoio a pessoas com deficiência.

No final, o Serviço Área Protegida espera contribuir ativamente, através do 
conhecimento transmitido e das experiências proporcionadas, assim como 
com o apoio e empenho fundamental de todos os intervenientes no Serviço 
Educativo, especialmente professores, educadores, auxiliares e encarregados 
de educação, para a enorme tarefa de consciencialização e proteção do 
Ambiente e do Mundo Rural.



A Biodiversidade das 
Zonas Húmidas

Alterações Climáticas

Bio Rural

Floresta

Monitorização de 
Espécies Prioritárias

Tema Locais de ntervenção Temas associados Público Alvo

- Área Protegida
- Quinta Pedagógica
- Troço do rio

- Área Protegida
- Quinta Pedagógica
- AE de Freixo

- Quinta Pedagógica

- Área Protegida
- Quinta Pedagógica
- Parque Florestal

- Área Protegida

- A Fauna das Zonas Húmidas
- A Flora das Zonas Húmidas
- Zonas Húmidas artificiais/agrícolas
- Macroinvertebrados
- O Rio Lima

- Alterações Climáticas
- Estação meteorológica
- Pegada Ecológica
- Sustentabilidade de recursos
- Deflorestação vs Florestação

- Agricultura Biológica
- Laboratório rural
- Cozinha Verde
- Compostagem
- Frango biológico

- A Biodiversidade da Floresta
- Floresta Autóctone
- As profissões da Floresta
- Os produtos da Floresta
- Os perigos e as ameaças à Floresta

- Macrofungos
- A Fauna da Área Protegida
- Macroinvertebrados
- Projeto LIFE FLUVIAL
- A Flora da Área Protegida
- Odonatos e Lepidópteros

1º Ciclo
(3º e 4º anos)                                    

1º Ciclo
(3º e 4º anos)

1º Ciclo 
(3º e 4º anos)

1º Ciclo 
(3º e 4º anos)

1º Ciclo 
(3º e 4º anos)

Mundo Rural

Trekking nas Lagoas

Programa de apoio 
aos Espaços “Ciência 
Divertida” em Ponte 
de Lima

Programa de apoio ao 
“Festival de Jardins 
Escolinhas”

Programa de Apoio 
aos Projetos Escolares

Tema Locais de ntervenção Temas associados Público Alvo

- Quinta Pedagógica

- Área Protegida
- Quinta Pedagógica

- Centros Educativos
do Concelho

- Festival de Jardins
Ponte de Lima

- Quinta de Pentieiros
- Área Protegida

- Alfaias e práticas agrícolas
- Multiplicação e propagação vegetal
- Compostagem
- Maneio animal
- Apicultura
- Plantas Aromáticas e Medicinais

- Percursos Pedestres
- Fauna da Área Protegida
- Flora da Área Protegida

- Monitorização e promoção de 
atividades experimentais com as 
turmas responsáveis pelo Espaço

- Execução de jardins, em espaço 
próprio, a partir de desenhos e 
maquetes executados pelos alunos

- Projetos próprios de cada instituição 
relacionados com a Natureza e Mundo 
Rural

Pré Escolar e
1º Ciclo 
(1º e 2º anos)

1º Ciclo
(3º e 4º anos)

1º Ciclo

Pré Escolar e
1º Ciclo

Pré Escolar,
1º  e 2º Ciclos



ARQUIVO MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA

O Arquivo Municipal de Ponte de Lima tem como missão a difusão do 
património documental do concelho de Ponte de Lima ao grande público, 
através da organização de exposições e da realização de atividades de 
extensão cultural e educativa, bem como com a participação em publicações. 

Neste âmbito proporciona visitas guiadas, essencialmente destinadas às 
escolas ou a grupos e organizações que o solicitem, entre outras atividades 
que integram o seu serviço educativo.

Baú das Memórias

Como se fundou a vila de
Ponte de Lima

As tradições populares

Teatro de Fantoches “Feiras 
Novas: uma história feita de luz”

Teatro de Fantoches “D. Teresa 
fez vila o lugar de Ponte”

Arquivista por um dia

Há um tesouro no Arquivo!

Ateliê das Iluminuras

“As memórias que os retratos 
nos dão”

Artes e ofícios: os saberes e as 
artes tradicionais “Os palmitos 
da Páscoa”

Tema Objetivos Específicos | LOCAL Arquivo Municipal Público Alvo

- Conhecer as diferenças entre o rio Lima atual e rio Lima do 
passado (rio do esquecimento). 
- Atelier: construção de barco de papel

- História da fundação da vila de Ponte de Lima

- Divulgação das lendas e costumes ancestrais de Ponte de Lima
- Atelier: construção de chapéu com vaca das cordas ou boneca da 
serrada da velha

- Peça de teatro de sombras chinesas sobre as “Feiras Novas”
- Atelier: elaboração da mascote das Feiras Novas

- Teatro de fantoches sobre a outorga do foral, a Ponte de Lima, 1125
- Atelier: elaboração do rei e rainha em cartão

- Visita guiada pelo arquivo e recriação das tarefas dos técnicos

- Caça ao tesouro com a finalidade de descobrir qual o tipo de 
documentos guardados no Arquivo.

- História sobre o trabalho dos monges copistas e trabalho de 
encadernação dos livros medievais
- Atelier: execução de iluminura com inicial do nome

- Recordação de memórias a partir de fotografias antigas da vila e 
registo das mesmas em caderno próprio

- Introdução ao aparecimento das corporações de ofícios 
mecânicos na Idade Média
- Caraterísticas dos diversos ofícios
- Contacto com o ofício ligado à tradição dos palmitos
- Construção dos palmitos
- Exposição dos palmitos feitos pelos alunos

Pré Escolar e 
1º Ciclo

Pré Escolar e 
1º Ciclo

Pré Escolar e 
1º Ciclo

Pré Escolar e 
1º Ciclo

Pré Escolar e 
1º Ciclo

1º e 2º Ciclos 

1º Ciclo

1º Ciclo

Grupos dos 
Lares de Idosos 
de Ponte de 
Lima

1º Ciclo
(3º e 4º anos) 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA

A Biblioteca Municipal de Ponte de Lima tem como principal missão a 
promoção da educação, da cultura, da informação e do lazer em torno 
do livro e da leitura, de modo tendencialmente gratuito e universal, de 
acordo com os princípios consignados pelo Manifesto da UNESCO sobre 
Bibliotecas Públicas.

Neste âmbito apresenta na génese do seu trabalho a valorização da cultura 
e do património local, assim como o desenvolvimento de atividades de 
promoção do livro e da leitura consubstanciadas num programa diversificado 
capaz de suscitar o interesse do público cada vez mais heterogéneo e 
valorizar todas as formas de expressão cultural.

O Serviço Educativo da Biblioteca apresenta-se como um valioso aliado 
de promoção deste espaço, através da dinamização de atividades em 
cooperação com os estabelecimentos de ensino, integrando a dinamização 
da rede local de bibliotecas escolares e em articulação com instituições com 
valências para crianças e idosos.

Este serviço visa sensibilizar e motivar os diferentes públicos para a criação 
de hábitos de leitura desde a primeira infância, desenvolvendo dinâmicas 
capazes de conduzir a uma melhor integração dos conhecimentos e literacias.
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Visita Guiada
“Vem conhecer a 
tua Biblioteca”

Hora do Conto + 
atelier criativo

Teatro de Fantoches

A Biblioteca vai
à Escola

Rota dos Escritores 
Limianos

Bibliopaper
“À Descoberta do 
mundo mágico da 
Biblioteca”

Histórias
(En)Cantadas

Tema Objetivos Específicos Local Público Alvo

- Dar a conhecer o espaço da Biblioteca
- Explicar o seu funcionamento

- Promover o gosto pelo livro e pela leitura
- Contribuir para o desenvolvimento criativo 
das crianças

- Fomentar a curiosidade e a imaginação infantil

- Estimular o gosto pelo livro e pela leitura;
- Contribuir para a construção do sentido crítico

- Identificar, explorar e valorizar o património 
literário, cultural e arquitetónico de Ponte de 
Lima

- Adquirir conhecimentos sobre o espaço 
da Biblioteca e as suas valências de forma 
informal e descontraída

- Disseminar o gosto pelo livro, pela leitura e 
pela música

Biblioteca Municipal

Biblioteca Municipal

Biblioteca Municipal

Instituições de Ensino

Biblioteca Municipal 
e Centro Histórico de 
Ponte de Lima

Biblioteca Municipal

Biblioteca Municipal

Pré Escolar
1.º, 2.º, 3.º Ciclos 
e Secundário

Pré Escolar
1.º Ciclo

Pré Escolar
1.º Ciclo

Pré Escolar
1.º Ciclo

1.º, 2.º, 3.º Ciclos 
e Secundário

1.º, 2.º, 3.º Ciclo

Pré Escolar
1.º, 2.º, 3.º Ciclo

Há Histórias no 
Parque

Hora Encantada 
para a Pequenada

Teatro de Sombras 
Chinesas

BiblioSénior

Biblioteca Inclusiva
“Biblioteca para 
Todos”

Bebéteca

Biblioteca 
Itinerante

Tema Objetivos Específicos Local Público Alvo

- Proporcionar momentos de partilha e de 
descoberta em torno do livro e da leitura

- Estimular a criatividade, imaginação e 
capacidade verbal através do livro e da leitura

- Contribuir para o desenvolvimento das 
capacidades expressivas das crianças

- Promover o conhecimento sobre a herança 
cultural local e as suas tradições
- Incentivar o interesse pelas artes
- Combater a iliteracia
- Potenciar hábitos de leitura

- Contribuir para a inclusão de pessoas 
com deficiência através da dinamização de 
actividades musicais e lúdicas em torno do 
livro e das tradições locais

- Promover o desenvolvimento integral dos 
bebés e crianças através da animação da leitura
- Fomentar o imaginário e o desenvolvimento 
pessoal, cognitivo, emocional e criativo

- Incutir o gosto pelo livro e pela leitura 
através do empréstimo de documentação 
diversificada para diferentes públicos alvo

Parque do Arnado

Instituições de Ponte 
de Lima 

Biblioteca Municipal

Instituições de 
Terceira Idade de 
Ponte de Lima

Instituições de Ponte 
de Lima

Biblioteca Municipal

Instituições de Ensino 
de Ponte de Lima

Instituições com 
valências para 
crianças

Bebés e crianças

Pré Escolar
1.º Ciclo

Séniores

Pessoas 
portadoras de 
deficiência

Bebés, crianças 
até aos 5 anos e 
suas famílias

Pré Escolar
1.º Ciclo
Creches
Infantários
Instituições de 
Terceira Idade



CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DO TERRITÓRIO

O território pontelimense é rico em tradições, usos e costumes, conseguindo 
através de políticas concertadas de conservação e de ações efetivas de 
divulgação, preservar as suas raízes. É nesse quadro de orientação que, a 
partir de oito temáticas principais, o Centro de Interpretação do Território 
de Ponte de Lima (CIT) convida todos os interessados a participar nas 
atividades promovidas pelo seu serviço educativo e a aprender mais acerca 
do património imaterial da região.

Para o ano letivo de 2018/ 2019, o CIT propõe a dinamização de visitas 
guiadas, pedipapers e ciclos do mundo rural, de molde a dar seguimento 
ao projeto iniciado no ano passado, dando a conhecer ao público escolar 
do concelho, de forma lúdica e divertida, todas as valências do CIT, espaço 
cultural do município dedicado à etnografia e cultura locais.

Tema Objetivos Específicos LOCAL

- Orientar e dar a conhecer aos visitantes o 
espaço físico do CIT

- Explorar o espaço físico do CIT e zona 
envolvente de forma lúdica

- Aprofundar e enriquecer os conhecimentos 
sobre atividades do mundo rural: sementeira 
e desfolhada do milho, malhada do milho, 
apanha da azeitona, visita ao lagar do azeite, 
ordenha à moda antiga, espadelagem do 
linho, lavrada, tosquia de ovelhas …

- Aprofundar conhecimentos acerca do 
património imaterial e material de Ponte de 
Lima num contexto informal e descontraído.

Centro de Interpretação 
do Território.

Centro de Interpretação 
do Território e Parque
do Arnado.

Centro de Interpretação 
do Território e outros 
espaços do concelho de 
Ponte de Lima

Instituições de Ensino 

Visita Guiada
À descoberta do 
Território

Pedipaper
À descoberta do CIT

Ciclo do Mundo 
Rural

Oficinas Culturais

Público Alvo

Pré Escolar
1.º, 2.º, 3.º Ciclos 
e Secundário

Crianças dos 6 
aos 12 anos

Crianças e 
famílias

Pré Escolar
1.º Ciclo
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O Centro de Interpretação e Promoção do Vinho Verde tem como missão 
incentivar a investigação do lastro patrimonial de forma dinâmica, 
promovendo o vinho verde associado ao seu terroir como um produto de 
excelência. Conta, para o efeito, com uma exposição permanente que incide 
sobre três temas, a saber:

I - A história do Vinho Verde ao longo dos tempos, que está inserida na 
primeira sala com recurso a equipamento interativo, desafiando o visitante a 
descobrir mais sobre a Região;
II - O processo de produção do vinho, desde o momento em que as vides são 
plantadas até ao transporte do vinho e sua comercialização;
III - A certificação e promoção do vinho verde, demonstrando a importância 
da Região Demarcada e dos organismos reguladores para que este produto 
seja hoje largamente reconhecido ao nível internacional, pela sua qualidade. 
Em simultâneo proporciona outras atividades que integram o seu serviço 
educativo.

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO E 
PROMOÇÃO DO VINHO VERDE

Tema Objetivos Específicos | LOCAL CIPVV Público Alvo

- Conhecer a profissão de enólogo.
- Atelier: desenho de um rótulo personalizado

- História do transporte de vinho, do rio Lima até ao porto de mar de 
Viana do Castelo, e das embarcações utilizadas para esse fim 
- Atelier: Construção de uma miniatura de um barco “água arriba”

- Dia do Pai
- Dia da Mãe
- Dia dos Avós
- Páscoa
- Natal
- Outros
(Realização de atividades práticas com rolhas de cortiça e/ outros 
materiais com referência ao vinho)

- Visita guiada ao CIPVV
- Poda e doenças da vinha
- Alfaias agrícolas ligadas ao cultivo do vinho
- Vindima e vinificação
- Transporte utilizado ao longo dos tempos
- Certificação e notas de prova (sumo de uva)

Vamos ser enólogos

Vinho Verde:
“do rio Lethes até ao mar”

Oficinas temáticas

Ciclo do Vinho

Pré Escolar
1º e 3º Ciclos

Pré Escolar
1º e 3º Ciclos

Pré Escolar
1º e 3º Ciclos

1º Ciclo
(3º e 4º anos)
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O Centro de Interpretação da História Militar de Ponte de Lima é um 
espaço museológico instalado no edifício conhecido por Paço do Marquês. 
Este edifício tem origem no séc. XV e, ao longo do tempo, já teve várias 
finalidades. Desde setembro de 2016, o Paço do Marquês alberga o Centro de 
Interpretação da História Militar de Ponte de Lima. Este núcleo museológico 
convida os seus visitantes a uma viagem no tempo, que começa na 
Antiguidade e vai progredindo, pelo edifício, até às invasões francesas, nos 
inícios do séc. XIX.

O Centro Militar tem à disposição do público visitas livres e, também, visitas 
guiadas. As visitas guiadas destinam-se a qualquer grupo (no máximo 50 
pessoas) e carecem de marcação prévia (pelo menos um dia de antecedência). 
Para além das visitas guiadas é possível a realização de atividades. O Serviço 
Educativo do Centro de Interpretação da História Militar de Ponte de Lima 
pretende ser um recurso para a comunidade escolar e local, promovendo a 
ligação de ambos com o museu. Desta forma, o Centro Militar pretende dar a 
conhecer, assim como valorizar todo o seu conteúdo e espólio. 

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO
HISTÓRIA MILITAR PONTE DE LIMA

Tema Objetivos Específicos Atividade Público Alvo

- Conhecer a Lenda do Rio Lethes
- Construir um puzzle

- Identificar o Foral de Ponte de Lima
- Compreender o que é uma feira
- Identificar frutos e legumes

- Adquirir conhecimentos sobre o Foral de 
Ponte de Lima
- Reconhecer a família da Rainha D. Teresa
- Estabelecer relações de parentesco

- Adquirir conhecimentos sobre a muralha de 
Ponte de Lima
- Reconhecer a profissão de Besteiro

- Desenvolver a capacidade motora ao nível da 
resistência, velocidade, agilidade e equilíbrio

 - Adquirir conhecimentos sobre a muralha de 
Ponte de Lima
- Reconhecer a profissão de Besteiro

- Desenvolver a capacidade motora ao nível da 
resistência, velocidade, agilidade e equilíbrio

- Adquirir conhecimentos sobre as armas de 
fogo portáteis
- Distinguir as réplicas das originais

- Conhecer o CIHMPL
- Conhecer, compreender e adquirir 
conhecimentos sobre a História Local
- Identificar alguns vestígios da presença romana
Reconhecer espaços e edifícios no tempo

“Teresa e os romanos”
Puzzle

Caça ao tesouro
“Os produtos da 
Feira”

Jogo “Loto dos 
números romanos”

Jogo de descoberta
“Onde está o castro?”

“A família da Rainha
D. Teresa”

Jogo  “O Besteiro”

“Por onde andaram os 
franceses?”

“Quais são as 
originais?”

Visita Guiada ao 
CIHMPL seguida de 
um peddy paper

Lenda do Rio Lethes
Romanização

Foral e a Feira de Ponte 
Produtos da feira

Os Romanos
Numeração romana

Património Imóvel
Evolução das habitações

Foral de Ponte de Lima
Árvore genealógica

A muralha de
Ponte de Lima
Profissões

Ponte de Lima na 2ª 
invasão napoleónica

A arma de fogo portátil 
e as suas tipologias

Peddy Paper no Paço

Pré Escolar

Pré Escolar

1º Ciclo 

1º Ciclo 

1º Ciclo

1º Ciclo 

1º Ciclo 

1º Ciclo

2º Ciclo
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O Museu do Brinquedo Português dedica-se à promoção da história do 
brinquedo produzido em território nacional. 
Representa um importante veículo de transmissão cultural, alavancado na 
implementação de projetos associados ao princípio basilar da estimulação do 
brinquedo, da brincadeira e do jogo.
É recetor, guardião e transmissor de um património material e imaterial 
vasto e valioso e apresenta-se como um espaço museológico e cultural que 
incentiva a aprendizagem e a (re)construção do conhecimento de uma forma 
lúdica e dinâmica, oferecendo propostas ricas em experiências visuais e de 
criação artística.

Através do seu Serviço Educativo fomenta a aprendizagem, o entretenimento 
e o lazer de forma informal e procura estimular a descoberta, despertar novas 
emoções e sensações, direcionados para diferentes públicos, baseando-se 
nas seguintes princípios:
- Descobrir, através do desenvolvimento de atividades onde se estimula a 
criatividade, a imaginação, a improvisação e a descoberta de potencialidades;
- Aprender, promovendo atividades de estímulo ao diálogo, à troca de 
experiências e de conhecimentos
- Criar, através da dinamização de múltiplas aprendizagens que se traduzem 
no incentivo e criação de brincadeiras ou de brinquedos.

MUSEU DO BRINQUEDO PORTUGUÊS

Tema Objetivos Específicos LOCAL Público Alvo

- Estabelecer contacto direto com o 
património do Museu
- Dar a conhecer a sua história, o seu 
espólio e os seus serviços

- Proporcionar momentos de 
entretenimento e lazer
- Promover o Museu, o seu espaço e 
suas valências

- Contribuir para a partilha de 
brincadeiras, emoções e aprendizagens

- Promover o Museu, o seu espólio e o 
seu serviço
- Impulsionar brincadeiras, jogos e 
ateliers na escola

Museu do Brinquedo 
Português

Museu do Brinquedo 
Português

Museu do Brinquedo 
Português

Instituições de Ensino 

Visita Guiada 

Festa de Aniversário

Vamos Brincar

O Museu do 
Brinquedo na Escola: 
Ver, descobrir e 
aprender

Pré Escolar
1.º, 2.º, 3.º Ciclos
e Secundário

Crianças dos 6
aos 12 anos

Crianças e famílias

Pré Escolar
1.º Ciclo
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O Museu dos Terceiros é um museu de arte sacra, reaberto ao público em 
2008 após obras significativas de restauro. Está instalado no antigo Convento 
de Santo António dos Capuchos cuja origem remonta ao século XV e no 
edifício da Ordem Terceira de São Francisco.

O Serviço Educativo e de Comunicação do Museu proporciona diversas 
atividades destinadas a um público diferenciado, pretendendo criar relações 
com a comunidade.
Para o público escolar existem várias modalidades de visita e atividades que 
podem ser consultadas na página web www.museuspontedelima.com .

MUSEU DOS TERCEIROS

Tema Locais de intervenção Temas associados Público Alvo

Museu dos Terceiros
Cerca do Convento de Stº António

Museu dos Terceiros
Centro de Interpretação Território
Reservas do Museu dos Terceiros

Reservas do Museu dos Terceiros

Centro Histórico/Centro 
Interpretação História Militar
Paço de Vitorino Das Donas

Museu dos Terceiros
Igreja de St.º António
Sacristia da Igreja de S.tº António
Museu dos Terceiros
Igreja Ordem Terceira (Sala S.E)

Museu dos Terceiros
Sala dos Serviços Educativos
Museu dos Terceiros

Centro Histórico de Ponte de Lima

- Espaços e espólio do Mute
- O Convento ao longo do tempo
- Localização em mapas
- Confeção de receita 
- Explorar os espaços do CIT
- Preservar o espólio do Mute: objetos 
em prata
- Conservação preventiva: objetos em 
madeira
- Monumentos da Vila de Ponte de 
Lima
- História do Paço e os seus espaços

- Pintura
- Coleção paramentária
- Tesouro escondido
- Jogo das estátuas/ moldagem

- Pintura
- Heráldica
- Tesouro escondido

- “Há uma Vila Entre muros” - visita
guiada ao centro histórico, seguindo o
percurso da antiga muralha medieval

O Nosso Património

Visita com Atividade

Visita com Atividade

Visita com Atividade

1º Ciclo
(3º e 4º anos) 
e 2º Ciclo

Pré Escolar

1º e 2º Ciclos

2º e 3º Ciclos
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Numa continuidade do trabalho executado até ao momento, após as 
Comemorações dos 120 Anos, e decorrente da sua missão cultural dedicada 
aos mais novos, o Teatro Diogo Bernardes, que na temporada artística de 
2017-2018 já levou a cabo diversas ações dedicadas ao público infanto-
juvenil, estabelece o serviço educativo 2018-2019 como forma, também, de 
formar públicos e intervenientes cada vez mais jovens.

Assim, estabelece três tipos de atividades, uma de maior complexidade e que 
será um autêntico desafio para a turma selecionada, outras, que permitirão 
um conhecimento e a competente interação entre os alunos e a secular sala 
de espetáculos e, como novidade no presente ano letivo, sessões de teatro 
infantil a levar a cabo nos jardins de infância.

TEATRO DIOGO BERNARDES

Tema Objetivos Específicos LOCAL

15 sessões com periodicidade quinzenal
Exercício final: apresentação à 
comunidade escolar respetiva e 
familiares dos alunos envolvidos, no 
Teatro Diogo Bernardes

Visitas Encenadas ao Teatro
Apresentação/exposição do Teatro Diogo 
Bernardes, em todas as suas vertentes, 
de uma forma artisticamente sustentada 
para cativação dos mais jovens

12 sessões de teatro dedicado à 
1ª infância

TDB e Escola

TDB 

Salas dos Jardins 
de Infância

Curso de Teatro de
Longa Duração

Visitas Encenadas
ao Teatro

“Papim Papa Palavras”
Espetáculos de Teatro 
para os Jardins de Infância

Público Alvo

1º Ciclo
(4º ano/ 1 turma)

1º Ciclo
(3º e 4º anos)

Pré Escolar
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ÁREA DA PAISAGEM PROTEGIDA DAS LAGOAS
DE BERTIANDOS E S. PEDRO DE ARCOS

ARQUIVO MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DO TERRITÓRIO

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO E
PROMOÇÃO DO VINHO VERDE

Telefone
Email

Website

Telefone
Email

Website

Telefone
Email

Website

Telefone
Email

Website

Telefone
Email

Website

+351 258 240 201
lagoas@cm-pontedelima.pt
lagoas.cm-pontedelima.pt

+351 258 900 425
arquivo@cm-pontedelima.pt
www.arquivo.cm-pontedelima.pt

+351 258 900 411
biblioteca@cm-pontedelima.pt
www.biblioteca.cm-pontedelima.pt

+351 258 240 215
cit@museuspontedelima.com
www.museuspontedelima.com

+351 258 900 426
geral@cipvv.pt
www.cipvv.pt

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO HISTÓRIA MILITAR 
PONTE DE LIMA

MUSEU DO BRINQUEDO PORTUGUÊS

MUSEU DOS TERCEIROS

TEATRO DIOGO BERNARDES

Telefone
Email

Website

Telefone
Email

Website

Telefone
Email

Website

Telefone
Email

+351 258 240 211
cihm@museuspontedelima.com
www.museuspontedelima.com

+351 258 240 210
geral@museubrinquedoportugues.com
www.museuspontedelima.com

+351 258 240 220
mute.geral@museuspontedelima.com
www.museuspontedelima.com

+351 258 900 414
teatrodb@cm-pontedelima.pt
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