
13ª Primavera de Museus NO MUSAL 

A Primavera de Museus é uma temporada cultural coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus 

(IBRAM), que acontece, anualmente, no início da estação. Para esta oportunidade, o IBRAM lança um tema 

diferente, a fim de nortear as atividades dos museus por todo Brasil, visando intensificar as relações dos 

mesmos com a sociedade e aumentar o seu público visitante. 

Em 2019, no período de 16 a 22 de setembro, o Museu Aeroespacial (MUSAL) participa da 13ª 

edição da Primavera dos Museus, com o tema “Museus por dentro, por dentro dos museus”, que propõe 

uma reflexão a partir da ótica da preservação enquanto ato compartilhado entre o cidadão e o seu bem 

cultural, permitindo assim explorar os aspectos do cotidiano museológico aplicados aos diversos métodos 

aos quais as coleções/museus são submetidas no constante processo de formação, organização, 

conservação e exposição para interação e fruição pelas pessoas ou grupos sociais. 

Neste viés, os visitantes do MUSAL poderão conferir uma extensa programação, nos dias 21 e 22 

de setembro, de 8h às 19h, que conta com exposição do Acervo Histórico do MUSAL, visitação às 

aeronaves, paraquedismo, exposição de ultraleves, aeromodelismo, oficinas e atividades infantis, 

balonismo, demonstrações operacionais de Unidades Aéreas da Força Aérea Brasileira, além da 

participação de Instituições Assistenciais e Educacionais, Polícia Federal, Polícia Militar, Guarda Municipal 

do Rio de Janeiro, as quais abrilhantarão um evento organizado com carinho para o público visitante. 

Para o Diretor do MUSAL, Brigadeiro do Ar R/1 Luiz Carlos Lebeis Pires Filho, essa é uma ótima 

oportunidade para fomentar a visitação aos museus e, também, de mostrar a importância e o papel das 

Forças Armadas no processo de valorização da cultura, aproveitando para mostrar o acervo de aeronaves e 

itens existentes, dentro de um ambiente agradável e familiar. 

A entrada para o evento será gratuita, contudo o MUSAL convida o público a levar 1kg de 

alimento não-perecível para ser doado ao Instituto Casa Viva, uma Organização que atua em atendimento 

às necessidades da população mais carente. 
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