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sonho do coleccionador
Luís António Cangueiro
de poder inaugurar o

Museu da Música Mecânica po-
derá concretizar-se daqui a
dois anos, depois da Câmara de
Palmeta ter aprovado o Ptano
de Pormenor do futuro edifí-
cío, que ficará situado em Ar-
raiados, Pinhat Novo. "Tenho a
esperança de poder inaugurar
o museu antes das próximas
eleições autárquicas", deseja
Luís Cangueiro.

O futuro museu vai atbergar
uma cotecção de mais de 600
peças tradicionais que nos fa-
zem escutar música por meios
exctusivamente mecânicos,
desde os finais do sécuto XIX
até à década de 1930, fruto do
laborioso trabatho de coteccio-
nismo de Luís António Can-
gueiro. "Vai nascer um museu
nacional e internacional que
terá uma área expositiva, um
auditório para 80 pessoas,
uma sala de reuniões e uma
cafetaria", reveta.

A ideia já teva sete anos e
chegou a ter inauguração pre-
vista para 2010. Cangueiro diz
que, por sua vontade, tto mu-
seu já estaria construido". O

coleccionador aponta a "buro-

Uma das seis centenas de peças que estarão em exposição

cracia" e o facto das "medidas
preventivas do novo aero-
porto de Lisboa só terem sido
levantadas em Julho deste
ano" como os principais obstá-
cutos à reatização deste equipa-
mento cutturat, "um projecto
inteiramente privado", assi-
nata. Apesar disso, o coteccio-
nador faz questão de etogiar a
autarquia: "A Câmara de Pal-
mela tem sido excepcional, o
problema é outro, com o tempo
que a burocracia leva com os

planos, auscultações públicas e
outras medidas, leva tudo anos
a fazer-se em Portugal!"

Enquanto não é lançada a
primeira pedra, o leitor pode
ouvir, na lnternet, atgumas das
músicas emitidas por várias
peças do futuro museu, atgu-
mas das quais de origens dis-
tantes como a Atemanha, a
França ou mesmo os Estados
Unidos, seguindo o seguinte
endereço: www. museudamusi-
camecanica.com


