
MUSAL abre visitação as aeronaves históricas

durante a Primavera no Rio de Janeiro

Para muitos o mês de setembro marca o início da primavera, para outros é a

possibilidade de participar de uma programação diferenciada de visitação aos museus. De 19

a 24 de setembro, o Museu Aeroespacial (MUSAL) participa da 11ª edição da Primavera dos

Museus, promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram).

Durante o período do evento, os visitantes poderão conferir uma programação

diferente a cada dia, destacando a visitação interna as aeronaves de caça, como: F-5, AMX,

Mirage, Thunderbolt P-47, T-33 e Xavante AT-26. No final de semana acontecerão também

sessões dos filmes “O dirigível Zeppelin no Campo dos Afonsos” e “O Ensino da Aviação na

Escola de Aeronáutica”.

Já imaginou poder entrar num avião de caça supersônico ou naquela aeronave de

combate que operou durante a Segunda Guerra Mundial? A ideia pode animar toda família,

tanto aqueles que nunca puderam voar quanto os que já visitaram o MUSAL, onde desta vez

poderão estar dentro desses aviões que marcaram a história da Força Aérea Brasileira.

Para o diretor do MUSAL, Brigadeiro Luiz Carlos Lebeis Pires Filho, a participação

no evento agrega muito valor cultural ao museu e retorna à sociedade a importância de

valorizar as Forças Armadas e sua história.

“É uma grande oportunidade ao visitante, e também para o MUSAL, que poderá

fomentar a sua visitação. Tenho certeza que muitos aproveitarão o momento para conhecer

nossos aviões mais de perto, inclusive por dentro, e desfrutar de um ambiente agradável e

familiar.”, afirma o Brigadeiro Lebeis.

O MUSAL está aberto ao público de terça a domingo, das 9h às 16h, e fica localizado

na Avenida Marechal Fontenelle, nº 2.000, no Campos dos Afonsos.

A entrada é franca e há estacionamento disponível para visitantes.

Primavera dos Museus

A Primavera dos Museus é uma temporada cultural coordenada pelo Ibram (Instituto

Brasileiro de Museus) que acontece todo ano no início da estação. A cada ano, o Ibram lança



um tema diferente para nortear as atividades dos museus, visando intensificar as relações das

instituições com a sociedade e aumentar o público visitante.

Neste ano, o tema escolhido foi “Museus e suas memórias” com o objetivo de olhar

para dentro e refletir, junto com todos que participam e participaram das instituições, sobre os

processos e resultados de sua própria constituição e produção. Em paralelo a esta proposta, o

MUSAL vem realizando o projeto denominado “Pioneiros”, um trabalho de pesquisa e

preservação da história oral daqueles que participaram da fundação da organização.

Serviço:

Divisão de Comunicação Social do MUSAL (Sr. Ivan/Tenente Tropiano)

Telefone: 2157-2519 / (21) 98097-2783 (Whatsapp)

E-mail: museuaeroespacial@gmail.com

www.fab.mil.br/musal


