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Um museu musical, tecnológico e sentimental!

Com  a entrada do novo ano letivo 2020/21, 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 primeira metade 

do séc. XX.



VIAGEM AO MARAVILHOSO MUNDO
DA MÚSICA MECÂNICA 
G

Vamos entrar numa caixa de música gigante! E descobrir uma coleção

com mais de 600 instrumentos, composta por caixas de música, pianos 

mecânicos, autómatos, gramofones e muitas outras peças de âmbito musical.

Todas as peças expostas estão em pleno funcionamento, restauradas, aptas

a tocar e a encantar todos os que nos visitam. Uma viagem musical no tempo,

à descoberta de sons mecânicos e mágicos ao vivo, para ver, ouvir e sentir.

Após a visita ao Museu podem ainda dar um passeio pela quinta e conhecer

o Centro Hípico, os cavalos e o jardim.

g
Destinatários: Desde a Creche até ao Ensino Universitário (visita à coleção
permanente, adaptada às diferentes faixas etárias).
h

Duração da visita: 30 minutos
h

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

Preçário: 3,50€ | Visitas de Estudo e em Grupo (bilhete individual) 
g

g

Observações: Considera-se "em Grupo" visitas com um mínimo de 15
participantes com marcação prévia. Grupos menores que 15 participantes
pagam 52,50€.
h
h

Nota adicional - Devido à atual pandemia COVID-19, a lotação máxima da visita
ao museu foi reduzida para 20 participantes. Alteração da lotação sujeita à 
legislação em vigor. O uso de máscara é obrigatório para todos os visitantes.
Recomenda-se ainda a consulta das novas regras implementadas para visitar
o Museu em segurança disponíveis no website do museu na secção “Visitar” 
ou em www.museudamusicamecanica.com/visitar.
J

VISITA GUIADAVISITA GUIADA



O LUíS E AS CAIXINHAS DE MÚSICA
G

A visita começa com a história do Luís, o colecionador do Museu da Música

Mecânica e um dia também ele criança. O pequeno Luís adorava brincar no

seu sotão mas todos os seus brinquedos tinham de ter uma coisa... música!

É assim que começa a aventura pelo museu e a sua coleção

de caixas de música para criança. Através da audição ao vivo das peças da

coleção vamos descobrimos como as crianças brincavam e ouviam música há

mais de 100 anos!
gg

Destinatários: Desde a Creche até ao 1º Ciclo

Duração da visita: 30 minutos

Preçário: 3,50€ (bilhete individual)

OS 1001 DISCOS DA MÚSICA MECÂNICA
G

jNesta visita vamos descobrir os mais diversos discos que se ouviam em peças

como caixas de música e gramofones. Preparem-se para conhecer uma coleção

de discos em materiais como metal, cartão e até mesmo chocolate! 

No museu encontramos ainda o maior e o mais pequeno disco do mundo!

Mas será que todos os discos são redondos? Será que também podem ser

quadrados? Tudo é possível no Museu da Música Mecânica! 

A visita é acompanhada pela audição ao vivo das peças da coleção.
g

Destinatários: Desde a Creche até ao Ensino Universitário

(visita adaptada às diferentes faixas etárias).

Duração da visita: 30 minutos
Preçário: 3,50€ (bilhete individual) 

 

VISITA+HISTÓRIAVISITA+HISTÓRIA

VISITA TEMÁTICAVISITA TEMÁTICA



O programa “Um Dia na Quinta!” permite passar um dia completo na nossa

quinta. Inclui duas atividades principais: visita ao Museu da Música Mecânica 

e experiências a cavalo no Centro Hípico instalado na Quinta do Rei.

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. As crianças e jovens

vão andar a cavalo com a orientação dos nossos equitadores e  fazer  jogos  

e  atividade  física  ao  ar  livre  no campo  de ténis, basquete e futebol no 

espaço  verde. O  almoço  é sugerido em formato de piquenique (a cargo

de cada participante/instituição).

PROGRAMA:
g

- Visita ao Museu da Música Mecânica com audição e exploração
  dos instrumentos de música mecânica ao vivo;
g

- Experiências a cavalo, no Centro Hípico da quinta;
g

- Almoço em piquenique no jardim(a cargo da instituição);
g

- Jogos ao ar livre no campo de jogos, jardim e espaço verde
  da Quinta do Rei (ténis, basquete e futebol). 

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

h

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

Preçário: Programa “Um Dia na Quinta”: 9,00€/participante
h

Variantes sem equitação: 
Meio Dia (visita ao museu + almoço piquenique no exterior): 4,00€/part.
Meio Dia (visita ao museu + almoço na Sala da Música): 4,50€/part.
Dia Completo (visita ao museu + almoço + usufruto do Campo de Jogos) 5,00€/part.
Apenas visita ao museu: 3,50€/part.

PROGRAMA UM DIA NA QUINTA!



VISITA GUIADA ONLINE AO 
MUSEU DA MÚSICA MECÂNICA
G

As Visitas Guiadas para escolas ao Museu da Música Mecânica estão agora 

disponíveis em formato online através da plataforma Zoom.

A visita guiada é pré-gravada, e será seguida de uma interação em tempo real 

com a orientadora da visita para responder às perguntas dos alunos que 

forem surgindo ao longo da visita online.

Na visita dá-se a conhecer a história e a música de caixas de música, fonógrafos 

e gramofones, num formato dinâmico e interativo onde se descobrem sons 

mágicos, para ver, ouvir e sentir numa viagem ao maravilhoso mundo da 

música mecânica.

hDuração da visita: 
30 minutos (transmissão da visita) 
+ 15 minutos (sessão de perguntas)

ONLINE

Destinatários: 1º e 2º Ciclos

Preçário: 2,00€/aluno 

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

Visita Virtual 360º ao museu AQUI.

Série Online “À descoberta do maravilhoso mundo da música mecânica” AQUI.

Playlist Online “Instrumentos de música mecânica” AQUI. 

Trailer da Visita Guiada Online disponível AQUI.

Conteúdos digitais complementares:

https://www.youtube.com/watch?v=AEBbBRyxzjI
https://museudamusicamecanica.com/visita-virtual/
https://www.youtube.com/watch?v=OCxJgBMHIqg&list=PLwHpAhWIGDW9hn_1wOB4rY1cfcDAkxWNm
https://soundcloud.com/museudamusicamecanica/sets/instrumentos-de-musica-mecanica


“NA ESCOLA NASCE UMA CAIXA DE MÚSICA!”

Com o objetivo de estreitar as relações com a comunidade escolar, o Museu da

Música Mecânica lança o projeto com Escolas “Na escola nasce uma caixa de 

música!”. O MMM propõe-se assim atribuir um mecanismo de caixa de música

a cada turma que se inscreva no projeto, e a desafiar as crianças/jovens e os 

respetivos educadores/professores a criarem a sua própria caixa de música.
g

A caixa de música deverá ficar em exposição na escola. No Dia Internacional dos 

Museus, 18 de maio, será realizada uma exposição no museu com os projetos 

finais de todos os grupos participantes. Serão atribuídos prémios 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 regulamente e proceder 

à inscrição que deverá ser formalizada por 

e-mail. A inscrição fica validada após a visita 

ao museu que irá proporcionar aos alunos 

os conhecimentos base da história e do 

funcionamento das caixas de música da 

coleção. Após a visita será atribuído à turma o mecanismo bem como a 

documentação de orientação para o registo do projeto-escola.

Informações e Inscrições: 

Tel.: 212 381 083 / 960 080 044  

Email: geral@museudamusicamecanica.com

Destinatários: da Creche ao 3º Ciclo do Ensino Básico

PROJETO-ESCOLAPROJETO-ESCOLA



OS NOSSOS ESPAÇOSOS NOSSOS ESPAÇOS

Visita ao Museu da Música Mecânica

Centro Hípico com picadeiro coberto

Jardim, Espaço Verde e Campo de Jogos



MAIS INFORMAÇÕES:
Website: www.museudamusicamecanica.com

Facebook: www.facebook.com/museudamusicamecanica

Instagram: www.instagram.com/museudamusicamecanica

h

MARCAÇÕES:
Museu da Música Mecânica

960 080 044 / 212 381083 

geral@museudamusicamecanica.com

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

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