
 
 
 

O Museu Internacional de Espionagem 
possui a maior coleção de artefactos 
mundiais jamais colocados em exibição 
publica. Esses artefactos não só iluminam 
o trabalho de espiões e de operações 
cruciais de espionagem como também 
trazem a luz as estratégias e técnicas de 
pessoas que estiveram por detrás das mais 
secretas missões na história mundial.    

Diretrizes da Exposição  

Todas as visitas as galerias de exibição são 
auto-guiadas. Duas horas é o tempo 
recomendado. Não é permitido o uso de 
flash em máquinas fotográficas, o 
consumo de comida e bebidas nas galerias 
de exibição. A área de cacifos esta 
disponível para guardar carrinhos de bebe 
e bens pessoais. Marsúpios estão 
disponíveis para aluguer. As crianças 
devem estar sempre acompanhadas por 
um adulto.  

O Museu Internacional de Espionagem, 
uma organização privada sem fins 
lucrativos 501 (c) (3), opera 
completamente independente do 
dinheiro dos impostos ou do 
financiamento do governo. Sua visita 
servirá para apoiar as pesquisas, 
exposições e programas educacionais do 
Museu. 

SPYMUSEUM.ORG  

700 L'Enfant Plaza, SW  
Washington, DC 20024  

ACCESSO 

O museu obedece integralmente as regras 

de acesso estabelecidas pelo ADA. Dirija-se 

ao Balcão de Informações para mais 

detalhes. 



.. 

Obtenha a sua identidade secreta e prepare-se 

para testar as suas habilidades de espionagem 

durante sua missão secreta no museu.  

–

Explore a arte e a ciência de espionagem – desde 

os tempos remotos de coleta de informação 

humana ate a evolução de métodos de coleta de 

sinais e imagens. 

–

Como é que os analistas decifram a informação 

secreta recolhida e avaliam problemas? Pense 

como um analista explorando histórias de 

problemas enfrentados pelos serviços de 

inteligência secreta e através de uma series de 

“mind games”.  

– Acão Secreta 
Os governos enviam agentes em missões 

secretas para os países estrangeiros 

parasecretamente influenciar eventos a seu 

favor. Aprenda acerca de pessoas, planos, 

ferramentas e consequências de diferente tipo 

de operações secretas.  

– Espionagem Que Mudou o Rumo da História 
Explore histórias que retratam o impacto dos serviços de inteligência na História, incluindo sucessos e fracassos, 

novas ferramentas tecnológicas e a tensão em criar equilíbrio entre sigilo e abertura. 

As agências de espionagem ajudam a proteger seus países contra ameaças - reais, percebidas ou planejadas. 

Descubra como as nações têm se esforçado para avaliar quem representa uma ameaça e como elas podem ser 

interrompidas. 

Receba o relatório de desempenho da sua MISSAO SECRETA - UNDERCOVER MISSION. O relatório resume suas 

melhores habilidades de espionagem.  

–Missão Secreta 

Disfarce-se e teste suas habilidades de espião em uma missão enquanto viaja pelas 
exibições permanentes do Museu. Essa experiência que é possível através do uso do RFID 
(dispositivo eletrónico de identificação) irá rastrear o seu desempenho nas actividades 
interativas. E também lhe irá fornecer um resumo apos a conclusão dessas actividades. 
Poderá aceder ao website onde irá “conhecer” espiões como você e aceder o resumo 
completo da sua missão e fotos.  

 
A missão secreta esta incluída no pacote de entrada ao museu. 


