
 

 

 

   

               
 

 
 

DESCUBRA O VERDADEIRO TESOURO DAS ARTES MÁGICAS DE PORTUGAL! 
A Magia é uma ciência, uma arte que encanta profissionais e leigos e cuja origem e história encontra raízes em diversas épocas e civilizações. 

O Museu da Magia Portugal, conta com um importante acervo Nacional e Internacional. 

Do Espólio, relevam-se importantes Obras Literárias, Aparatos Com História, Fotos e Cartazes Icónicos, Manuscritos, Vídeos e muito mais. 

A ideia do Museu da Magia surgiu no dia 23 de Setembro de 2016. Perante a desistência imprevista de um Museu do Brinquedos numa festa dedicada a crianças (Precisamente no 

dia da abertura da iniciativa), pensou-se numa solução imediata de preencher o espaço deixado vago com objectos de magia, que tanto entusiasmam os miúdos." Boa Ideia! 

Podíamos chamar lhe Museu da Magia". E assim surgiu a ideia que catapultou o sonho. 

Nas semanas que se seguiram, o projeto começou rapidamente a delinear-se: foi criado o registo da marca e logótipo " Museu da Magia Portugal", a página facebook, e foram e 

continuam a ser feitas inúmeras aquisições, de inquestionável valor, com o intuito de dotar o Museu da Magia de um acervo riquíssimo no que se refere a quantidade, variedade e 

raridade das peças que o compõem. 

Atualmente, o Museu conta, já com autênticos tesouros da magia nacional, até internacional, entre livros, revistas e manuscritos, fotografias, posters e cartazes(muitos deles 

autografados), objetos, artefactos e aparatos mágicos, sem esquecer amplas coleções de grandes nomes do ilusionismo mundial. 
 

DURAÇÃO TOTAL DA VISITA+SHOW DE MAGIA: 1H30 
 

INSCRIÇÕES e pagamentos ATÉ DIA 14 de FEVEREIRO 
 

 
  CRIANÇAS 

(dos 5 aos 12 anos) 
ADULTOS 

(e crianças > 13 anos) 

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes): 2,50 € 4,50 € 

Funcionários do Grupo Altice Portugal no ativo:     6,00 € 

 Não Sócio Clube PT: 4,50 € 6,50 € 

 

Crianças até aos 4 anos: gratuito 
 

Lugares limitados! 
 

HORA E LOCAL DE ENCONTRO: 
15H45 : MUSEU DA MAGIA 

RUA DOS LAVRADORES, N 244 – 1º (EDIFICIO FARIA SAMPAIO), 4445-640 ERMESINDE 
 

INSCRIÇÕES: 
 Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 2000168 / 9, 22 6185245, 22 6184822 ou zn@clubept.pt; cptnorte@sapo.pt  indicando: 

nome, numero de sócio (numero de funcionário), contacto móvel, nome de todos os participantes e idade das crianças. 
 

PAGAMENTOS : 
O pagamento poderá ser efetuado diretamente na secretaria do Clube PT Zona Norte  

ou por transferência bancária para o nib: 003520660008486913035 
Caso seja efetuada transferência bancária, deverá ser remetido o respetivo comprovativo  

para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt. 
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