BEM-VINDO/A

Sanitário
Sanitário familiar
Bebedouro

Nossa missão é aumentar a conscientização do público sobre a importância da
liberdade de imprensa e da Primeira Emenda. Aqui você vivenciará a história
do jornalismo, o papel de uma imprensa livre nos grandes acontecimentos
históricos e como as liberdades fundamentais da Primeira Emenda — religião,
expressão, imprensa, reunião e petição — se aplicam à sua vida.

Elevador
The Food Section

Escada

Comece pegando a escada rolante no The New York Times Great Hall
até o Hubbard Broadcasting Concourse. Os Hearst Orientation Theaters
darão a você uma visão geral do museu. Depois de visitar as exposições no
Concourse, pegue um dos elevadores de vidro até o 6º andar e então vá
descendo em sentido horário.

Guarda-volumes
Bilheteria
Balcão de informações

HUBBARD
BROADCASTING
CONCOURSE
Veja a maior coleção
de seções inalteradas
do Muro de Berlim
fora da Alemanha.

THE FOOD
SECTION

•

Veja as notícias de primeiras páginas
do mundo inteiro e dos 50 estados
americanos exibidas aqui diariamente.

Aprecie a vista do Capitólio
e explore a interessante história
da Pennsylvania Avenue.
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ELEVADORES
PARA O 6º ANDAR

GALERIA DE EXPOSIÇÕES
TEMPORÁRIAS DA ABC NEWS

2

1

SALAS DE
CINEMA

2

1

Mergulhe em 500 anos de
história do jornalismo com 400
jornais históricos, além de artefatos
desde a Revolução Americana
até a era do jornalismo digital.

•3

Robert H. and Clarice Smith
Big Screen Theater

2

Veja a torre de transmissão que
ficava em cima do World Trade
Center.

PENNSYLVANIA AVE.

PENNSYLVANIA AVE.

•5

Knight TV Studio

•6

Master Control

2
1

Teste suas habilidades de repórter
de TV lendo uma notícia de última
hora de um teleprompter.

7

2

•6 Galeria de Exposições
Temporárias
•7

PENNSYLVANIA AVE.

Sala de Jantar Privativa

1

•1 The New York TimesOchs-Sulzberger Family
Great Hall of News
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Pulitzer Prize
Photographs Gallery

•

Veja todas as fotos vencedoras do
Prêmio Pulitzer desde 1942 e ouça
as histórias dos fotógrafos.

3•

Walter and Leonore
Annenberg Theater

4•

Newseum Store
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2•

EET

4

Conheça os mais de 2.300
jornalistas que morreram na
missão de cobrir notícias.

•4 Bloomberg Internet,
TV and Radio Gallery

•4 NBC News Interactive
Newsroom
•

3

•1 Pulitzer Prize-Winning
Editorial Cartoons

•

6
4

•5 Be a TV Reporter

Explore as liberdades da Primeira
Emenda: religião, expressão, imprensa,
reunião e petição.

•3 Journalists Memorial

3

Newseum Store

•3 The Bancroft Family
Ethics Center

•2 Time Warner World
News Gallery

PULLIAM FAMILY HISTORY OF LIBERTY GALLERY

Veja nesta exposição, em formato de
história ilustrada, o primeiro jornal a publicar
a Declaração de Independência.

•2

3

3

•2 “1776 — Breaking News:
Independence”
•

Conheça a geração de
estudantes que lutaram contra
a segregação nos anos 1960
e mudaram o curso da história.

•3 Cox Enterprises
First Amendment Gallery
•

5

•1 “First Dogs: American
Presidents and Their Pets”

PATROCINADA PELA COMCAST

3

PENNSYLVANIA AVE.

News Corporation
News History Gallery

2

1

•2 9/11 Gallery

•3 Galeria de Exposições
Temporárias

•

Comics

Veja a cabana do Unabomber,
o carro dos sequestradores do
11 de setembro e descubra como
o FBI combate o crime na era
do terrorismo.

•

•1

•2 Berlin Wall Gallery

•

•
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LEARNING
CENTER

•1 Hearst Theaters

“Inside Today’s FBI”

•1 “Make Some Noise”

Entrada do
estacionamento
Destaque da exposição

Esperamos que a visita seja uma inspiração para você.

4
•

•1 Today’s Front Pages Gallery

•2 Hank Greenspun
Family Terrace

Sala de cinema

Tem pouco tempo? Basta apresentar amanhã na bilheteria o mesmo bilhete
utilizado hoje e você poderá fazer a visita novamente sem pagar nada.

3•

4

Escada rolante

COMEÇANDO A VISITA

•

6

2

PENNSYLVANIA AVE.
4

1

•7 Knight Studio on Pennsylvania Avenue
4

ENTRADA PELA
PENNSYLVANIA AVE.

A Nikon é
patrocinadora exclusiva
da Pulitzer Prize
Photographs Gallery.

INFORMAÇÕES
AOS VISITANTES

INTERESSE
ESPECIAL

HORÁRIOS

VISITAS GUIADAS

Segunda a sábado: 9h às 17h
Domingo: 10h às 17h.

FIRST AMENDMENT HIGHLIGHTS TOUR

ADESÃO

Os membros Newseum podem visitar o museu
gratuitamente durante todo o ano! Passe na bilheteria
para solicitar sua adesão. Para mais informações,
escreva para membership@newseum.org.

BERLIN WALL GALLERY

ALIMENTAÇÃO

Faça uma visita guiada ao Newseum com duração
de 60 minutos por $10 a mais e conheça o melhor
das nossas exposições. As visitas começam às
10h (10h15 aos domingos), 11h30, 13h30 e 15h00.
As visitas são feitas por ordem de chegada. Compre
bilhetes para visitas guiadas na bilheteria.

VISITAS PRIVADAS

Enriqueça sua experiência com uma visita
privada de 90 minutos pelas galerias e estúdios do
Newseum – antes, durante ou após o horário de
funcionamento. As visitas devem ser reservadas
com pelo menos sete dias de antecedência. Saiba
mais em NewseumED.org/privatetours.

The Food Section, por Wolfgang Puck, é a praça
de alimentação situada na Hubbard Broadcasting
Concourse. Aprecie uma vasta seleção de pratos
quentes, sanduíches grelhados e frios, sopas gourmet,
saladas, sobremesas e muito mais! Aberto diariamente
das 11h às 15h.

VISITA AUTOGUIADA
DE DUAS HORA

COMPRAS

A Newseum Store, situada nos 1º e 2º andares, está
aberta das 10h às 17h.

STAND IN FRONT OF HISTORY

FOTOS

Hubbard Broadcasting Concourse
Comece sua visita de duas horas à sombra do Muro de
Berlim e de uma torre de vigia da Alemanha Oriental.

ACESSIBILIDADE

A CAPITOL VIEW • 6º andar
Aprecie a melhor vista de Washington seis andares
acima da Pennsylvania Avenue no Hank Greenspun
Family Terrace.

Fique à vontade para tirar fotos sem flash em todo o
Newseum, mas por favor não filme nas salas de cinema.
O Newseum é um centro com acessibilidade total.
Visite o balcão de informações para saber mais
sobre equipamentos de mobilidade, aparelhos de
audição assistida e descrição em áudio, além de
guias impressos em Braille ou formato grande.
Assistência (p. ex. interpretação em língua de
sinais americana, audição assistida, descrição)
para programas/visitas pode ser agendada com
antecedência mínima de sete dias úteis entrando
em contato com AccessUs@newseum.org ou
+1 202/292-6453.

9/11 GALLERY

HEADLINES OF HISTORY • 5º andar
Explore mais de 500 anos de notícias de primeira
página na News Corporation News History Gallery.
REPORTING A TRAGEDY • 4º andar

Testemunhe a cobertura dos ataques terroristas do
11 de setembro de 2001 através de primeiras páginas,
artefatos e entrevistas com repórteres que estavam
no local.

COX ENTERPRISES FIRST AMENDMENT GALLERY

O QUE ACHOU DA VISITA?

4º andar
Conheça as histórias de pessoas reais que usaram sua
liberdade de expressão, religião, imprensa, reunião
e petição para promover a mudança.

Cartões de comentários estão disponíveis no
balcão de informações, na bilheteria e no guardavolumes. Você também pode enviar um e-mail para
visitorcomments@newseum.org.

NEWSEUM.ORG

INSIDE TODAY’S FBI

FREEDOM AROUND THE WORLD • 3º andar
Descubra como a liberdade de imprensa é diferente no
mundo inteiro e veja o Journalists Memorial, que conta
as histórias daqueles que morreram cobrindo notícias.

GUIA DO VISITANTE

PULITZER PRIZE PHOTOGRAPHS • 1º andar
Veja em uma única galeria todos os vencedores do
prêmio mais prestigiado de fotografia e ouça as
histórias por trás das imagens célebres.

FAVORITOS DAS FAMÍLIAS
COMICS • Hubbard Broadcasting Concourse
Veja a história de Snoopy, Pogo, Mary Worth, Calvin
e Haroldo e outros personagens queridos das histórias
em quadrinhos.
NEWS CORPORATION NEWS HISTORY GALLERY

5º andar
Descubra primeiras páginas originais de jornais com
manchetes históricas famosas do século 16 até hoje
e veja artefatos desde a Revolução Americana até a
era do jornalismo digital.

O site NewseumED.org oferece recursos
interdisciplinares online gratuitos, incluindo linhas do
tempo interativas, vídeos de arquivo, planos de aula
e primeiras páginas históricas para download, que
podem ser usados por alunos e professores.
Escolas desde o jardim de infância até o ensino médio
e também universidades da área metropolitana de
Washington D.C. visitam o Newseum gratuitamente
graças a um programa patrocinado pela WTOP 103.5 FM.
Visite newseumED.org/fieldtrip para saber se sua
escola pode participar.

“1776 — BREAKING NEWS: INDEPENDENCE”

5º andar
Veja uma exposição em formato de história ilustrada,
incluindo uma rara edição da primeira impressão da
Declaração de Independência em um jornal.

COX ENTERPRISES FIRST AMENDMENT GALLERY

4º andar
Veja uma braçadeira usada em um protesto pela
estudante Mary Beth Tinker, que levou a um caso
histórico do Supremo Tribunal sobre liberdade de
expressão. Você reparou também no que o Bart
Simpson pensa sobre a Primeira Emenda?

PROGRAMA DE ADESÃO DE EMPRESAS

Saiba como a sua empresa pode aumentar seus recursos através da relação
com o Newseum. Junte-se a estes patrocinadores corporativos que assumiram
excelentes compromissos com o Newseum.

BLOOMBERG INTERNET, TV AND RADIO GALLERY

3º andar
Acompanhe a evolução da disseminação de
informações, desde o rádio até a televisão e a internet,
através de artefatos e transmissões históricas.

NBC NEWS INTERACTIVE NEWSROOM

2º andar
Experimente ser um fotojornalista ou repórter
ou teste seus conhecimentos sobre atualidades nas
estações de jogos interativos. Veja os últimos avanços
em realidade virtual nos quiosques de vídeo Top 10 VR.

“FIRST DOGS: AMERICAN PRESIDENTS AND
THEIR PETS” • 2º andar

Esta divertida exposição de fotos mostra alguns dos
principais cães que já moraram no endereço mais
prestigiado dos Estados Unidos.

AVISO AOS PAIS: alguns materiais exibidos nas seguintes galerias podem ser fortes demais para crianças e alguns visitantes: 9/11
Gallery, Pulitzer Prize Photographs Gallery e “Inside Today’s FBI”.

Para mais informações sobre patrocínio das exposições ou adesão de empresas, visite newseum.org/corporate.
O Newseum é uma organização filantrópica 501(c)(3).

