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Inaugurado a 4 de outubro de 2016 no
concelho de Palmela, o Museu da Música
Mecânica convida a uma viagem no tempo
para ver, ouvir e sentir o som original de
peças com mais de 100 anos de história.

Com uma programação regular propõe exposições
temporárias, concertos e outros espetáculos, visitas
RULHQWDGDVR¿FLQDVFRQIHUrQFLDVUHXQL}HVGH
trabalho, festas de aniversário e outros eventos de
cariz cultural e/ou de lazer.
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próprio colecionador, ouvem-se os sons reais das
máquinas previamente selecionadas, exatamente
como ouviam em gerações passadas. Todas
as peças que constituem esta coleção estão
restauradas e aptas a tocar. O Museu da
0~VLFD0HFkQLFDpDRPHVPRWHPSR musical,
tecnológico e sentimental.
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instrumentos de música mecânica.

O museu está integrado numa quinta em
meio rural - Quinta do Rei em Arraiados - com
um centro hípico, uma área envolvente de
vegetação e diversas árvores de fruto, que
apelam aos múltiplos sentidos. Apostamos num
acolhimento familiar ao visitante do museu.
Na loja encontram-se edições do museu,
merchandising relacionado com a temática deste
HVSDoRPXVHROyJLFRHDLQGDSHoDVGHpSRFD
Acreditamos que a experiência neste espaço
rural completa e transcende a visita ao museu.

É um museu de iniciativa privada
colecionador
Luís Cangueiro, com mais de 600
Nos museusdo
pensamos
as coleções como
entidades vivas, fruto do estudo e do desejo.
instrumentos
de música mecânica,
desde
o tendo
século
XVIII até à decada de 40 do
Contamos e ouvimos
histórias,
as
O museu integra
diferentes valências
emoções e os afetos em lugar preponderante.
funcionais: área expositiva, sala documental
século XX. A visita permite
descobrir
encantadoras
TXHUH~QHXPDLPSRUWDQWHELEOLRJUD¿D
Ao longo
do percursoas
da exposição
permanente caixas de música, relógios
WHPiWLFDGRFXPHQWDomRGHpSRFDHPLOKDUHV
existe um sistema áudio – botões interativos
musicais,
autómatos,
pianos
mecânicos,
gramofones, grafonode fonogramas),
auditório com
70 lugares, sala
– que
o visitante poderárealejos,
acionar para fonógrafos,
ouvir o
polivalente, loja e cafetaria.
som de cada peça em destaque. Em visitas
las e muitas outras peças de âmbito musical.

Localizado numa quinta em meio rural - Quinta do Rei - com um centro hípico, uma
área envolvente de vegetação com jardim e campo de jogos. O museu integra diferentes valências funcionais: área expositiva, sala documental, auditório com 70
lugares, sala de exposições temporárias, cafetaria e loja como acessibilidade em
todos os espaços expositivos e elevador.
Fachada do Museu da Música Mecânica
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Auditório do museu

Aniversários no museu

Sala de exposições temporárias/polivalente
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Um museu musical, tecnológico e sentimental.
Para viajar, sonhar e reviver!

Visitas guiadas com música para grupos organizados
Nas visitas acompanhadas pelos técnicos do museu ou pelo próprio colecionador,
ouvem-se os sons ao vivo das máquinas previamente selecionadas, exatamente
como ouviam em gerações passadas. Todas as peças que constituem esta coleção
estão aptas a tocar e a encantar os visitantes.
Uma viagem musical no tempo com sons para ver, ouvir e sentir!
As visitas orientadas ao museu incluem assim: a apresentação da coleção permanente de Instrumentos de Música Mecânica, Fonógrafos e Gramofones e a audição
de peças da coleção ao vivo, visita à exposição temporária patente e ainda à própria
quinta, com Centro Hípico, cavalos e jardim.

PROGRAMA 1
Visita Guiada com Música!
6,00€ - Bilhete normal
5,00€ - Bilhete senior (+65 anos)
3,50€ - Bilhete criança/jovem (até aos 18 anos)
3,50€ - Bilhete cidadão c/ deficiência
16,00€ - Bilhete familiar (2 adultos + 2 crianças ou 1 adulto + 3 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 Guiada 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: Acresce 3€ por pessoa ao valor da visita ao museu

PROGRAMA 3
Visita Guiada com Música + Dança ao som de 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.

