Museus de Aviação no Mundo
Museus são espaços fundamentais para a preservação de nossa história. Eles nos ajudam a recordar
dos grandes feitos da humanidade. Os museus de aviação espalhados pelo mundo tem registros de algo
que antes era inimaginável: nós, seres humanos, criaturas terrestres, dominando os ares!
Planejando sua próxima viagem? Então veja essas dicas de ótimos lugares para adicionar no
cronograma!

Confira alguns dos principais museus de aviação do mundo
Ao contrário do que muitos podem pensar, conhecer um museu de aviões não é um passeio apenas
para os aficionados. Neles podemos encontrar informações e atividades para toda a família, como
acontece no Canada Aviation and Space Museum, em que é possível participar de simulações de voo,
oficinas educativas e até conferir peças teatrais. Isso, sem contar, é claro, com exemplares reais de
aeronaves canadenses.

Outro local com um acervo impressionante é o Museo del Aire, localizado em Madri, na Espanha. Lá é
possível conhecer mais sobre a história da aviação espanhola, diversos modelos de jatos, além de ver
exposições que contam com armas aéreas, como mísseis e torpedos. São quase 200 aeronaves em
exposição dispostas em seis galerias diferentes. Sem dúvida, esse é um lugar que vai encantar os
apaixonados por aeronaves.

E se você já estiver passeando pela Europa, aproveite também para visitar a Áustria. Além das belas
paisagens, o país é lar de um dos museus de aviões mais bonitos do mundo: O Red Bull Hangar-7.
Localizado em Salzburgo, o museu fundado pelo bilionário Dietrich Mateschitz é considerado um edifício
futurista que abriga os aviões e carros da Red Bull. O seu acervo conta com a frota da equipe de
acrobacias Flying Bulls, além do Boeing PT-17 Stearman.

Caso você queira apreciar a magia das Terras Altas, O National Museum of Flight, localizado na
Escócia, será uma ótima alternativa. Localizado a apenas 30 minutos de Edimburgo, esse museu
permite que o visitante entre em um de seus Concordes para experimentar a sensação de estar a bordo
desse famoso modelo, além de conhecer um pouco mais sobre sua história.
Também é possível encontrar outras aeronaves, como o Cometa e o Vulcan, além de visitar galerias

interativas que mostram para adultos e crianças como os aviões são feitos e como é possível que voem.
Certamente um passeio muito divertido para todas as idades.

Uma opção para quem está passando pelos Estados Unidos, mais especificamente Washington DC, é o
famoso National Air And Space Museum. Seu acervo de mais de 60 mil artefatos conta com aeronaves
históricas como a sonda espacial que serviu de módulo de comando da Apollo 11 e o Wright Flyer, de
1903.

Entretanto, se você procura conhecer mais sobre a história aérea do Brasil, não deixe de visitar o Museu
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Aeroespacial, localizado na cidade do Rio de Janeiro. Administrado pelo Instituto Histórico-Cultural da
Aeronáutica desde 1986, o museu conta com 80 aeronaves, além de armas, filmes e documentos
históricos que preservam a biografia da aviação brasileira.
Vale a pena mencionar também que é possível encontrar uma réplica do famoso 14 Bis, de Santos
Dumont, em uma das salas do Museu Aeroespacial.
Está à procura de produtos para aviação ou quer adquirir materiais para estudo sobre o assunto? A
Bianch Pilot Shop, loja e editora especializada em artigos para aviação, disponibiliza uma gama de mais
de 3.000 produtos, tudo com a qualidade e competência de uma empresa com 12 anos de mercado.
Visite o site da Bianch e confira!

Para ficar por dentro de tudo sobre o mundo da aviação, nos siga nas redes sociais e acompanhe
nossas melhores publicações! Estamos no Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest e LinkedIn.
Conheça a eBianch, a maior plataforma de ensino a distância para pilotos e entusiastas de aviação,
Centro de Instrução de Aviação Civil homologado pela Anac, acesse www.ebianch.com

