ASSINATURA

N. DE BILHETE DE IDENTIDADE

FAX
N. DE CONTRIBUINTE

CÓDIGO POSTAL

MORADA
TELEFONE

INSTITUIÇÃO

SECTOR DE ACTIVIDADE

CARGO | FUNÇÃO | DEPARTAMENTO

E-MAIL

TELEMÓVEL

TELEFONE 2º TITULAR

DATA

LOCALIDADE

E-EMAIL

TELEMÓVEL

TELEFONE 1º TITULAR

NÚMERO DE PESSOAS AGREGADO FAMILIAR

DATA DE NASCIMENTO 2º TITULAR

DATA DE NASCIMENTO 1º TITULAR

E-EMAIL

CÓDIGO POSTAL

MORADA

Remeter para Museu do Douro
Rua Marquês de Pombal
5050-282 Peso da Régua
loja@museudodouro.pt

LOCALIDADE

NOME 2.º TITULAR (Cartão Família)

NOME 1.º TITULAR

Cartão Museu do Douro

FICHA DE ADESÃO

CARTÃO MUSEU DO DOURO

Junto envio cheque n.º ______________ no valor de ______________ sobre o Banco _______________________________ à ordem da Fundação Museu do Douro

CHEQUE BANCÁRIO

Data (Ano, mês, dia) __________________________

Assinatura (Igual à da conta bancária) _____________________________________________

Valor Autorizado Anualmente (Quantia por extenso) _____________________________________________________________________________________

NIB ____________________________________________________________________________________________________________________

Banco __________________________________________________________________________________________________________________

OBSERVAÇÃO

Contribuinte nº 507693671

 Instituição Gold 1.250 € - 3 Anos

450 € - Ano

Nome do Titular ____________________________________________________________________________________________________________

Outros benefícios:
Reconhecimento da contribuição no relatório anual da Fundação Museu do Douro
Envio do relatório anual em suporte digital. (correio electrónico)
Desconto de 25% no aluguer de espaços do Museu do Douro para organização de
eventos

▪
▪
▪

A preencher pela Instituição Bancária

Adesão e Confidencialidade dos Dados
A Fundação Museu do Douro garante total confidencialidade dos dados pessoais de cada
subscritor do Cartão Museu do Douro. Todos os dados serão tratados por meios informáticos, destinando-se exclusivamente à gestão interna e promocional do Cartão Museu do
Douro. A qualquer momento, o titular do Cartão pode consultar, alterar ou suprimir os
seus dados, bastando para o efeito a apresentação de um documento de identificação.
▪ A adesão ao Cartão do Museu do Douro e a sua utilização implica a leitura, compreensão
e aceitação das condições gerais descritas neste folheto.

▪

Benefícios no Museu do Douro:
Descontos em Actividades para Adultos (cursos, seminários workshops, etc.)
Descontos em Actividades Culturais
Desconto de 10% em todas as publicações do Museu do Douro
Desconto de 10% em todas as compras de produtos e Vinhos (marca Museu do Douro)
na Loja do Museu
▪ Desconto de 10% ao jantar no Restaurante «A Companhia», para o Titular do Cartão e
Acompanhantes
▪ Desconto de 10% nos serviços de Conservação Preventiva e de Restauro
▪ Desconto em todas as actividades para crianças e jovens: Oficinas, Percursos, Rogas
(sob marcação prévia)
▪ Inscrição antecipada em Actividades e Iniciativas do Museu
▪ Oferta de 1 catálogo de uma exposição do Museu do Douro

▪
▪
▪
▪

Número de Entidade ___________________________________________ Número de ADC __________________________________________________

Uso do Cartão
O Cartão Museu do Douro ser-lhe-á enviado posteriormente por correio após a validação
da ficha de inscrição e comprovativo de pagamento.
▪ O titular do Cartão Museu do Douro deverá apresentar sempre a sua identificação pessoal.
▪ Os benefícios do Cartão Museu do Douro Instituição e Instituição Gold são atribuídos à
instituição e não são extensíveis aos seus colaboradores.
▪ Em todas as modalidades do Cartão Museu do Douro existe um conjunto de benefícios
comuns associados, que foram concedidos pelas instituições e empresas que estabeleceram parceria institucional com a Fundação Museu do Douro.
▪ O Guia de Benéficos associado ao Cartão Museu do Douro encontra-se para consulta
permanente na página Web do Museu.
▪ Os donativos concedidos à Fundação Museu do Douro beneficiam automaticamente do
regime estabelecido no n.º1 e 2 do artigo 62.º, do Capitulo X «Benefícios relativos ao
mecenato» do Estatuto dos Benefícios Fiscais.
▪ O uso ou extravio do Cartão Museu do Douro são da responsabilidade do subscritor pelo
que a Fundação Museu do Douro não se responsabiliza em caso de perda ou extorsão do
mesmo.
▪ A Fundação Museu do Douro reserva o direito de anular o Cartão Museu do Douro
quando seja detectada utilização indevida.

▪

5050-282 Peso da Régua

CONDIÇÕES GERAIS

Acessos no Museu do Douro:
Entrada gratuita no Museu do Douro para o titular do cartão mais 20 bilhetes de entrada
nas exposições por ano (Cartão Instituição)
▪ Entrada gratuita no Museu do Douro para o titular do cartão mais 30 bilhetes de entrada
nas exposições por ano (Cartão Instituição Gold)
▪ Informação sobre os eventos e actividades culturais
▪ Convites para as Inaugurações e Eventos Institucionais (correio electrónico)
▪ Acesso gratuito ao Centro de Documentação e Arquivo (sob marcação prévia)
▪ Informação regular sobre a programação do Museu do Douro, sobre os eventos e actividades culturais (correio electrónico)
▪ Vistas Guiadas em grupo (Cartão Instituição Gold)

▪

Rua Marquês de Pombal

Por Transferência Bancária (NIB: 001000003667374000160)
Por Débito em Conta (Preencher Autorização Bancária)
Por Cheque Bancário (À ordem da Fundação Museu do Douro)

Fundação Museu do Douro

▪
▪
▪

CARTÃO MUSEU DO DOURO INSTITUIÇÃO | CARTÃO MUSEU DO DOURO
INSTITUIÇÃO GOLD

Por débito na conta abaixo indicada, queiram proceder ao pagamento das importâncias apresentadas pela Fundação Museu do Douro.
Declaro ainda que fui informado do dever de, após a sua abertura, conferir através de procedimentos electrónicos, os elementos que compõem esta ADC.

MODO DE PAGAMENTO

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO DIRECTO

▪

Válido por um ano, a partir da data de atribuição, com renovação anual automática
mediante comprovativo de pagamento.
Pessoal e intransmissível.

 Instituição 700 € - 3 Anos

▪

 Família 220 € - 3 Anos

CARACTERISTICAS DO CARTÃO MUSEU DO DOURO

 Individual 80 € - 3 Anos

(Cartão Vermelho)
(Cartão Vermelho)
(Cartão Prateado)
(Cartão Dourado)

 Instituição Gold

Custo 30.00 € - Ano
Custo 80.00 € - Ano
Custo 250.00 € - Ano
Custo 450.00 € - Ano

 Instituição 250 € - Ano

Individual
Família
Instituição
▪ Instituição Gold

 Família 80 € - Ano

▪
▪
▪

Benefícios no Museu do Douro:
Descontos em Actividades para Adultos (cursos, seminários workshops, etc.)
Descontos em Actividades Culturais
Desconto de 10% em todas as publicações do Museu do Douro
Desconto de 10% em todas as compras de produtos e Vinhos (marca Museu do Douro)
na Loja do Museu
▪ Desconto de 10% ao jantar no Restaurante «A Companhia», para o Titular do Cartão e
Acompanhantes
▪ Desconto de 10% nos serviços de Conservação Preventiva e de Restauro
▪ Desconto em todas as actividades para crianças e jovens: Oficinas, Percursos, Rogas
(sob marcação prévia)
▪ Oferta da primeira anuidade de um Cartão Individual Museu do Douro (Cartão Museu do
Douro Família)

▪
▪
▪
▪

 Individual 30 € - Ano

MODALIDADES

Acessos no Museu do Douro:
Entrada gratuita no Museu do Douro para o titular do cartão
Entrada gratuita no Museu do Douro para 2 Titulares + 2 Crianças ou Jovens (Cartão
Museu do Douro Família)
▪ Informação sobre os eventos e actividades culturais
▪ Convites para as Inaugurações e Eventos Institucionais (correio electrónico)
▪ Acesso gratuito ao Centro de Documentação e Arquivo (sob marcação prévia)

▪
▪

Indique com um x a(s) opções que subscreve:

O Museu do Douro, 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.
O Cartão Museu do Douro é um cartão que permite a quem o adquirir, usufruir e participar
nas diversas iniciativas do Museu e beneficiar de uma série de vantagens e condições
especiais de acesso a eventos e actividades culturais. Ao mesmo tempo, estará a contribuir
para o desempenho da missão do Museu na investigação, inventariação e documentação do
património do território da Região Demarcada do Douro, no sentido da sua preservação,
interpretação e divulgação.

CARTÃO MUSEU DO DOURO INDIVIDUAL | CARTÃO MUSEU DO DOURO FAMÍLIA

OPÇÕES DE INSCRIÇÃO

CARTÃO MUSEU DO DOURO

