
Musal realiza programação especial em 

comemoração ao Bicentenário da Independência 

e ao Mês da Asa 

 
Em comemoração ao Bicentenário da Independência do Brasil e ao Mês da Asa, o Museu Aeroespacial realizará 

evento com exposição de aeronaves, demonstrações aéreas, oficinas educativas, balonismo e outras atividades nos 

dias 24 e 25 de setembro 

Em comemoração ao Bicentenário da Independência do Brasil e ao Mês da Asa, o Museu 

Aeroespacial (MUSAL) promoverá, nos dias 24 e 25 de setembro, um evento gratuito, voltado para toda a 

família. Nos dois dias de evento, acontecerão lançamentos de paraquedistas da Equipe “Falcões” da Força 

Aérea Brasileira e apresentações da Esquadrilha da Fumaça e demonstrações aéreas com a Esquadrilha 

CEU, com a Associação Brasileira de Acrobacia (ACRO) e com a aeronave do Comandante Ferrari. 

 

 

 

Além das atividades aéreas, os visitantes poderão desfrutar de muitas outras atrações como a 

exposição de aeronaves históricas, oficinas educativas, exposição do Batalhão de Ações com Cães da 

PMERJ e demonstração dos cães do Grupamento de Cães de Guarda (GCG) da Guarda Municipal do Rio, 

visitação às salas expositivas do Museu, Exposição “Balões sem Fogo” da Associação Cultural Recreativo 

Grupo Casa Conarte, praça de alimentação, entre outras atrações. 

 

  



O MUSAL convida o público a praticar a solidariedade, levando um quilo de alimento não perecível. 

Os mantimentos serão doados ao Instituto Casa Viva, uma organização que atua em atendimento às 

necessidades da população em vulnerabilidade social. Haverá estacionamento nas proximidades e um 

esquema especial de trânsito, que será divulgado no site do Museu Aeroespacial. 

 

Especialmente, como parte da programação, no domingo 

(25/set) ocorrerá a Corrida Federal Rosa – Combate à Violência 

Doméstica , promovida pelo Instituto Federal Kids. A Corrida e a 

Caminhada terão a concentração a partir das 8h, porém a largada da 

Corrida será às 9h e da Caminhada será às 9:10h. As inscrições 

poderão ser realizadas, até o dia 23/09/2022, no site 

http://www.ticketsports.com.br. 

 

Data: 24 e 25 de setembro 

Horário: 9h às 17h 

Local: MUSAL - Avenida Marechal Fontenelle – nº 2000 – Campo dos Afonsos – Rio de Janeiro 

Programação completa disponível no site do MUSAL: http://www.fab.mil.br/musal 

 

SIGA AS NOSSAS REDES SOCIAIS: 

facebook.com/musal 

twitter.com/musal_oficial 

instagram.com/museuaeroespacial 

youtube.com/museuaeroespacial 

tiktok.com/museuaeroespacial 
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