Depois, Escolha o Que lhe Interessa...
Veja aqui mais algumas idéias de galerias para visitar.

aques
Se Você Não Tiver Muito Tempo...

As Primeiras Aeronaves
O• Prlm6nlla. da Avla~io
(Galeria 107)
Aeronaves da primeira década de vôo propulsado.
Pionelrw daAw~io (Galeria 201J

Visite as três maiores galerias do Museu no primeiro andar:

Pioneiros e recordistas.

Marcos daAvi~ao (Galeria 100)

A Era de Ouro daAwa~o (Galeria 105J
Aeroplanos dos anos 1920 e 1930.

A maior coleção de tesouros históricos do Museu.
O Spirit of St Louis de Charles Lindbergh, o Bell X-1 de
ChuckYeager, a cápsula Friendship 7 da
Mercury de John Glenn, o módulo de
comando Columbia da Apollo I I
e muito mais.Toque em uma
verdadeira rocha lunar! Veja o
mais recente acréscimo à galeria:
SpaceShipOne, o primeiro verculo
desenvolvido e pilotado por
particulares a atingir o espaço!

Aviaçlo Militar
Lenda.s. Mem6rla. e a Gronde Guerra no Ar (Galeria 206J
Avião de combate e um bombardeiro da Primeira
Guerra Mundial.
Awa~

na Segunda Guerra Mundial (Galeria 205)
Aviões de combate de cinco países aliados e do Eixo.
OfJe~&!•A~rea. E Marftlmm (Galeria 203)
Porta-aviões e sua guerra no Pacífico.

a Jato (Galeria 106)
Aeronaves a jato da 2" Guerra Mundial.

Awa~o

América pelo Ar
(Galeria 102)
Como começaram e se
desenvolveram as aeronaves
e como elas mudaram a
experiência de voar.Veja
aeronaves antigas e entre no
nariz de um Boing 747.

Corrida &padaf (Galeria I14J
A história da competição americano-soviética pela
primazia no espaço. A V-I e a V-2 alemãs e uma porção
de outros foguetes e mísseis, cápsulas espaciais americanas
e soviéticas, um modelo de teste em escala real do
Telescópio Espacial Hubble. Entre numa seção da estação
espacial Skylab!

Se Tiver Mais Um Pouquinho
de Tempo...
Or Irmãos Wrlght e a Invenção da
Idade Aérea (Galeria 209)
Quem foram os irmãos Wright,
como eles inventaram o aeroplano
e como o mundo reagiu. Não perca
esta oportunidade de ver de perto a
máquina voadora Wright original de 1903.
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O V6o e a Exploraçio Espacial
&piore o Universo (Galeria III)
Instrumentos astronômicos, de astrolábios a sensores digitais.
~plorondo 01

Planetas (Galeria207J
Ultimas novidades na exploração do sistema solar.

Explorondo a l.ua (Galeria I I 2)
Um módulo lunar ori~nal e sondas lunares.

A Apolo para a Lua (Galeria 210)
Artefatos da Mercury. Gemini e Apollo.
Olhando para aTerra (Galeria I lO)

Satélites e imagens daTerra.

Trajes Espaciais
AApolo para a Lua (Galeria 210)
Trajes espaciais usados na Ll.ia pelos
astronautas da Apollo.
Corrida &padal (Galeria I 14)
Trajes espaciais e aeronáuticos dos
EUA e da União Soviética.

Este guia é patrocinado
pelo Comitê Feminino
do Smithsonian
Para informações, ligue para
202.633.1 000 ou visite www.nasm.si.edu.

