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Veja por que 
somos
a MaIor 
atração da 
aMérIca

®

Visite nossos outros espaços:

greenfield Village
tour pela fábrica do Ford rouge
cinema IMax

®
 

centro de pesquisas Benson Ford®

theHenryFord.org

LIMusInes  
presIdencIaIs

gostou da sua experIêncIa?
Como nós!

H e n r y  F o r d  M u s e u M

Grandes Inovações da América,

Grandes Ideias da América,

O Henry Ford Museum está sob um único teto em 
uma área de 4,86 hectares - preenchido com dezenas de 
milhares de artefatos, cada um deles com uma história 
para contar sobre a paixão da América por inovação. 
Inovação tecnológica. Inovação Social. Inovação em 
comunicações, em fabricação, em transportes e mais.

aberto diariamente das 09:30hs às 17:00hs 
acesse theHenryFord.org

É permitido fotografia para uso pessoal, exceto se indicado.  

nota:  os visitantes podem ser filmados, fotografados ou gravados para usos educacionais e promocionais  

pela the Henry Ford®. 

Henry Ford-o HoMeM por trás de tudo
Henry Ford foi um homem de ideias: ele tinha ideias para carros, 
motores e para o maior complexo de fabricação em massa que o 
mundo já tinha visto. Ele foi chamado de “o empresário do século 
20” e seu veículo revolucionário ficou conhecido como “o carro 
do século 20.”

Em 1908, Henry Ford apresentou o Modelo T - o carro que 
colocou o mundo sobre rodas. Barato, eficiente e confiável, o 
Modelo T colocaria o automóvel ao alcance de milhões de pessoas.

O sucesso do Modelo T feito por Henry Ford, fez dele um 
herói do povo americano e um homem de riqueza e influência 
surpreendente. Ele começou a colecionar e criou um museu, 
uma vila e uma escola que mostrou a história, a engenhosidade, 
a capacidade e a inovação americana. Hoje, a instituição que 
começou a cerca de 80 anos atrás, cresceu com cinco atrações  
e milhões de artefatos e é conhecido como The Henry Ford,  
a maior atração da América. Compartilhe sua visita

portuguese



MADE IN AMERICA
POWER HEROES OF THE SKY
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Henry Ford Museum Store

HENRY FORD ACADEMY
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PLACE 
IN TIME

Bilhetes e 
Informações

Banheiro 
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MADE IN
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MANUFACTURING

DISPONÍVEL EM TODO O 
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LocoMotIVa de aLLegHeny 
Localizada na railroads (estradas de Ferro)
Uma das maiores locomotivas a vapor já construídas, a Allegheny  
de 1941 foi projetada para a Chesapeake & Ohio Railway.

quadrIcIcLo 
Localizado na driving american
Este veículo movido a gás, produzido por Henry Ford, possuía  
uma farol e design simples, características que mais tarde iriam  
abrir o caminho para sua invenção mais famosa, o Modelo T.

LIMusInes presIdencIaIs
Localizadas na presidential Vehicles
Entre os renomados artefatos do Museu, estão os veículos em que 
presidentes norte-americanos viajaram no século 20. Você irá achar 
esta exposição única totalmente fascinante e inesquecível.

onIBus  de  rosa  parks 
Localizado na with Liberty and Justice for all
Em 1° de dezembro de 1955, Rosa Parks embarcou neste  
ônibus em Montgomery e inspirou uma nova era na questão  
pela liberdade e igualdade americana.

Henry Ford MuseuM store
Horário: das 09:30hs às 17:00hs
Aqui você vai encontrar presentes e lembranças tão criativas quanto o próprio 
Henry Ford Museum - iluminadas, divertidas, informativas - presentes que 
acendem a imaginação e mantém viva a memória da sua visita muito tempo 
depois em sua casa.

genIus at pLay (gênIo eM ação)
Horário: das 10:00hs às 17:00hs
Por que a história não pode ser divertida? Esta loja charmosa é recheado de 
jogos, livros e brinquedos criativos. Do moderno ao clássico, você vai encontrar 
itens para mentes jovens e os jovens de coração.

MIcHIgan caFé® 
Horário: segunda a domingo das 09:30hs às 17:00hs (sopas, sanduíches e petiscos após as 15:00hs)

O cardápio ressalta a alimentação dos Grandes Lagos e pratos deliciosos que 
adoramos comer. O atendimento é estilo lanchonete.

wIenerMoBILe caFé
Horário: 01 jan-31 mar de sexta a domingo das 11:00hs às 16:00hs 
01 abr-31 dez de segunda a domingo das 11:00hs às 16:00hs
Celebre um símbolo americano - o cachorro-quente. Enquanto isso, aproveite 
para ver de perto outro símbolo nacional - o Oscar Mayer Wienermobile.

LaMy’s dIner
Horário: das 09:30hs às 17:00hs
Pule em um banquinho ou pegue uma cabine e aproveite pratos simples,  
café, refrigerantes e muito mais.

wIenerMoBILe                
Localizado próximo ao wienermobile café
Um dos símbolos mais marcantes do marketing moderno.  
O Wienermobile é uma inspiração kitsch, um exemplo nostálgico 
do brilho promocional.

casa dyMaxIon                    
Localizada na your place in time
a casa toda em alumínio de R. Buckminster Fuller, foi concebida 
como a casa do futuro na década de 1920 por sua acessibilidade  
e design ecologicamente conscientes.

dc-3                                                      
Localizado na Heroes of the sky
Este avião de 1939, revolucionou a aviação global ao registrar  
mais de 19 milhões de quilômetros em nove anos e meio!

IMperdíVe Is coMpras  e  aL IMentação
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Driving américa é a exposição do mundo do automóvel, 
ela gira em torno de uma coleção inigualável de veículos 
historicamente significantes.  ela é um impressionante 
conjunto de artefatos autênticos, mídia digital, jogos 
interativos e histórias pessoais chamando a atenção  
para a enorme influência do automóvel na  
cultura americana.

cIneMa drIVe-In

quiosque interativo


