
 
 

 

 

Um museu musical, tecnológico e sentimental.  

Para ver, ouvir e sentir!  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

VISITAS AO MUSEU 

VIAGEM PELA MÚSICA MECÂNICA 
Vamos entrar numa caixa de música gigante!  

E descobrir uma coleção com mais de 600 instrumentos, composta por 

caixas de música, relógios musicais, autómatos, pianos mecânicos, 

fonógrafos, gramofones, grafonolas e muitas outras peças de âmbito 

musical. Vamos conhecer as primeiras máquinas que reproduziram o som e 

gravaram pela primeira vez a voz humana. E que espanto teriam causado na 

época? Seriam músicos invisíveis?  

Todas as peças expostas estão em pleno funcionamento, restauradas, 

aptas a tocar e a encantar todos os que nos visitam.   

Um museu que é uma verdadeira caixinha de surpresas… musicais! 

DESTINATÁRIOS: Pré-Escolar; Ensino Básico, Secundário e Universitário; 

público com Necessidades Educativas Especiais. 

DURAÇÃO: 45min. a 1h (de acordo com a faixa etária do grupo) 

MARCAÇÕES: de 3ª a 6ª feira das 10h às 18h 

Recomendamos a marcação no período da manhã (10h-13h) em que as visitas ao 

museu são exclusivas para o grupo. À tarde (14h30 às 18h) o museu está aberto 

ao público em geral. 

PREÇÁRIO: 

3,5€ | Visitas de Estudo e em Grupo até aos 18 anos (bilhete individual) 

5€ | > 18 anos (bilhete individual) 

Observações: Considera-se "em Grupo" visitas mínimo de 20 participantes com 

marcação prévia. Entrada gratuita para 1 acompanhante por cada 10 

crianças/jovens em visita escolar. Grupos menores que 20 crianças pagamento 

de 70€ (grupo). 

Com a entrada do no ano letivo 2018/19, 

estão de regresso as propostas educativas do 

Museu da Música Mecânica. 

O primeiro Museu de Música Mecânica em 

Portugal abriu em 2016 no concelho de 

Palmela (freguesia de Pinhal Novo).  

É um museu privado que tem como missão o 

estudo, preservação, valorização, divulgação e 

fruição de uma coleção particular 

representativa da música mecânica, desde o 

século XVIII até à década de 40 do séc. XX.  

 



 

UM DIA NA QUINTA! 

O programa “Um Dia na Quinta!” permite passar um dia completo na nossa quinta. Inclui a vertente cultural 

com visita ao museu e exploração musical, ouvindo ao vivo os maravilhosos sons dos instrumentos de música 

mecânica e ainda a possibilidade de visita à exposição temporária patente.  

No período da tarde as crianças e jovens vão andar a cavalo com a 

orientação dos nossos equitadores e fazer jogos e atividade física ao 

ar livre no nosso campo de ténis/basquete e no espaço verde. O 

almoço é sugerido em formato de piquenique (a cargo de cada 

participante/instituição).  

 

PROGRAMA: 

• VISITA AO MUSEU DA MÚSICA MECÂNICA com audição e 

exploração dos instrumentos de música mecânica ao vivo; 

• ALMOÇO em piquenique no jardim (a cargo da instituição). 

• EXPERIÊNCIAS A CAVALO, no Centro Hípico da quinta. 

• JOGOS ao ar livre no campo de jogos, jardim e espaço verde da 

Quinta do Rei (ténis, basquete, balizas de futebol e ténis de mesa).  

 

 

 

 

DESTINATÁRIOS: Escolas, ATL’s, Campos de Férias e outros grupos 
organizados (dos 4 aos 16 anos). 

HORÁRIO: entre as 10h e as 18h (a ajustar em função do grupo). 

MARCAÇÕES: de 3ª a 6ª feira das 10h às 18h 

PREÇÁRIO: 

Programa “Um dia na quinta”: 9€/participante | 8€/participante (grupos 
com mais de 50 participantes) 

Meio Dia (visita ao museu + almoço piquenique): 5,5€/participante 

Apenas visita ao Museu: 3,5€/por participante 

Observações: No Outono e Inverno o almoço poderá decorrer na sala de 
eventos/aniversários. O picadeiro é coberto.  



 

 

 

 

 

PROJETO ESCOLA  

Na escola nasce uma caixa de música! 

Com o objetivo de estreitar e cimentar laços com a comunidade escolar e a coleção, o Museu da Música 

Mecânica (MMM) lança este ano letivo o projeto “Na escola nasce uma caixa de música”. 

O MMM propõe-se assim a atribuir um mecanismo de caixa de música a cada turma que se inscreva no 

projeto e desafia as crianças/jovens e os respetivos educadores/professores a criarem a sua própria caixa de 

música. 

A caixa de música deverá ficar em exposição na escola. No final no ano letivo, será realizada uma exposição 

no museu com os projetos finais de todos os grupos participantes. Será atribuído um prémio por nível de 

ensino, por um júri a definir. 

 

Condições de participação: 

Para que a turma possa participar no projeto o educador/professor responsável deverá solicitar o 

regulamento e proceder à inscrição que deverá ser formalizada por e-mail. A inscrição fica validada após a 

visita ao museu. Esta visita irá proporcionar aos participantes os conhecimentos base da história e do 

funcionamento das caixas de música. Após a visita será atribuído à turma o mecanismo bem como a 

documentação de orientação para o registo do processo. 

 

 

 

 

 

DESTINATÁRIOS: Do Ensino Pré-Escolar ao 3º Ciclo do Ensino Básico. 

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: 

Tel. 212 381 083 | 960 080 044 

geral@museudamusicamecanica.com 



 

 

 

 

  

 

 

Dias comemorativos/Programação temporária: 

Consulte regularmente o site e facebook do Museu da Música Mecânica para aceder à programação de 

Exposições temporárias, Concertos, Oficinas, Programas de Férias e dias comemorativos, tais como: Dia 

Mundial da Música (1 de outubro), Aniversário do Museu (4 de outubro), Dia Internacional dos Museus (18 

de Maio), entre outros.  

 

MAIS INFORMAÇÕES: 

Site: www.museudamusicamecanica.com 

Facebook: www.facebook.com/museudamusicamecanica 

Instagram: www.instagram.com/museudamusicamecanica 

 

 

MARCAÇÕES: 

Museu da Música Mecânica 

960 080 044 / 212 381 083  

geral@museudamusicamecanica.com 

museudamusicamecanica@gmail.com 

Quinta do Rei – Rua dos Alegrias - Arraiados 2955-281 Pinhal Novo, Palmela 

Coordenadas: N 38º 37’ 19’’   W 8º 51’ 39’’ 
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