
 
 
 

PROGRAMAS DE VISITA AO MUSEU 

 



 
 

Um museu musical, tecnológico e sentimental.  

Para viajar, sonhar e reviver! 

 

As visitas orientadas ao museu incluem: a apresentação da coleção permanente 

de Instrumentos de Música Mecânica, Fonógrafos e Gramofones e a audição de 

peças da coleção ao vivo e por gravação; a visita à exposição temporária 

atualmente patente «Paisagem Sonora: a Gaita de Fole» (até 2 de outubro de 

2019), a apresentação do edifício, desenhado pelo arquiteto Miguel Marcelino. E 

a visita à própria quinta, com Centro Hípico, cavalos e jardim. O museu possui 

cafetaria e loja, assim como acessibilidade em todos os espaços expositivos e 

elevador. 

 

 

 



 
 

PROGRAMA 1   

Visita Guiada com Música! 

5,00 € - Bilhete normal 

4,00 € - Seniores (maiores de 65 anos) 

3,50 € - Crianças e jovens (até aos 18 anos) 

3,50 € - Cidadãos com deficiência 

14,00 € - Entrada Familiar (2 adultos + 2 crianças) 

Nota: Valor para grupos a partir de 20 participantes. Inclui visita guiada ao museu com 

audição ao vivo dos instrumentos, visita livre à exposição temporária e à quinta.  

 

PROGRAMA 2  

Visita com Música + Momento Convívio com Chá e Bolinhos Caseiros  

Programa de meio dia com “Visita orientada com Música”, seguida de momento convívio 

na Sala da Música onde é servido chá com bolinhos caseiros confecionados na quinta!  

Preçário: 7€/participante. 

 

PROGRAMA 3 

Visita com Música + Dança ao som da Grafonola 

Programa de meio dia ou dia inteiro com “Visita orientada com Música” ao museu, 

seguida de momento de convívio na Sala da Música com dança livre ao som de discos 

pré-selecionados e tocados em grafonola. Marque a sua festa original! 

Preçário: Valor sob consulta, mediante nº de participantes e especificidades do evento. 

 

 



 
 

 

 

Exposição Temporária «Paisagem Sonora: a Gaita de Fole». 

Patente de 9 de março a 2 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

+INFORMAÇÕES / MARCAÇÕES:  

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


