
 
 

 

Palmela, Pinhal Novo (Arraiados) 
www.museudamusicamecanica.com 

960 080 044 / 212 381 083  
museudamusicamecanica@gmail.com 

 
 

ANIVERSÁRIO NO MUSEU DA MÚSICA MECÂNICA! 

 

Um dia especial em que o aniversariante será o rei ou rainha da música e poderá em exclusivo 
acionar determinadas caixas de música, para surpresa dos seus amigos. A fotografia do 
aniversariante estará em destaque no ecrã de entrada do museu, para receção aos amigos no 
início da festa. 

O Museu organiza apenas uma festa de aniversário de cada vez a fim de garantir uma boa 
execução da atividade, uma melhor circulação pelo espaço e audição musical.  

Venha conhecer o espaço, fazemos a festa à sua medida, sempre com música! 

 

CONDIÇÕES 
Idade recomendável: 6-14 anos.  
Duração: 3 horas, incluindo visita com audição ao vivo dos instrumentos de música mecânica 
(cerca 1 hora) + sala disponível para lanche (2 horas). 

Horário: de terça a domingo das 10h às 13h e das 15h30 às 18h30 (no período da tarde a visita ao 
museu será a partir das 17h00). 
Preço: 140€ (Inclui visita interativa acompanhada por 1 monitor e sala livre durante 2 horas para o 
lanche, a cargo da família). 
Participantes: máx. 20 convidados para a visita ao museu, contando com o aniversariante. Mais 
convidados terá valor adicional extra (3,5€/ por criança). 
Exclusividade: A festa é única, não havendo outra a decorrer em simultâneo. Recomenda-se o 
período da manhã, em que o museu está aberto em exclusivo para a festa.  

A quinta possui jardim, espaço verde relvado e campo de ténis com tabelas de basquete. O museu 
disponibiliza bolas para jogarem e brincarem no decorrer do período da festa. 

MARCAÇÃO  

Convidamos pais e aniversariantes a visitar previamente os nossos espaços. 
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ESPAÇOS 

       

Museu da Música Mecânica – visita interativa com audição ao vivo dos instrumentos, adaptada às 
idades do aniversariante e convidados. 

 
Sala de aniversários (lanche), adjacente ao museu, decorada com grafitis relacionados com a 
coleção do museu.  
 

 
Espaço verde, jardim e campo de ténis com tabelas de basquete. 
A quinta possui ainda um Centro Hípico com cavalos. Poderá optar pela Festa com Equitação. 
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Projetamos a imagem do aniversariante no ecrã principal do museu: 
 

 

Pode solicitar o convite (digital): 
 

 
 
Contacte-nos para mais informações ou agendamento da Festa no Museu! 
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