
PROGRAMA

Seja você também.

Amigos do
Museu MM



CONHECENDO O
MUSEU MM

O Museu Nacional do Cavalo Mangalarga
Marchador é um ponto de partida para

descobertas sobre esta raça  genuinamente
brasileira. O percurso museológico apresenta, por

meio de acervo, vídeos e textos, o
desenvolvimento da raça. Suas especificidades e

diferenciais, a lida cotidiana e outros aspectos
estão aí retratados e revelam a importância do
cavalo e da região onde surgiu esta raça que se

espalhou e cativou apaixonados  em todo mundo.
 

Está localizado na Praça da Matriz, no centro da
cidade de Cruzília, Sul de Minas Gerais.



O Museu é uma realização da Fundação Barão de Alfenas que, em
parceria com a ABCCMM, trabalha desde 2006 para tornar realidade
um sonho compartilhado entre os criadores da raça. Em 2012 o
sonho se materializa com sua inauguração!
 
A casa que pertenceu a uma das fazendas pilares da raça torna-se,
através de um contrato de comodato, a sede do Museu e abriga uma
síntese desta linda história. Desde então, mais de 60 mil pessoas
passaram por aqui.

CONHECENDO O
MUSEU MM



MISSÃO
O Museu Nacional do cavalo Mangalarga Marchador 

tem como missão pesquisar, preservar e difundir 
para a sociedade em geral, com destaque para os

criadores, a trajetória da consolidação da raça
 do rebanho equino nacional fundamentalmente

brasileira - o cavalo Mangalarga Marchador.

VISÃO
Tornar-se um centro de referência do estudo

 e um pólo de divulgação da raça, dentro 
de uma perspectiva de desenvolvimento regional.



A MARCHA 
DO MUSEU

O Museu MM está de portas abertas para
atender às demandas dos criadores, da
comunidade e às programações oficiais
dos museus do Brasil.

ENTENDA  O TRABALHO
DESENVOLVIDO AO LONGO 
DESTES ANOS.



Temporada cultural
que acontece todo ano
em comemoração ao
Dia Internacional dos
Museus (18 de maio).

Eventos coordenados 
pelo IBRAM

SEMANA DE MUSEUS

  

Objetivos: promover, divulgar e valorizar os museus
brasileiros; aumentar o público visitante e intensificar 
a relação dos museus com a sociedade.



A Primavera é uma temporada cultural que acontece
todo ano no início da estação homônima, sempre com
um tema diferente.

PRIMAVERA DE MUSEUS

  



Palestras, rodas de conversa, lançamentos 
de livros, exibição de filmes, oficinas 

e  eventos beneficentes.

Projetos 
socio-culturais



As ações educativas desenvolvidas
contemplam grupos escolares de Cruzília e
região; e atividades com universidades para
visitas técnicas.
 
Temos como objetivo favorecer o diálogo que
caracterize o Museu como pólo irradiador de
reflexões sobre o passado, o presente
 e futuro.

Ações 
educativas



Cruzília na rota da
Estrada Real

e Caminho  Religioso

Recebemos inúmeros turistas
 e peregrinos que passam pelo Museu

para carimbar seus passaportes da
Estrada Real e CRER.



Exposições
temporárias

No salão multiuso de eventos do Museu, promovemos
exposições temporárias, como as do projeto "Fazendas
Pilares" e recortes da história do Mangalarga Marchador. 
Entre outras, de temas variados, que são de extrema
importância para a disseminação da cultura local.



Projetos de melhorias
MUITO AINDA PRECISA SER FEITO!

Atualização de informações em vídeos e mídias existentes;
Ampliação do acervo;
Placas de sinalização nas rodovias de acesso e na cidade;
Abrigar mais eventos de fomento da raça; 
Implementação de biblioteca;
Investimento em segurança;
Entre outros previstos no plano museológico.



Por ser uma instituição sem fins
lucrativos, o Museu não gera renda.
Visando sua auto sustentabilidade,
lança agora este programa que
pretende angariar parceiros para
viabilizar, juntos, a sua manutenção 
e desenvolvimento.

Por �ue o Museu 
do Marchador 
precisa de você?



AS ATUAIS RECEITAS DO MUSEU NÃO SÃO SUFICIENTES PARA MANTER
EM DIA AS NOSSAS DESPESAS.

A atual situação �inanceira 
do Museu e nossos desa�ios!



Amigos do
Museu MM

ENTENDA



O Programa Amigos do Museu MM, 
visa buscar o apoio para nossa sustentabilidade
e para os projetos promovidos por nós. 
 
O Programa é uma oportunidade de
engajamento que reúne quem se preocupa com
os pilares do Museu:
 

Ser um espaço de guarda da memória do
Mangalarga Marchador;
Fortalecer as raízes culturais da região;
Promover a interação social. 09

 SEJA AMIGO DO MUSEU



COTAS DE PATROCÍNIO 2019/2020 

Seu apoio a galope!

Organizamos um sistema de cotas, representados pelos
selos ao lado. Para se tornar um Amigo do Museu é
simples:
 

Escolha a cota que se adequa sua paixão pelo
Mangalarga Marchador;
Eleja a melhor forma de pagamento;
Oficialize sua colaboração divulgando seu patrocínio
através da utilização do selo!



SELO DIAMANTE

SELO OURO

SELO PRATA

SELO BRONZE

VALOR

INTEGRAL

R$ 10.000,00

R$ 6.000,00

R$ 3.000,00

R$ 1.000,00

Cotas 2019 | 2020
06

PARCELAS

R$ 1.666,66

R$ 1.000,00

R$ 500,00

R$ 166,66

12

PARCELAS

R$ 833,33

R$ 500,00

R$ 250,00

R$ 83,33



Contrapartidas

TV de led na sala de entrada do Museu
Assinatura na página do Museu (no site da ABCCMM)
Redes Sociais 
Assinatura nas peças de divulgação das campanhas 

do Museu.

Além de poder usar o selo "Amigo do Museu"
em peças de publicidade e eventos, você, seu haras
ou sua empresa serão divulgados como parceiros
do programa nas seguintes mídias:



Nosso tríplice apoio!
SEJA UM AMIGO DO MUSEU MM E CONTRIBUA PARA ESTE IMPORTANTE
MOVIMENTO QUE FOMENTA NOSSA ECONOMIA, CULTURA E PROMOVE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

MUSEU
MEMÓRIA
HISTÓRIA

CAVALO
RAÇA

BERÇO
VOCÊ



Tel: 35 3346.1022 |  35 99915.6957
contato@museummarchador.org.br
 
Praça da Matriz, Cruzília/MG

Obrigado!

Mais informações, entre
em contato:

@museummarchador 


