Informações Úteis

Diretor
Edward Ayres de Abreu

Horário
De Segunda-feira a Sábado das 10:00 h às 18:00 h
Encerra Domingos, Feriados de Ano Novo, 1.º de Maio, Dia de Natal e Dia de Santo António
(feriado municipal de Lisboa).

Bilhete
- Normal - € 3,00

- Circuito - Lisboa (Casa-Museu Anastácio Gonçalves + Museu Nacional da Música + Museu do
Chiado + Museu Nacional de Arte Antiga + Museu Nacional do Azulejo + Museu Nacional do
Traje + Museu Nacional do Teatro + Panteão Nacional) - € 25,00

Visitas Guiadas
- Visitas de estudo da iniciativa de Instituições de Ensino, com o acompanhamento obrigatório
do professor da disciplina na qual se insere a visita (mediante marcação prévia confirmada pelo
Serviço Educativo) – Gratuito
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- Visitas guiadas em horário de funcionamento (mediante marcação prévia confirmada pela
Direção do Museu) – € 60,00 por grupo (máximo 30 pessoas) + Bilhete de entrada por visitante

- Visitas guiadas em horário de funcionamento (mediante marcação prévia confirmada pela
Direção do Museu) – € 30,00 por grupo (máximo 30 pessoas) + Bilhete de entrada por visitante
- Apenas se todos os elementos do grupo tiverem mais de 65 anos ou possuírem cartão de
estudante ou cartão jovem
- Visitas guiadas fora do horário de funcionamento (mediante marcação prévia confirmada pela
Direção do Museu) – Acresce 100% ao preço do bilhete por cada hora
- Visitas específicas em contexto académico (mediante marcação prévia confirmada pela
Direção do Museu) – € 1,00 / Pessoa

Descontos
Mediante comprovação documental

- Pessoas com idade igual ou superior a 65 anos – € 1,50

- Estudantes não enquadrados em visitas de estudo – € 1,50
- Cartão jovem - € 1,50
- Bilhete de família (2 adultos + mín. de 2 filhos - ou equiparados, menores de 18 anos) - € 1,50

- Protocolos com entidades terceiras - € 2,40

Isenções
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Mediante comprovação documental

- Crianças e jovens até aos 12 anos inclusive
- Visitantes em situação de desemprego residentes na União Europeia
- Investigadores, conservadores, restauradores, profissionais de museologia e/ou património
em exercício de funções
- Membros do ICOM, ICOMOS e APOM
- Jornalistas em exercício de funções, mediante comunicação prévia
- Guias turísticos ou outros profissionais da atividade turística nacionais ou estrangeiros em
visitas de formação, atualização e prospeção, desde que devidamente identificados
- Professores e alunos de qualquer grau de ensino, incluindo Universidades Sénior ou de 3.ª
Idade, quando comprovadamente em visita de estudo e mediante marcação prévia confirmada
pela Direção do Museu Nacional da Música
- Grupos credenciados com comprovada carência sócio-económica de Instituições Portuguesas
de Solidariedade Social ou de Áreas de Ação Social de Autarquias ou outras Instituições de
Interesse Público mediante autorização prévia da Direção do Museu Nacional da Música
- Membros de grupos de amigos de museus, monumentos, palácios, castelos e sítios
arqueológicos
- Voluntários em exercício nos serviços da DGPC e um acompanhante
- Funcionários da DGPC e três acompanhantes
- Visitantes com no mínimo 60% de mobilidade reduzida e um acompanhante
- Dia Internacional dos Museus (18 de Maio), Noite dos Museus e atividades das 5.as à Noite

Bilhetes de Grupo
Adquiridos com antecedência (mínima de 48 horas)

- Aquisições superiores a 250 bilhetes por tipologia - 7,5% de desconto

- Aquisições superiores a 500 bilhetes por tipologia - 10% de desconto

- Aquisições superiores a 1000 bilhetes por tipologia - 15% de desconto
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Formas de pagamento
- Numerário

- Cheque

- Multibanco

Normas Gerais
- É obrigatória marcação prévia para grupos superiores a 50 pessoas

- Os descontos de quantidade não se aplicam a Bilhetes de Circuito
- Todos os descontos aplicados a bilhetes individuais são aplicáveis a Bilhetes de Circuito e a
visitas guiadas com exceção das visitas guiadas fora do horário de funcionamento
- É proibido fumar ou comer em qualquer local do circuito de visita
- Os vouchers emitidos na aquisição antecipada de bilhetes têm a validade de 1 ano
- Os descontos não são acumuláveis

Sala Polivalente
Com capacidade para cerca de 100 pessoas, acolhe eventos musicais, conferências e
seminários.
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Centro de Documentação
Especializado em Organologia, História e Teoria da Música
Horário: de Segunda a Sexta-feira das 10:00 h às 12:30 h e das 14:00 h às 17:30 h

Loja/Livraria
Horário: de Terça-feira a Sábado das 10:00 h às 18:00 h

Serviço de Extensão Cultural e Visitas Guiadas
Visitas orientadas às exposições permanente e temporárias no horário do museu, segundo
marcação prévia. O número aconselhável de participantes por visita é de 20-25 pessoas.

Contactos:
» Victor Palma (responsável)
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» Informações e marcações:

2.ª a 6.ª feira
Horário: 11:00 h - 12:30 h
Tel. 21 771 09 90/8
Fax. 21 771 09 99
e-mail: extensao.cultural@mnmusica.dgpc.pt

Transportes
Metro: Estação Alto dos Moinhos - Linha azul (Amadora Este - Santa Apolónia)
Autocarros: 768 e 54

http://www.museudamusica.imc-ip.pt - Museu da Musica 2009. Todos os Direitos Reservados
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