Museu do Douro
SOBRE

Foto: Porto Convention &amp; Visitors Bureau
MENÇÃO HONROSA nos Prémios Turismo de Portugal 2009
O Museu do Douro, situado em Peso da Régua, pela sua natureza de museu de território é o local por excelência de
acolhimento e representação da memória, cultura e identidade da região vinhateira - Douro Património da
Humanidade.
A sede do Museu resultou da reabilitação da Casa da Companhia Velha, edifício emblemático da história da mais
antiga região demarcada e regulamentada do mundo. Conjugando tradição e modernidade é um pólo dinâmico e
integrado de acção cultural, onde se encontra uma área de exposições, centro nevrálgico do próprio edifício, o
Restaurante «A Companhia», o Arquivo de Biblioteca, a Sala de Leitura e o Wine Bar com vista para o rio Douro.
A poucos metros, outro lugar de «Memória da Terra do Vinho», nome da exposição permanente instalada no antigo
Armazém 43. Aqui se apresenta a cultura da Vinha e do Vinho, elemento essencial da identidade da Região, e as
condições principais que a definiram: a actividade vinícola, a construção da paisagem, o percurso da produção de
vinhos de excelência, o relevo, a fauna e flora, os rabelos, as quintas seculares, o património histórico, a tradição da
vindima, os utensílios, e as imagens das grandes marcas de vinho do Porto.
Contactos
Rua Marquês do Pombal 5050-286 Peso da Régua
+351 254 310 190
Telefone:
+351 254 310 199
Fax:
E-mail:

geral@museudodouro.pt

Website:

http://www.museudodouro.pt

Caraterísticas e Serviços
Lojas
Visitas Guiadas
Cafetaria
Restaurante
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Horários
De 1 de Outubro a 17 de Maio: de terça-feira a domingo - 10h00-18h00 (última entrada: 17h45); De 18 de Maio a 30
de Setembro: de terça-feira a domingo - 10h00-20h00 (última entrada: 19h45); Encerra à Segunda-feira.

Pagamentos
Aceita cartoes de credito
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