
 

 
 

                  
        

            

 
 

 O Museu da 1ª Demarcação dá a conhecer através da sua exposição permanente, uma pequena parte, porém muito representativa do acervo pertencente à Real Companhia 
Velha. Aqui é apresentada a história desta Companhia e a sua relação indissociável com a história do vinho do Porto, produto que elevou enquanto símbolo desta região.  

A exposição permanente está dividida em sete núcleos distintos, que se interligam entre si, para evidenciar a importância desta Ex-majestática Companhia. 
Esta exposição permanente pretende ser um meio de divulgação de conhecimento, e de diálogo sobre temáticas fundamentais da sua história: a criação da Real Companhia 

Velha; o vinho do Porto; a sua importância para esta região, nomeadamente através de todo o trabalho desenvolvido pela Companhia, com especial destaque para a demarcação 
da região do Douro. Todo este conhecimento alicerçado na história nacional e local é transmitido através dos inúmeros objetos expostos, mas também de um conjunto de 

dispositivos multimédia e interativos que apelam à imersão dos visitantes nas temáticas abordadas. 

 
A visita guiada inclui 2 provas de vinho do porto 

 
 

INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS ATÉ DIA 29 de abril 
 

NOTA: DE MODO A CUMPRIR OS NORMATIVOS DE SEGURANÇA, NO QUE DIZ RESPEITO À PANDEMIA DO COVID19, TODOS OS PARTICIPANTES TERÃO DE USAR MÁSCARA 
 

 
 

CRIANÇAS 

6 aos 12 anos 
ADULTOS 

Sócios Clube PT (efectivos, auxiliares e praticantes) 00,50 € 10,00 € 

Funcionários Grupo Altice no ativo: 
 

11,50 € 

Não Sócios Clube PT 2,50 € 12,00 € 

Crianças menores de 6 anos: Entrada gratuita 
 

HORA E LOCAL DE ENCONTRO: 

15h45 
Museu da 1ª demarcação (museu da real companhia velha) 

Alameda da rua serpa pinto, nº 44 b,  4000-307 v.n.gaia 
 

INSCRIÇÕES ATÉ DIA 29 DE ABRIL: 
 Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 2000168 / 9, 22 6185245, 22 6184822 ou zn@clubept.pt; cptnorte@sapo.pt  indicando: 

nome, numero de sócio (numero de funcionário), nome de todos os participantes, idade das crianças e contacto móvel. 

 
PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições – 29 de ABRIL) 

O pagamento poderá ser efetuado diretamente na secretaria do Clube PT Zona Norte  
ou por transferência bancária para o nib: 003520660008486913035 

Caso seja efetuada transferência bancária, deverá ser remetido o respetivo comprovativo  
para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt. 
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