
Categoria
Estabelecimento /

Endereço

Programação /

Classificação etária
Descrição Data(s) Horário(s) Valor para o Passaporte:

LIVRO, BIBLIOTECA E LEITURA
Biblioteca Popular Marques Rebelo

Endereço: Rua Guapeni, 61- Tijuca

Disponibilizar livros, contação de histórias - Mudando a Narrativa 

, e meditação de leitura inclusiva

Classificação etária: livre

tem como foco crianças e suas famílias, e deve mobilizar crianças com e sem deficiência (ser inclusivo), 

mas desenvolverá recursos e estratégias para garantir o acesso das crianças com deficiência.
11/8 9h às 17h gratuito

LIVRO, BIBLIOTECA E LEITURA Ambiente virtual
Cidade Livro - Download gratuito de 100 E-Books de clássicos da 

literatura brasileira

O Projeto Cidade Livro disponibiliza acesso inovador a download gratuito de 100 títulos de obras 

clássicas da literatura brasileira
11/8 24h

gratuito

TEATRO
Arena Carioca Abelardo Barbosa - Chacrinha

endereço: Rua Soldado Elizeu Hipólito 138, Guaratiba
Aniversario da Arena Comemoração de aniversario da Arena Carioca - Abelardo Barbosa - Chacrinha 11/8 16h gratuito

TEATRO
Arena Carioca Carlos Roberto de Oliveira - Dicró

Endereço: Parque Ari Barroso, Penha

Pelo buraco da fechadura

Classificação: 14 anos

O espetáculo conta a história de dois grandes amigos (Raul e Olegário), que, por acasos da vida, se 

distanciaram por alguns anos. Até que se reencontram no bordel de Madame Cri - Cri onde podem 

encontrar as moças mais belas de toda a redondeza, e começam a viver novas aventuras em cima da 

fixação de Raul por não gostar de mulheres com seios grandes. O espetáculo foi escrito por um jovem 

de 16 anos e é livremente inspirado nas obras de Nelson Rodrigues.

11/8 19h
50% de desconto com o Passaporte: R$ 5 (entrada inteira 

R$ 10)

TEATRO
Arena Carioca Jovelina Pérola Negra 

Endereço: Praça Ênio, s/n, Pavuna

Pé de Cachimbo 

Classificação etária: Livre

“Pé de Cachimbo, é um espetáculo de dança contemporânea que interage com o publico, o convidando 

a mergulhar nas memórias brasileiras da nossa cultura popular.

Traz de forma poética e bem inovadora toda a essência do nosso folclore: samba de roda, forró, baião, 

maracatu, catira, quadrilhas.

11/8 10h30 e 15h gratuito

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Arquivo Nacional

Endereço: Praça da República 173 - Centro

exposição Rio em Movimento

Classificação etária: livre

Exposição apresenta uma visão sobre as intervenções no espaço urbano e na geografia da cidade,desde 

o periodo colonial até finais dos anos 1970.
11/8 8h às 18h gratuito

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Associação Grupo Cultural Jongo da Serrinha

endereço: Rua Compositor Silas de Oliveira , 101 - Madureira
exposição de acervo A casa do jongo tem uma exposição permanente sobre as famílias do centenário morro da serrinha 11/8 10h as 18h gratuito

LIVRO, BIBLIOTECA E LEITURA
Biblioteca Comunitária Paulo Coelho

Endereço: Rua Saint Romain nº146, Copacabana
livro e leitura Biblioteca com 20 mil títulos, voltados a literatura infantil 11/8 9h às 17h gratuito

LIVRO, BIBLIOTECA E LEITURA
Biblioteca Nacional

endereço: Avenida Rio Branco, 219/239 - Centro
livro e leitura

A Biblioteca Nacional é a depositária do patrimônio bibliográfico e documental do Brasil. Fundada em 

1810, é considerada a maior biblioteca da América Latina e a oitava maior biblioteca nacional do mundo, 

segundo a UNESCO

11/8 10h às 17h gratuito

LIVRO, BIBLIOTECA E LEITURA
Biblioteca Popular Abgar Renault (CASS)

endereço: Rua Afonso Cavalcanti, 455 - Cidade Nova
livro e leitura 11/8 9h às 17h gratuito

LIVRO, BIBLIOTECA E LEITURA
Biblioteca Popular Annita Porto Martins

endereço: Rua Sampaio Viana, 357 - Rio Comprido
Troca-troca de livros

Atividade permanente onde o leitor traz até dois livros de literatura em bom estado e troca por outro 

disponível em nosso carrinho de Troca-troca, estimulando a leitura.
11/8 9h às 17h gratuito

LIVRO, BIBLIOTECA E LEITURA
Biblioteca Popular Cecília Meireles

Endereço: Rua Doutor Bernardino, 218, Praça Seca, Jacarepaguá

Disponibilizar livros, contação de histórias - Mudando a Narrativa 

, e meditação de leitura inclusiva

Classificação etária: livre

tem como foco crianças e suas famílias, e deve mobilizar crianças com e sem deficiência (ser inclusivo), 

mas desenvolverá recursos e estratégias para garantir o acesso das crianças com deficiência.
11/8 9h às 17h gratuito

LIVRO, BIBLIOTECA E LEITURA
Biblioteca Popular do Guandu Fernando Sabino

endereço: Praça do Lote 219 - Santa Cruz
livro e leitura 11/8 9h às 17h gratuito

LIVRO, BIBLIOTECA E LEITURA
Biblioteca Popular Euclides da Cunha

endereço: Praça Danaides, s/n - Cocotá, Ilha do Governador
Exposição do Atelier da 3ª Idade De Bem com a Vida.

Exposição de pinturas do Ateliê da Pastoral da 3ª Idade da Igreja Nossa Senhora da Ajuda, na Ilha do 

Governador.

Trará as obras feitas pelas alunas do ateliê, com pinturas de temática livre.

11/8 9h às 17h gratuito

LIVRO, BIBLIOTECA E LEITURA
Biblioteca Popular Euclides da Cunha

endereço: Praça Danaides, s/n - Cocotá, Ilha do Governador
livro e leitura 11/8 9h às 17h gratuito

LIVRO, BIBLIOTECA E LEITURA
Biblioteca Popular Euclides da Cunha

endereço: Praça Danaides, s/n - Cocotá, Ilha do Governador

Disponibilizar livros, contação de histórias - Mudando a Narrativa 

, e meditação de leitura inclusiva

Classificação etária: livre

tem como foco crianças e suas famílias, e deve mobilizar crianças com e sem deficiência (ser inclusivo), 

mas desenvolverá recursos e estratégias para garantir o acesso das crianças com deficiência.
11/8 9h às 17h gratuito

BAILES, SARAUS E EVENTOS DE RUA
Biblioteca Popular João do Rio

Endereço: Av. Monsenhor Félix, 512 - Irajá

Residência Artísitca: Grupo Mosaicos Convida.

Classificação etária : Livre

O projeto consiste na continuação da residência artística na Biblioteca Popular Municipal de Irajá João 

do Rio, iniciada em 2015, pelo Grupo Mosaicos. A ideia é manter a ocupação deste espaço, fortalecendo 

sua relação com a comunidade, tendo como desdobramento o diálogo com outros artistas, que atuarão 

com o grupo através da criação de repertório a ser apresentado na biblioteca. Propõe-se assim um 

trabalho de curadoria, levando outras linguagens artísticas em parceria com o trabalho do grupo.

11/8 14h gratuito

LIVRO, BIBLIOTECA E LEITURA
Biblioteca Popular Jorge Amado

endereço: Rua Ivanildo Alves s/n - Complexo da Maré
livro e leitura 11/8 9h às 17h gratuito

LIVRO, BIBLIOTECA E LEITURA
Biblioteca Popular José de Alencar

endereço: Rua Monte Alegre, 306 - Santa Teresa
livro e leitura 11/8 9h às 17h gratuito

LIVRO, BIBLIOTECA E LEITURA
Biblioteca Popular Machado de Assis

Endereço: Rua Farani, 53 - Botafogo

Disponibilizar livros, contação de histórias - Mudando a Narrativa 

, e meditação de leitura inclusiva

Classificação etária: livre

tem como foco crianças e suas famílias, e deve mobilizar crianças com e sem deficiência (ser inclusivo), 

mas desenvolverá recursos e estratégias para garantir o acesso das crianças com deficiência.
11/8 9h às 17h gratuito

LIVRO, BIBLIOTECA E LEITURA
Biblioteca Popular Manuel Ignácio da Silva Alvarenga

endereço: Praça Thelmo Gonçalves Maia s/n - Campo Grande

Disponibilizar livros, contação de histórias - Mudando a Narrativa 

, e meditação de leitura inclusiva

Classificação etária: livre

tem como foco crianças e suas famílias, e deve mobilizar crianças com e sem deficiência (ser inclusivo), 

mas desenvolverá recursos e estratégias para garantir o acesso das crianças com deficiência.
11/8 9h às 17h gratuito

LIVRO, BIBLIOTECA E LEITURA
Biblioteca Popular Manuel Ignácio da Silva Alvarenga

endereço: Praça Thelmo Gonçalves Maia s/n - Campo Grande
Biblioteca virtual

Atividade permanente de acesso gratuito aos computadores da Biblioteca para pesquisa, estudo e 

entretenimento. Período máximo de acesso à internet de uma hora, com agendamento prévio.
11/8 9h às 16h gratuito

LIVRO, BIBLIOTECA E LEITURA
Biblioteca Popular Manuel Ignácio da Silva Alvarenga

endereço: Praça Thelmo Gonçalves Maia s/n - Campo Grande
Troca-Troca de livros

Atividade permanente onde o leitor traz até dois livros de literatura em bom estado e troca por outro 

disponível em nosso carrinho de Troca-troca, estimulanndo a leitura.
11/8 9h às 16h gratuito

LIVRO, BIBLIOTECA E LEITURA
Biblioteca Pública do Rio Comprido

Endereço: Travessa Nestor Vítor, 64, Rio Comprido, Rio de Janeiro

Disponibilizar livros, contação de histórias - Mudando a Narrativa 

, e meditação de leitura inclusiva

Classificação etária: livre

tem como foco crianças e suas famílias, e deve mobilizar crianças com e sem deficiência (ser inclusivo), 

mas desenvolverá recursos e estratégias para garantir o acesso das crianças com deficiência.
11/8 9h às 17h gratuito

SERVIÇOS
Bike Rio Café Comércio e Serviços ltda

endereço: Rua do Senado, 176 - Centro

serviços em gastronomia e

estacionamento de bicicletas

Espaço multifuncional que oferece serviços de estacionamento de bicicletas com vestiários e chuveiros, 

Restaurante/Café, para lanches e refeições, loja com material, acessórios e roupas específicas e oficina 

para consertos e manutenção das bicicletas.

11/8 7h às 18h24 15% de desconto para o Passaporte em todos os serviços

SERVIÇOS
Bossa Nova e Companhia

endereço: Rua Duvivier, 37, Copacabana
Comercialização de livros, CDs, LPs e DVDs e livraria de música

Localizada no lendário Beco das Garrafas, o berço da bossa nova, a BOSSA NOVA E COMPANHIA é uma 

loja temática. Um misto de Livraria de Música e Casa de Discos ( CDs, LPs e DVDs) , instrumentos 

musicais, em uma atmosfera tipicamente carioca. www.bossanovaecompanhia.com.br

11/8 9h às 19h
10% de desconto para o Passaporte nas compras em 

dinheiro

MÚSICA Boulevard Olímpico - Parque Madureira Somos Um Só

A banda constituiu-se como um aglomerado rítmico que narra o retrato do país, tendo como um dos 

principais gêneros o Funk, fortalecendo a identidade cultural do Rio de Janeiro e quebrando paradigmas 

entre “morro” e “asfalto”.

11/8 18h gratuito

MÚSICA Boulevard Olímpico - Praça XV Allen Jeronimo e a Rave de Raiz

A apresentação se constitui no fomento da cultura popular brasileira e busca apresentar ao público 

toda a cultura popular nordestina e seus ritmos como o Maracatu, Coco, Frevo, Xote, Xaxado, Samba de 

Latada e outros, fazendo da apresentação um espetáculo de cultura brasileira.

11/8 16h gratuito

SERVIÇOS
Café Épico

endereço: Av Men de Sá, 144, Centro
serviços em gastronomia 11/8  9h às 20h

10% de desconto para o Passaporte das 9h as 11h e 14h as 

20h



MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Caixa Cultural Rio de Janeiro

Endereço: Av.Almirante Barroso 25, sobreloja
exposição "Esporte em Movimento"

A mostra conta com selos, moedas, troféus, tochas, fotografias, vídeos, medalhas originais e demais 

objetos relacionados à história do esporte mundial, além de réplicas táteis, a fim de promover a 

inclusão de deficientes visuais.

11/8 10h às 21h gratuito

MÚSICA
Casa do Choro - Auditório Radamés Gnattali

Endereço: Rua da Carioca nº 38 - Centro, Rio de Janeiro

Choro Carioca: Música do Brasil

Classificação etária: Livre

O espetáculo Choro Carioca: Música do Brasil tem por objetivo apresentar a história do primeiro gênero 

da música popular urbana carioca, seus principais compositores e acontecimentos relacionados ao seu 

desenvolvimento, conjuntamente às transformações da cidade, desde o surgimento aos dias atuais. 

Como num cinema mudo às avessas, projeções em vídeo ilustrarão a execução do repertório que será 

realizada por um conjuntoregional (formação instrumental característica do gênero), tendo a música 

como o fio condutor

11/8 12h30 gratuito

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Casa do Patrimônio Ferroviário do Rio de Janeiro (antigo Museu do Trem)

endereço: Rua Arquias Cordeiro, 1046, Engenho de Dentro

Exposição permanente de locomotivas e carros históricos, como 

a Baronesa, 1º locomotiva do Brasil, o carro do Imperador 

D.Pedro II, carro do Rei Alberto da Bélgica e o carro do 

Presidente Getúlio Vargas.

Visita a exposição e preservação do patrimônio ferroviário brasileiro 11/8 10h às 16h gratuito

BAILES, SARAUS E EVENTOS DE RUA
Centro Afro Carioca de Cinema

Endereço: R. Joaquim Silva, 40 - Centro, Rio de Janeiro 

Casa Afro Carioca das Artes - RIO 450 - Olimpíadas 2016

Classificação etária: 18 anos

Promoveremos atividades abertas ao público relacionadas à valorização da arte e do pensamento dos 

artistas negros em movimento de afirmação na cidade do Rio, passando assim uma realidade 

contemporânea não folclórica. Será oferecido ao público toques de moda e gastronomia com inspiração 

afrobrasileira, através da venda de caldinhos, bolinhos, pipocas, aipim frito etc... Acompanhados de 

degustação de várias marcas de cachaças artesanais produzidas no Estado do Rio de janeiro.

11/8 18h gratuito

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Centro Cultural Banco do Brasil

endereço: Rua Primeiro de Março, 66, Centro

Triunfo da Cor 

classificação livre
Exposição de obras do Pós Impressionismo pertencentes ao acervo do Museu D’Orsay (Paris). 11/8 9h às 21h gratuito

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Centro Cultural Banco do Brasil

endereço: Rua Primeiro de Março, 66, Centro

Exposições, Biblioteca, Museu e Arquivo Histórico e Memória 

CCBB
Mostra em homenagem ao cineasta, fotógrafo e poeta iraniano, nasceu em Teerã, 1940. 11/8 9h às 21h gratuito

TEATRO
Centro Cultural Banco do Brasil

endereço: Rua Primeiro de Março, 66, Centro

Espetáculo "Gata em Telhado de Zinco Quente" classificação 14 

anos

Texto clássico de Tennesse Williams com Barbara Paz, Zecarlos Machado, Kelzy Ecard, Augusto Zacchi, 

Fernanda Viacava e Augusto Cesar. Direção de Eduardo Tolentino de Araújo.
11/8 19h gratuito

TEATRO
Centro Cultural Banco do Brasil

endereço: Rua Primeiro de Março, 66, Centro

Espetáculo teatral URGENTE!

Classificação 14 anos

Espetáculo inédito da Cia. Luna Lunera. No palco, personagens perdidos entre a sensação de que a vida 

passa cada vez mais rápido e a necessidade pulsante de se estabelecer um outro vínculo com o tempo 

ganham vida na direção do Áreas Coletivo de Arte, composto por Miwa Yanagizawa, Liliane Rovaris e 

Maria Silvia Campos.

11/8 19h gratuito

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Centro Cultural Correios

endereço: Rua Visconde de Itaboraí, 20 - Centro
Memória do Esporte - exposição

exposição sobre a história dos Jogos Olímpicos desde a sua 1ª edição em 1896 até a edição mais recente 

realizada em Londres, em 2012.
11/8 12h às 19h gratuito

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Centro Cultural Correios

endereço: Rua Visconde de Itaboraí, 20 - Centro
Ouro - Espírito e Natureza de um Território - exposição

mostra do artista colombiano Pedro Ruiz, abordando os diferentes aspectos culturais, físicos e culturais 

do seu país, seu povo, paisagens, música e dança.
11/8 12h às 19h gratuito

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Centro Cultural Correios

endereço: Rua Visconde de Itaboraí, 20 - Centro
exposição do acervo 11/8 12h às 19h gratuito

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Centro Cultural da Justiça Federal

endereço: Av. Rio Branco, 241 - Centro

Exposição O Rio Brinca nas Ruas – Rio de Janeiro de todos os 

Esportes

classificação livre

exposições temporárias 11/8 12h às 19h gratuito

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Centro Cultural da Justiça Federal

endereço: Av. Rio Branco, 241 - Centro

Exposição Frágil Existência

classificação livre
exposições temporárias 11/8 12h às 19h gratuito

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Centro Cultural da Justiça Federal

endereço: Av. Rio Branco, 241 - Centro

Exposição Janela do Fabiano

classificação: 16 anos
exposições temporárias 11/8 12h às 19h gratuito

BAILES, SARAUS E EVENTOS DE RUA
Museu da Maré

endereço: Av Guilherme Maxwell, 26, Maré

Grupos Populares de Teatro do Oprimido

Classificação etária: 12 anos

realização de seminários e laboratórios para o aperfeiçoamento dos grupos e realização de 24 

apresentações dos espetáculos de Teatro-Fórum em locais públicos
11/8 15h gratuito

MÚSICA
Sala Municipal Baden Powell

Endereço: Av. Nossa Senhora de Copacabana 360 - Copacabana

Carta na manga apresenta 

Classificação: 12 anos

A proposta consiste em 3 modelos de apresentação, abrangendo roteiros de shows distintos, assim 

como diálogos culturais com artistas de rua da cidade do Rio de Janeiro, abordando o funk, o passinho, 

o Rap e composições autorais.

11/8 Quinta-feira, às 20h R$ 1

TEATRO Teatro Municipal Café Pequeno - endereço: Avenida Ataulfo de Paiva, 269 - Leblon
UMDOUM

Classificação: 18 anos

O espetáculo UMDOUM é motivado por entrevistas feitas com aproximadamente 20 pessoas que tem 

suas profissões e buscam serem visíveis em um mundo que as apaga. O público torna-se 

simultaneamente espectador e componente das cenas em um tempo real e fictício.

11/8 19h R$ 1

MÚSICA
Teatro Municipal Serrador

endereço: Rua Senador Dantas, 13 - Cinelândia

Eu sei que vou te amar

Classificação: Livre

"Eu Sei Que Vou Te Amar" Presta uma homenagem às maiores canções românticas de todos os tempos - 

de Cole Porter a Roberto Carlos, de George Gershwin a Lionel Richie - em Português, Inglês, Italiano e 

Francês; com canções imortalizadas no Cinema, na Broadway e nas rádios. Um repertório eclético e 

internacional onde o tema principal é único e universal: O Amor!

11/8 19h30 R$ 40

DANÇA
Teatro Municipal Ziembinsky

endereço: Rua Heitor Beltrão s/n - Tijuca

Mulungu

Classificação: Livre

Com alunos do projeto Associação Sociocultural Bataka – todos jovens de vilas e favelas de Belo 

Horizonte (MG). Espetáculo de dança afro contemporânea que aborda as tradições populares de forma 

poética e criativa.

11/8 Quinta-feira, às 19h
50% de deconto com o Passaporte R$ 10 (entrada inteira 

R$ 20)

MÚSICA
Lona Cultural Municipal Jacob do Bandolim - Praça do Barro Vermelho s/nº - Praça 

Geraldo Simonard - Pechincha
IQfenix Representa

O IQfenix Representa é um show formado por Bboy´s, Mc´s e Dj´s. O show passa pelo universos da 

black music: O soul, original Funk e Funk carioca , break beats e rap.
11/8 19h gratuito

LIVRO, BIBLIOTECA E LEITURA
Biblioteca Popular Volante João Antonio

Endereço: Av. Monsenhor Félix, 512 - Irajá

Disponibilizar livros, contação de histórias - Mudando a Narrativa 

, e meditação de leitura inclusiva

Classificação etária: livre

tem como foco crianças e suas famílias, e deve mobilizar crianças com e sem deficiência (ser inclusivo), 

mas desenvolverá recursos e estratégias para garantir o acesso das crianças com deficiência.
11/8 9h às 17h gratuito

TEATRO
Teatro Ipanema

Endereço: Rua Prudente de Morais, 824-A, Ipanema

Um nome para Romeu e Julieta

Classificação: 12 anos

“Um Nome para Romeu e Julieta” é uma visita ao clássico de William Shakespeare (1582-1616) sob o 

olhar contemporâneo, com direção de Dani Lossant e colaboração dramatúrgica de Diogo Liberano. O 

espetáculo apresenta seis atores em um espaço posteriormente preenchido com palavras e ações, 

como um grito de liberdade contra poderes autoritários que tolem a liberdade humana de amar e 

existir. A encenação do texto, adaptado em versos, destaca Romeu e Julieta – representados por Diogo 

Liberano e Carolina Ferman – contrastando-os com as limitações externas trazidas e representadas 

pelos personagens coadjuvantes que interferem e modificam a trama, aumentando a atmosfera de 

instabilidade que envolve e conduz o casal até o seu trágico fim.

11/8 20h30 R$ 30

BAILES, SARAUS E EVENTOS DE RUA

Teatro Odisséia

Endereço: Av. Mem de Sá, 66 - Centro

Tel: 2226-9691

Sarau Preto

Classificação etária: 16 anos

O Sarau Preto é um encontro de compositores e poetas afro-brasileiros, com intervenções artísticas nos 

campo das artes plásticas, dança, áudio-visual , moda e estética negra. Tem como objetivo primeiro 

destacar, exaltar e revelar a produção litero-musical e poética de compositores negros.

11/8 20h R$ 20 (50% com o passaporte)

BAILES, SARAUS E EVENTOS DE RUA
Museu Casa do Pontal

endereço: Estrada do Pontal 3295 - Recreio dos Bandeirantes

Museu do Pontal nas Olimpíadas

Classificação etária: Livre

O Museu Casa do Pontal apresenta a sua programação cultural para o período das Olimpíadas e que 

também fará parte das comemorações dos 40 anos da instituição. A programação cultural envolverá:

• Exposição Temporária no Museu Casa do Pontal – 3 meses de duração

• Projeto Turístico “Leme Pontal” – todo sábado durante as olimpíadas

11/8 17h gratuito



TEATRO

Teatro Oi Casa Grande

endereço: Avenida Afrânio de Melo Franco, 290, Leblon
Auê

classificação 12 anos

No dicionário, auê significa farra, tumulto, confusão ou barulho causado por uma algazarra. Em cena, a 

companhia Barca dos Corações Partidos – forjada nas montagens de ‘Gonzagão – A Lenda’ e ‘Ópera do 

Malandro’ – apresenta 21 canções autorais e inéditas, em um espetáculo que mescla teatro, dança, 

performance e, claro, música. Criada em processo coletivo com a diretora Duda Maia, a encenação 

utiliza as letras como dramaturgia e os oito atores/cantores ainda são responsáveis por tocar todos os 

instrumentos ao vivo nesta verdadeira farra teatral. A idealização do projeto é fruto da parceria do 

grupo com a Sarau Agência, da produtora Andréa Alves, também responsável pelas outras montagens. 

O repertório faz jus ao nome da companhia e traz uma leva de canções cujo tema principal é o amor e 

todas as suas dores e delícias. As músicas foram compostas pelos atores da Barca (Adren Alves, Alfredo 

Del Penho, Beto Lemos, Eduardo Rios, Fábio Enriquez, Laila Garin, Renato Luciano, Ricca Barros) e 

alguns colaboradores, como o cantor e compositor Moyseis Marques, que protagonizou a ‘Ópera do 

Malandro’ com eles, e Laila Garin, atriz de ‘Elis – A Musical ’.

11/8 21h

30% de desconto para o Passaporte, R$ 98,00 (entrada 

inteira R$ 140,00), R$ 49,00 (entrada meia R$ 70,00) - 

Plateia e/ou Camarote

30% de desconto para o Passaporte , R$ 70,00 (entrada 

inteira R$ 100,00), R$ 35,00 (entrada meia R$ 50,00) - 

Balcão Setor 2

30% de desconto para o Passaporte , R$ 35,00 (entrada 

inteira R$ 50,00), R$ 17,50 (entrada meia R$ 25,00) - 

Balcão Setor 3

DANÇA
Theatro Municipal do Rio de Janeiro

endereço: Praça Floriano s/n - Cinelândia, Centro

Trilogia Amazônica – Ballét em três partes

classificação 10 anos

Balé reunindo composições de Villa-Lobos e alguns dos mais importantes coreógrafos brasileiros. 

Formam um tríptico cuja temática é a natureza, em especial a Amazônia.
11/8 20h

10% de desconto para o Passaporte R$ 540 Frisas e 

Camarotes (entrada inteira R$ 600), R$ 90 Platéia e Balcão 

Nobre (entrada inteira R$ 100), R$ 64,80 Balcão Superior 

(entrada inteira R$ 72), Galeria R$ 32,40 ( entrada inteira 

R$ 36)

MÚSICA
Teatro Municipal Serrador

endereço: Rua Senador Dantas, 13 - Cinelândia
Show cantora Ana Larosse Show inédito e Pré-disco da Ana Larosse, com guitarra e convidados especiais. 11/8 19h30

50% de desconto para o Passaporte - R$ 15 (entrada inteira 

R$ 30)

TEATRO
Teatro Municipal Carlos Gomes 

Endereço: Praça Tiradentes, 19, Centro

Amargo fruto – a vida de Billie Holiday

Classificação: 12 anos

Patrocinado pelo Ministério da Cultura, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal de 

Cultura, por meio do Programa de Fomento à Cultura Carioca 2014, o musical “Amargo fruto - A vida de 

Billie Holiday” foi vencedor do Prêmio Cesgranrio na categoria Melhor Direção Musical, indicado aos 

prêmios Shell, APTR e Botequim Cultural, além de estar concorrendo ao Prêmio Reverência 2016 na 

categoria Melhor Espetáculo Voto Popular. Com texto de Jau Sant´Angelo e Ticiana Studart, realização 

da Vitória Produções, direção de Ticiana Studart, direção musical e arranjos de Marcelo Alonso Neves, o 

musical volta em cartaz de 6 de agosto a 25 de setembro, no Teatro Carlos Gomes, Rio de Janeiro.

11/8 19h30 R$ 60

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Centro Cultural Oduvaldo Vianna Filho - Castelinho do Flamengo

Endereço:Rua. Dois de Dezembro, 158 - Flamengo

Bordadeira

Classificação etária: livre

Exposição do bordado como linguagem e expressão do modelo feminino imposto nas sociedades 

patriarcais
11/8 10h às 18h gratuito

BAILES, SARAUS E EVENTOS DE RUA
Despina | Largo das Artes 

Endereço: Rua Luis de Camões, 2, Centro

Cidades Invisíveis

Classificação etária: Livre

“Cidades Invisíveis” é uma plataforma para a discussão e celebração de cidades ideais e do novo Rio de 

Janeiro. Exposição de artes visuais, do carnaval carioca e do cinema; um ciclo de debates entre artistas e 

curadores; projeções de filmes e uma publicação.

11/8 11h às 19h gratuito

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Planetário da Gávea

Endereço: Rua Vice-Governador Rubens Berardo, 100 – Gávea

Sessões de cúpula: Uma aventura no Planetário

Classificação: a partir de 6 anos

Monitor e Mouse se veem em uma situação inusitada: sozinhos na cúpula lotada de pessoas pedindo 

para começar a sessão. Só lhes resta tomar o comando dos equipamentos e levar o público por uma 

viagem ao espaço. Nessa aventura, com muito humor, eles nos mostram os planetas, o Sol, a Lua, as 

estrelas, as nebulosas, as galáxias e até um buraco negro. 

11/8 16h R$ 26

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Planetário da Gávea

Endereço: Rua Vice-Governador Rubens Berardo, 100 – Gávea
Exposições: Experimentos Interativos

São 60 experimentos interativos divididos em três áreas: astronomia fundamental; astrofísica e nave-

escola que revelam os mistérios que cercam o espaço e explicam uma série de curiosidades sobre o 

Sistema Solar.

11/8 14h30 às 17h R$ 13

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Planetário da Gávea

Endereço: Rua Vice-Governador Rubens Berardo, 100 – Gávea
Exposições: O Universo Deslumbrante

Cinco painéis com 38 fotografias contam a história dos 50 anos da fundação do Observatório Europeu 

do Sul. A exposição mostra imagens captadas a partir dos poderosos telescópios instalados no deserto 

chileno e explica a tecnologia utilizada para os registros deslumbrantes do Universo.

11/8 14h30 às 17h R$ 13

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Planetário da Gávea

Endereço: Rua Vice-Governador Rubens Berardo, 100 – Gávea
Exposições: ExpoLuz

A exposição em comemoração ao Ano Internacional da Luz decretado pela UNESCO, conta com três 

painéis que contemplam toda trajetória e a importância dessa onda eletromagnética para a 

humanidade.

11/8 14h30 às 17h R$ 13

LIVRO, BIBLIOTECA E LEITURA
Planetário da Gávea

Endereço: Rua Vice-Governador Rubens Berardo, 100 – Gávea
Biblioteca Giordano Bruno Amplo acervo de livros sobre Astronomia e ciências afins. 11/8 10h às 17h gratuito

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Centro Cultural Light

endereço: Avenida Marechal Floriano 168, Centro

exposição do acervo

classificação etária: livre

Museu Light da Energia: Aprender e se divertir, este é o lema do Museu Light da Energia!

Um espaço criado pela Light, com recursos do Programa de Eficiência Energética da ANEEL, que 

desperta a atenção para os benefícios da energia elétrica e seu uso seguro e eficiente, de forma leve e 

interativa.

Aqui, explica-se de forma lúdica o que é energia e como a eletricidade é gerada e transmitida. E mais... 

Seus usos, fontes renováveis e formas de aproveitar seus benefícios sem desperdiçar.

Centro Cultural Light: Mais que um espaço cultural, o Centro Cultural Light (CCL) é um elemento vivo da 

história do Rio de Janeiro!

Considerado um dos principais polos de cultura da Zona Portuária, está localizado no prédio centenário 

da Light e é composto por duas galerias; o Teatro Lamartine Babo, um confortável auditório, com 

capacidade para 182 pessoas; a Sala Di Cavalcanti, onde está exposta de forma permanente “A 

Composição Rio”, do renomado artista; além do Espaço Memória, do Bonde e do Caminhão Elétrico e 

sua exposição permanente, os quais integram o Circuito Memória. O CCL ainda conta com um acervo 

exclusivo de fotos, filmes e documentos, registros raros da evolução dos serviços urbanos e da própria 

11/8 11h15 às 15h34 gratuito

LIVRO, BIBLIOTECA E LEITURA
Centro Cultural Municipal Parque das Ruínas

Endereço: Rua Murtinho Nobre, 169 - Santa Teresa
Banca de Livros

Cinco bancas de jornal transformadas em bibliotecas públicas, em 5 pontos, 300 títulos em cada, 

bibliotecários e contadores de histórias formam o projeto Banca de Livros.
11/8 9h às 17h gratuito

SERVIÇOS
Centro de Arte Hélio Oiticica

Endereço: Rua Luis de Camões, 68 - Centro

FotoRio 2016

Classificação: livre

O Festival reafirma a vocação da cidade como um polo maior de expressão da fotografia brasileira. O 

CMAHO receberá o seminário “Coletivos fotográficos: novos caminhos de criação” e duas exposições 

fotográficas, do artista plástico e fotógrafo Carlos Vergara e de coletivos fotográficos convidados.

11/8 10h às 18h gratuito

SERVIÇOS
Centro de Arte Hélio Oiticica

Endereço: Rua Luis de Camões, 68 - Centro

Relandscape

Classificação: livre

A exposição apresenta pela primeira vez no Brasil os trabalhos do artista carioca Ivan Henriques, 

desenvolvidos em colaboração com diversas instituições europeias. As obras trazem uma interface 

entre arte, ciência e meio ambiente.

11/8 10h às 18h gratuito

SERVIÇOS
Centro de Arte Hélio Oiticica

Endereço: Rua Luis de Camões, 68 - Centro

Jogos do Sul

Classificação: livre

Propondo uma reflexão sobre a interrelação entre a arte, o esporte e a diversidade que se situam fora 

dos grandes eixos urbanos, a exposição irá reunir obras de artistas convidados, realizadas a partir de 

vivências durante os I Jogos Mundiais Indígenas, ocorrido no ano de 2015 em Palmas, Tocantins.

11/8 10h às 18h gratuito

MUSEUS E EXPOSIÇÕES

Centro Municipal de Cultura e Cidadania Calouste Gulbenkian 

Teatro Municipal Gonzaguinha

Endereço: Rua Benedito Hipólito, 125, Praxa XI - Centro

exposição do acervo Mostra de trabalho de artistas convidados na área de artes visuais 11/8 10h às 20h gratuito

CINEMA
Cine Cândido Mendes

endereço: Rua Joana Angélica, 63, Ipanema
exibição de filmes da programação filmes da programação semanal 11/8 13h às 20h

50% de desconto para o Passaporte R$ 11 (entrada inteira 

R$ 22) às segundas-feiras em todas as sessões

CINEMA
Cine Museu da República

endereço: Rua do Catete, 157, Catete
exibição de filmes da programação filmes da programação semanal 11/8 13h às 20h

50% de desconto para o Passaporte R$ 11 (entrada inteira 

R$ 22) às segundas-feiras em todas as sessões

CINEMA
Cine Santa Teresa

endereço: Rua Paschoal Carlos Magno, 136 - Largo dos Guimarães, Santa Teresa
exibição de filmes da programação filmes da programação semanal 11/8 13h as 21h

50% de desconto para o Passaporte R$ 11 (entrada inteira 

R$ 22) às segundas-feiras em todas as sessões

CINEMA Cinemark
Exibição de filmes nas salas do Rio de Janeiro e Niteroi, exceto as 

salas VIP, XD, D-Box
Filmes da programação de segunda a quinta feira 11/8 gratuito para o Passaporte ao levar uma pessoa pagante

SERVIÇOS
Confeitaria Colombo - Centro

Endereço: Rua Gonçalves Dias, 23/36, Centro
Serviços em gastronomia 11/8 9h às 19h30

gratuidade de um café carioca para o usuário do 

Passaporte, sem necessidade de consumo mínimo.



MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Ecomuseu do Quarteirão Cultural do Matadouro de Santa Cruz

Endereço: Rua das Palmeiras Imperiais (antiga Rua do Matadouro), s/ nº - Santa Cruz

Exposição de acervo

Classificação etária: livre
Visita ao território do Ecomuseu 11/8 10h às 18h

gratuito. Para o Passaporte um kit de brindes (bolsa, lápis, 

marcador de livros e botton)

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Espaço Cultural Trem do Corcovado

Endereço: Rua Cosme Velho, 513 - Cosme Velho

exposição do acervo

Classificação etária: livre
Exposição resgata a história da ferrovia e da construção do Monumento ao Cristo Redentor 11/8 9h às 18h gratuito

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Fortaleza de São João

Endereço: Av João Luis Alves s/n, Centro de Capacitação Física do Exército - Urca

visita guiada ao sítio hitórico

classificação etária: livre

Visita com itinerário de 1500m, onde o público terá contato com dois museus, relativos ao desporto no 

Exército e a fundação da Cidade do Rio de Janeiro, mediante agendamento prévio.
11/8 9h e 13h gratuito

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Fundação Eva Klabin

Endereço: Av Epitácio Pessoa 2480, Lagoa

exposição do acervo

classificação livre

A Fundação Eva Klabin é uma casa-museu na Lagoa, aberta a visitação, que reúne um dos mais 

importantes acervos de arte clássica do país, contando com mais de duas mil peças do Egito Antigo ao 

Impressionismo. Sua programação cultural inclui visitas mediadas, oficinas de práticas artísticas, 

música, exposições, cursos e palestras, entre outros eventos.

11/8 14h às 18h gratuito

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Galeria de Arte Solar

Endereço: Rua Saint Roman, 146, Copacabana

exposição do acervo

Classificação etária: livre

A Galeria de Artes Solar foi inaugurada em 2007 e agora recebe a exposição Olímpia, inspirada nos 

jogos olímpicos. Os artistas reunidos nesta mostra tem trabalhos que dialogam com o esporte.
11/8 16h às 19h gratuito

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Instituto Moreira Salles

Endereço: Rua Marques de São Vicente 476, Gávea

Exposição Modernidades fotográficas

Classificação etária: livre
Exposição sobre a obra dos fotógrafos Marcel Gautherot, Tomas Farkas, José Medeiros e Hans G.Flieg 11/8 11h às 20h gratuito

SERVIÇOS
Jazz in Champanheria

endereço: Rua Sacadura Cabral, 63 Sobrado
serviços em gastronomia 11/8 18h à 0h

50% de desconto na entrada para o passaporte R$ 15 às 

quintas (entrada inteira 30)

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Memorial Municipal Getúlio Vargas

Endereço: Praça Luis de Camões s/n - Glória

exposição do acervo

Classificação etária: 6 anos

Exposições sobre fatos marcantes do presidente Getúlio Vargas e desenhos de Carlos Scliar sobre a sua 

participação na 2ª guerra mundial através da força expedicionária brasileira.
11/8 10h às 17h gratuito

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Museu Aeroespacial

endereço: Av.Marechal Fontenelle 2000, Sulacap

exposição do acervo

classificação etária: livre

museu foi a primeira escola de aviação e treinamento de pilotos da Força Aérea Brasileira. Possui mais 

de 120 aeronaves em exposição
11/8 9h às 16h gratuito

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea

endereço: Estrada Rodrigues Caldas 3400 - Taquara
exposição do acervo

O Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea está localizado na Zona Oeste da cidade, dentro da 

antiga Colônia Juliano Moreira. Responsável pela guarda e preservação das obras de Arthur Bispo do 

Rosário, além das exposições, o público pode visitar a cela onde Bispo do Rosário viveu e o Núcleo 

Histórico Rodrigues Caldas, tombado pelo IPHAN e INEPAC, que rememora à época dos engenhos. A 

visita é uma experiência única por proporcionar uma imersão na história do tratamento da loucura e na 

vida de Arthur Bispo do Rosário, que criou um conjunto de mais de 800 obras enquanto esteve interno, 

intermitentemente, por cerca de 50 anos na Colônia, atual Instituto Municipal de Assistência à Saúde 

Juliano Moreira.

11/8 10h às 17h gratuito

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea

endereço: Estrada Rodrigues Caldas 3400 - Taquara
Das Virgens em Cardumes e a Cor das Auras / classificação Livre

Com curadoria de Daniela Labra, a exposição apresenta uma seleção de obras da coleção do Museu 

Bispo do Rosário Arte Contemporânea, além de filmes documentais sobre sua obra-vida.
11/8 10h às 17h gratuito

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Museu Casa da Hera

endereço: Rua Dr Fernandes Jr, 160, Centro, Vassouras
exposição do acervo

A Casa da Hera foi a residência da família de Eufrásia Teixeira Leite (1850-1930). Nascida em 

Vassouras/RJ, ela teve uma educação própria das mulheres de sua época, mas aprendeu com o pai as 

artimanhas e meandros do mundo financeiro e dos negócios, algo inusitado e estranho para aquela 

época. Com a morte dos pais, e com a vultosa herança recebida, ela e a irmã mais velha, Francisca, 

passam a residir em Paris, em 1873, longe do assédio matrimonial dos parentes. Com grande tino para 

os negócios, Eufrásia investe em Bolsas de Valores, bancos, indústrias e ferrovias, multiplicando a 

fortuna que ela e a irmã herdaram. Torna-se uma figura conhecida na Paris - Cidade Luz. Ela nunca se 

casou e no seu testamento ela ordena que “o legatario instituido será obrigado a conservar a casa de 

morada e tudo que nella existir no mesmo estado em que se encontrarem... bem como a dita chácara”. 

Desta forma, ela praticamente institui um museu, talvez querendo preservar a memória dos pais e da 

época de ouro do café no Vale do Paraíba. A hera, que dá nome ao Museu, foi plantada pelo caseiro 

Manoel da Silva Rebello em 1887, com a anuência de Eufrásia.

11/8 10h às 17h gratuito

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Museu Casa do Pontal

endereço: Estrada do Pontal 3295 - Recreio dos Bandeirantes

exposição permanente sobre Arte Popular Brasileira

classificação livre

A exposição reúne 4,5 mil obras de 216 artistas brasileiros, representativas das diversas culturais rurais 

e urbanas do Brasil, abrangendo atividades cotidianas, festivas, imaginárias e religiosas. São 1,5 mil 

metros quadrados de ocupação artística, incluindo a instalação " Bunker" dos irmãos Gustavo e Otávio 

Pandolfo, nos jardins do museu.

11/8 9h30 às 17h 

gratuito para brasileiros com o Passaporte às terças-feiras

Exposição permanente: 

Adultos – R$ 12 

Estudantes brasileiros, Idosos Brasileiros – R$ 6

Crianças até 6 anos – grátis

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Museu Casa do Pontal

endereço: Estrada do Pontal 3295 - Recreio dos Bandeirantes

exposição temporária - Figuras e Brincantes, Arte e Performance 

na Cultura Popular classificação livre

Uma homenagem aos mestres da cultura popular, com 53 obras de artistas que representam as 

expressões festivas, como o Bumba-meu-boi, a Cavalhada, o Mamulengo, o Jongo entre outros. 

Manifestações de grande relevância social e cultural, reconhecidas como patrimônio imaterial.

11/8 9h30 às 17h 

gratuito para brasileiros com o Passaporte às terças-feiras

Exposição temporária: 

Adultos – R$ 4

Estudantes brasileiros, Idosos Brasileiros – R$ 2

Crianças até 6 anos - grátis

O ingresso para a exposição permanente dá direito à visita 

sem custo adicional à exposição temporária na GVB Galeria 

de Arte.

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Museu da Chácara do Céu

Endereço: Rua Murtinho Nobre 93, Santa Teresa

exposição do acervo

Classificação etária: livre

Exposição de coleções de arte brasileira e internacional, especialmente dos séculos XIX e XX, em uma 

casa modernista.
11/8 12h às 17h

Gratuito para o Passaporte às segundas-feiras (Entrada 

inteira R$ 2)

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Museu da Maré

endereço: Av Guilherme Maxwell, 26, Maré
exposição do acervo

O Museu da Maré, localizado na favela da Maré – zona norte do Rio de Janeiro, celebra 10 anos de sua 

inauguração em maio de 2016. Criado a partir da vontade dos moradores em valorizar,preservar e 

divulgar suas histórias, memórias e patrimônios materiais, imateriais e afetivos, o Museu da Maré se 

consolidou nacional e internacionalmente como uma referência exitosa para a museologia social.

11/8 9h às 21h gratuito

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Museu da República

endereço: Rua do Catete, 153, Catete
exposição do acervo

O Palácio do Catete foi a sede do poder executivo brasileiro de 1897 a 1960. Busca oferecer ao visitante, 

por intermédio das ambientações, das exposições e dos eventos culturais,  um panorama da história 

republicana. Fotos, documentos, objetos, mobiliário e obras de arte dos séculos XIX e XX integram seu 

acervo, exposto nos diversos salões do Palácio. O seu Jardim histórico é um passeio imperdível aos seus 

visitantes.

11/8 10h às 17h

gratuito. Oferece também 10% de desconto em todos os 

produtos vendidos na livraria Minibookstore, bistrô e café 

da república

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Museu da Vida

endereço: Av Brasil 4365, Manguinhos

exposição do acervo

classificação etária: livre

museu dedicado a ciência, saúde e tecnologia, refletindo a missão e o compromisso da Fundação 

Oswaldo Cruz.
11/8 9h às 16h30 gratuito

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Museu de Arte do Rio - MAR

endereço: Praça Mauá 5, Centro
exposição do acervo

O MAR é um espaço dedicado à arte, à cultura visual e à educação. Instalado na Praça Mauá, ocupa 

dois prédios vizinhos cujo projeto arquitetônico une as duas construções com uma cobertura fluida de 

concreto, que remete a uma onda, e uma rampa, por onde os visitantes chegam aos espaços 

expositivos. O museu já nasceu com uma escola – a Escola do Olhar –, cuja proposta museológica é 

inovadora: propiciar o desenvolvimento de um programa educativo de referência no Brasil e no 

exterior, conjugando arte e educação a partir do programa curatorial que norteia a instituição.

11/8 10h às 17h

gratuito para o Passaporte às terças-feiras. 20% de 

desconto para o Passaporte R$ 8 (inteira R$ 10)

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Museu de Arte do Rio - MAR

endereço: Praça Mauá 5, Centro
Exposição "A cor do Brasil"

A mostra reúne mais de 300 peças, vindas da Argentina, do México e de outras 12 instituições 

espalhadas pelo Brasil, que cederam parte de seus acervos para a montagem da mais completa 

antologia da cor já apresentada na cidade do Rio de Janeiro. O grande destaque é o quadro "Abaporu", 

de Tarsila do Amaral.

11/8 10h às 17h

gratuito para o Passaporte às terças-feiras. 20% de 

desconto para o Passaporte R$ 8 (inteira R$ 10)

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Museu de Astronomia e Ciências Afins

endereço: Rua General Bruce, 568, São Cristóvão

exposição permanente Olhar o Céu, Medir a Terra

classificação livre

A partir de documentos históricos e instrumentos científicos de medição do tempo e do espaço, a 

exposição explora a relação entre a ciência e a configuração territorial do Brasil.
11/8 9h às 17h gratuito

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Museu de Astronomia e Ciências Afins

endereço: Rua General Bruce, 568, São Cristóvão

exposição permanente Visões da Luz

classificação livre

Através de aparatos interativos, painéis e instrumentos científicos históricos, são apresentados diversos 

temas relacionados à luz, entre eles: "A Luz que chega do Universo".
11/8 9h às 17h gratuito



MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Museu de Ciências da Terra

endereço: Av Pasteur 404, Urca
exposição do acervo

O Museu de Ciências da Terra - MCTer, também conhecido como Palácio da Geologia, está situado em 

um imponente prédio de estilo neoclássico tardio erguido em 1908.Possui um dos acervos de geologia e 

paleontologia mais ricos da América Latina. São cerca de 7 mil amostras de minerais, além de 12 mil 

rochas, meteoritos e fósseis, que somam mais de 100 mil espécime, e uma biblioteca contendo em 

torno de 90 mil volumes.

11/8 10h às 16h gratuito

MUSEUS E EXPOSIÇÕES

Museu de Imagens do Inconsciente- Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da 

Silveira

endereço: Rua Ramiro Magalhães, 521 - Engenho de Dentro

visita a exposição do acervo

classificação livre

Fundado em 1952 pela Dra. Nise da Silveira, uma inovadora no tratamento dos doentes mentais, com as 

mais variadas técnicas artísticas e ateliês terapêuticos, com humanização e defendendo a dignidade e o 

direito dos doentes. O museu possui atualmente 360.000 obras catalogadas.

11/8 10h às 16h gratuito

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Museu do Açude

Endereço: Estrada do Açude 764, alto da Boa Vista

exposição do acervo 

Classificação etária: livre

Instalado numa propriedade neo colonial, exibe coleções de azulejaria e louça do Porto, arte oriental e 

artes aplicadas.
11/8 11h às 17h

Gratuito para o Passaporte às segundas-feiras (Entrada 

inteira R$ 2)

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Museu do Amanhã

endereço: Praça Mauá, 1 - Centro
exposição principal

No segundo andar do Museu, o público percorre uma narrativa multimídia estruturada em cinco 

grandes momentos – Cosmos, Terra, Antropoceno, Amanhãs e Nós –, cada um encarnando grandes 

perguntas que a humanidade sempre se fez – De onde viemos? Quem somos? Onde estamos? Para 

onde vamos? Como queremos ir?

11/8 10h às 17h gratuito as terças e sextas feiras

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Museu do Amanhã

endereço: Praça Mauá, 1 - Centro
exposição temporária "Santos Dumont - O Poeta Voador"

Santos Dumont é um inovador no sentido mais atual do termo. Um homem que sempre esteve a frente 

do seu tempo, tanto técnica, quanto politicamente. A exposição apresentará o caráter visionário deste 

grande inventor brasileiro, constituidor do imaginário do país, por meio de suas principais criações. 

Uma experiência lúdica e sensorial pelos avanços de um gênio brasileiro. Curadoria: Henrique Lins de 

Barros

11/8 10h às 17h gratuito as terças e sextas feiras

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Museu do Indio

endereço: Rua das Palmeiras, 55, Botafogo
exposição do acervo

O Museu do Índio – Funai tem como missão preservar e promover o patrimônio cultural dos povos 

indígenas por meio de pesquisa, documentação, divulgação e fortalecimento de suas línguas, culturas e 

acervos, contribuindo para a conscientização da contemporaneidade e importância das culturas 

indígenas, o reconhecimento e respeito por sua diversidade.

11/8 9h30 às 17h32 gratuito

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Museu do Ingá

endereço: Rua Presidente Predeira 78 - ingá , Niteroi
exposição do acervo

O Museu do Ingá é dedicado à história política e artística do estado do Rio de Janeiro, com um acervo 

de mais de 6 mil peças, incluindo obras de Tarsila do Amaral e Lucílio de Albuquerque, além de 

documentos e informações dos 43 governadores do estado. Este espaço pertence à Secretaria de 

11/8 12h às 17h gratuito

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Museu do Samba/Centro Cultural Cartola

Endereço: Rua Visconde de Niterói 1296 - Mangueira
Exposição 100 anos do samba. Classificação: livre Exposição comemorativa aos 100 do samba 11/8 10h as 17h gratuito

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Museu Histórico da Cidade

Endereço: Estrada Santa Marinha, s/n, Parque da Cidade, Gávea

Exposição "Cristo Redentor - Divina Geometria, por Oskar 

Metsavaht"

Marcando a reabertura do MHC, a mostra “Cristo Redentor - Divina Geometria” traz fotos, pinturas e 

videoinstalações deste símbolo carioca através do olhar artístico de Oskar Metsavaht. A exposição é 

resultado de uma pesquisa artística, arquitetônica e conceitual sobre o monumento, que surgiu a partir 

de um convite da Arquidiocese do Rio de Janeiro, cooperação da representação brasileira da UNESCO e 

patrocínio da Prefeitura do Rio de Janeiro e da Secretaria Municipal de Cultura. “A construção do Cristo 

Redentor foi um projeto de colaboração da cidade toda, envolvendo as mais diversas classes sociais e 

crenças religiosas. As pessoas contribuíram em forma de trabalho, doações e voluntariado”, disse Oskar 

ao sublinhar a importância da união da população para a construção do monumento.

11/8 10h às 17h gratuito

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Museu Histórico do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro

Endereço: Praça da República 45, Centro

exposição do acervo

classificação etária: 5 anos

Localizado no quartel central do Corpo de Bombeiros, a exposição abrange aspectos históricos , com 

diversos equipamentos e viaturas antigas da corporação
11/8 9h as 17h gratuito

MUSEUS E EXPOSIÇÕES

Museu Histórico do Exercito

e Forte de Copacabana

Endereço: Praça Coronel Eugênio Franco, 1, posto 6 - Copacabana

exposição do acervo e visita ao Forte de Copacabana

Classificação etária: livre

Exposição sobre a participação das Forças Armandas, do período Colonial ao Republicano de 1945 e a 

fortificação.
11/8 10h às 18h

gratuito para o Passaporte às terças-feiras

50% de desconto para o Passaporte às quartas-feiras, R$ 3 

(inteira R$ 6)

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Museu Histórico Nacional

endereço: Praça Marechal Ancora, s/n - Centro

exposição do acervo

classificação livre

Criado em 1922, reúne cerca de 300 mil itens entre objetos históricos e artísticos, documentos, livros 

raros e a mais significativa coleção de numismática da América Latina. O conjunto arquitetônico que 

abriga o museu desenvolveu-se a partir do Forte de Santiago, na Ponta do Calabouço, um dos pontos 

estratégicos para a defesa da cidade do Rio de Janeiro.

11/8 10h às 17h30 gratuito

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Museu Imperial

Endereço: Rua da Imperatriz, 220, Centro- Petrópolis

Exposição do acervo monarquico do Brasil

classificação etária: livre

Seu acervo é considerado o mais representativo do período monárquico do Brasil, localizado no antigo 

Palácio Imperial de Petrópolis
11/8 das 11h às 18h Gratuito para o Passaporte aà quartas feiras.

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Museu internacional de Arte Naïf do Brasil - MIAN

Endereço: Rua Cosme Velho, 561 - Cosme Velho

Rio Olímpico

Classificação etária: Livre

O projeto propõe celebrar os esportes olímpicos e a beleza do Rio, pelo olhar naif, em 2 exposições, 

com 40 obras do acervo do MIAN. O público poderá fazer parte da exposição em dois painéis, tamanho 

natural, que terão recortes para os visitantes encaixarem seus rostos e registrarem as fotos e 

publicações com a #olimpiadasnaif.

11/8 10h às 18h gratuito

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Museu internacional de Arte Naïf do Brasil - MIAN

Endereço: Rua Cosme Velho, 561 - Cosme Velho

exposição do acervo

classificação livre

É o maior e mais completo museu de arte Naif da América Latina. Localizado em um casarão do século 

XIX, próximo ao trem do Corcovado, possui um acervo de 6 mil obras de artistas de todos os estados 

brasileiros e de mais de 100 países. As telas vão do século XV até os dias de hoje.

11/8 10h às 18h gratuito

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Museu internacional de Arte Naïf do Brasil - MIAN

Endereço: Rua Cosme Velho, 561 - Cosme Velho

exposição Rio, Cidade Sede-Maravilhosa.

Classificação livre

30 telas de pintores brasileiros retratando as praias, contornos e relevo da natureza exuberante da 

Cidade Maravilhosa. No jardim do museu, um gigantesco painel interativo possibilitará que os visitantes 

tirem fotos com os rostos posicionados.

11/8 10h às 18h gratuito

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Museu Militar Conde de Linhares

endereço: Av. Pedro II, 383, São Cristóvão
exposição de acervo Exposição de viaturas do Exército 11/8 10h as 17h gratuito para o Passaporte as quartas -feiras

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Museu Nacional de Belas Artes

endereço: Avenida Rio Branco, 199 - Cinelândia - Centro

exposição do acervo

classificação livre

Uma das mais importantes pinacotecas brasileiras. Criado oficialmente em 1937, reúne um acervo de 

mais de 70 mil obras, entre pinturas, esculturas, desenhos, gravuras, documentos e livros de autores 

brasileiros e estrangeiros. Ocupa uma área de 18 mil² em um edifício de arquitetura eclética, projetado 

em 1908 por Adolfo Morales de Los Rios.

11/8 10h às 17h

gratuito aos domingos

35% de desconto para o Passaporte nos demais dias R$ 5 

(entrada inteira R$ 8)

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Museu Nacional/Universidade Federal do Rio de Janeiro

Endereço: Quinta da Boa Vista s/n - São Cristóvão

exposição do acervo

Classificação etária: livre

As exposições do museu, que pertence a Universidade Federal do Rio de Janeiro, incluem acervos de 

antropologia, botânica, entomologia, geologia, paleontologia, invertebrados e vertebrados
11/8 10h as 16h

gratuito para o Passaporte as quintas-feiras. Ingresso 

regular R$ 12

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Oi Futuro Flamengo

Endereço: R. Dois de Dezembro, 63 - Flamengo
exposição do acervo, contação de história,oficinas

No Museu das Telecomunicações, a tecnologia não se restringe ao tema. É também narrativa, suporte e 

passaporte para o conhecimento, o divertimento e a navegação. Construído sobre o conceito do 

hipertexto - camadas de informação que o visitante vai descobrindo como desejar – o museu coloca-se 

a serviço da convergência, marca principal do Oi Futuro, ao trazer para o presente todos os tempos e 

olhares, do telephone com ph e pés de ferro ao celular que transmite voz, dados, imagens, textos, 

músicas, e-mails e tudo mais que vem por aí, nesse admirável mundo novo das telecomunicações.

11/8 10h as 20h gratuito

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Palácio Tiradentes

endereço: Rua 1º de Março, s/n, Centro
exposição do acervo

Museu vivo no corredor histórico do Centro da cidade e memória do Parlamento brasileiro. Onde a 

história acontece todos os dias. Local onde Tiradentes ficou preso. A riqueza histórica e arquitetônica já 

atraiu mais de 500 mil visitantes. Palco de momentos históricos que completa 90 anos em 2016.

11/8 10h às 17h gratuito

SERVIÇOS Cinelândia, Lapa e arredores

RIO FREE WALKING TOUR

Caminhada pelo Centro Histórico do Rio de Janeiro (Cinelândia, 

Lapa e arredores)

classificação livre

Passeio pelo Centro Histórico do RJ!

Guias credenciados pelo Ministério do Turismo, todos os dias em inglês, espanhol e português. 

Descubra um passeio divertido, cheio de histórias e curiosidades. Venha caminhar com os guias mais 

animados da Cidade Maravilhosa.

(Cinelandia - Escadaria Selaron - Fundição Progresso - Lapa - Catedral Metropolitana - Largo da Carioca - 

Confeitaria Colombo e Praça XV).

11/8 9h às 12h30 gratuito



LIVRO, BIBLIOTECA E LEITURA
Teatro Municipal Ziembinsky

endereço: Rua Heitor Beltrão s/n - Tijuca

Biblioteca Comunitária do Zimba - livro e leitura

classificação livre

A residência artística Ziembinski (Com)Vida propõe a criação de uma charmosa biblioteca no hall do 

teatro que possibilita a troca de livros em bom estado de conservação, em parceria com o programa 

Troca-Troca de Livros, da Secretaria Municipal de Cultura. 
11/8 14 às 22h gratuito

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Teatro Municipal Ziembinsky

endereço: Rua Heitor Beltrão s/n - Tijuca

Varal do Zimba - Ziembinski sob a luz

classificação livre

Exposição permanente no hall do teatro com fotos, textos e artigos relevantes sobre o grande artista 

Ziembinski, seu trabalho e vida. A residência artística Ziembinski (Com)Vida homenageia esse artista 

que tanto contribuiu para a cultura nacional.

11/8 14 às 22h gratuito

TEATRO
Theatro Municipal do Rio de Janeiro

endereço: Praça Floriano s/n - Cinelândia, Centro

Visita Guiada

classificação livre
Visita guiada pelos 4 andares do Theatro Municipal acompanhado por um guia bilíngue 11/8

11h,12h, 14h, 14:30, 15h e 

16h

10% de desconto para o Passaporte R$ 18 (entrada inteira 

R$ 20)

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Sítio Roberto Burle Marx

endereço: Estrada Roberto Burle Marx, 2019 - Barra de Guaratiba
exposição do acervo

O Sitio Roberto Burle Marx pode ser compreendido como uma obra de arte, no sentido mais amplo do 

termo, pois espelha em seus diferentes espaços a cultura, a energia criadora e a preocupação científica 

de Roberto Burle Marx, artista múltiplo e paisagista criador do conceito de jardim tropical. Abriga, entre 

outros acervos, uma das mais importantes coleções de plantas vivas do mundo, com mais de 3.500 

espécies, reunida e cultivada por Burle Marx ao longo de toda a sua vida.

11/8 9h30 às 13h34 gratuito

DANÇA
Teatro João Caetano

endereço: Praça Tiradentes s/n - Centro

Espetáculo de dança Vero

classificação: livre

Deborah Colker resolveu juntar partes de Rota e Velox, dois dos maiores sucesso de público da 

Companhia, criando assim um novo espetáculo. VeRo coloca em cena a eletrizante combinação de 

vitalidade e perigo, compilando no palco as marcas características do trabalho da coreógrafa.

11/8 21h

50% de desconto para o Passaporte - R$ 20 - plateia e 

Balcão Nobre (entrada inteira R$ 40)

50% de desconto para o Passaporte - R$ 12,50 - balcão 

simples (entrada inteira R$ 25)

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Instituto Moreira Salles

Endereço: Rua Marques de São Vicente 476, Gávea

Exposição Millôr: obra gráfica

Classificação etária: livre
Exposição sobre a obra do desenhista e escritor Millôr Fernandes 11/8 11h às 20h gratuito

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Instituto Moreira Salles

Endereço: Rua Marques de São Vicente 476, Gávea

Exposição Cartas de Augusto Boal

Classificação etária: livre
Exposição sobre a obra do dramaturgo Augusto Boal 11/8 11h às 20h gratuito

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto

Endereço: Rua Humaitá 163 - Humaitá

Exposição e Performance “Gaveta de memórias”

Classificação: 12 anos

O projeto produz uma obra inédita de Anna Bella Geiger, uma das mais importantes artistas plásticas 

brasileiras em atividade, e documenta o seu processo de criação e produção em vídeo. O resultado é 

uma vídeo-instalação compondo a obra e o vídeo. A obra é uma gaveta que preenchida com cera e 

outros materiais. No vídeo, Anna Bella dialoga com a câmera como se estivesse conversando com o 

espectador e fala de sua criação, de sua vida e de seu trabalho. Durante o período da exposição, a obra 

é palco de intervenções performáticas de 5 atores, que dialogam com a obra e tratam de temas afins, 

como gavetas, memórias e fronteiras.

11/8 18h gratuito

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos (IPN)

Endereço: Rua Pedro Ernesto, 32/34 - Gamboa

Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos (IPN)

Classificação etária: Livre

Exposição do projeto MÃE PRETA, de Isabel Lofgren e Patrícia Gouvêa, é sobre a condição da mulher 

escravizada e de sua maternidade no Brasil, tendo como ponto de partida pinturas e fotografias de 

mães-de-leite negras, feitas durante o século XIX no Rio.

11/8 13h às 19h gratuito

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Museu de Arte do Rio - MAR

endereço: Praça Mauá 5, Centro

Musica Brasilis - 5 séculos de música - exposição interativa

Classificação etária: Livre

A música brasileira sintetiza singularmente as três culturas de que somos herdeiros. A melodia europeia 

se mistura aos ritmos africanos e instrumentos indígenas, em harmonia rica de diversidades. A 

exposição mostra, através de instrumentos, vídeos e instalações interativas, um panorama abrangente 

das trocas musicais entre o Brasil e Europa ao longo dos tempos. Está alinhada com a exposição Além 

do Brasil, a ser realizada no MAR a partir de 26 de julho.

11/8 10h às 17h

gratuito para o Passaporte às terças-feiras. 20% de 

desconto para o Passaporte R$ 8 (inteira R$ 10)

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Centro Cultural Paço Imperial

Endereço: Praça xv de Novembro, 48, Centro

Exposição A Emergência do Contemporâneo: A Vanguarda do 

Japão

Classificação etária: 12 anos

exposição apresenta o panorama da arte de vanguarda do Japão de 1950 a 1975 11/8 12h às 19h gratuito

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Centro Cultural Paço Imperial

Endereço: Praça xv de Novembro, 48, Centro

Exposição Fotografias do Rio Antigo

Cassificação etária: 12 anos
exposição de fotografias do Rio antigo 11/8 12h às 19h gratuito

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Centro Cultural Paço Imperial

Endereço: Praça xv de Novembro, 48, Centro

Exposição Maritza Caneca

Cassificação etária: 12 anos
exposição de Maritza Caneca, apresenta a série de fotos - Piscinas . 11/8 12h às 19h gratuito

TEATRO
Oi Futuro Flamengo

Endereço: R. Dois de Dezembro, 63 - Flamengo

Reunificação - espetáculo teatral

classificação 12 anos

O espetáculo é uma síntese de 20 histórias curtas sobre as diversas manifestações do amor, com 51 

personagens. A peça trata de ausência, utopia, saudade, vontade, amizade, ousadia, tristeza, 

estranhamento, concretização, entre outros desdobramentos. É um texto recente de Joël Pommerat, 

estreado em 2013 na França, vencendo vários prêmios.

11/8 20h
50% de desconto para o Passaporte R$ 15 (entrada inteira 

R$ 30)

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Centro Cultural Oduvaldo Vianna Filho - Castelinho do Flamengo

Endereço:Rua. Dois de Dezembro, 158 - Flamengo

Como Transpor Abismos

classificação livre

Exposição individual da artista Mariana Guimarães, onde procura investigar e discutir as relações do 

bordado com a narrativa, a construção, manutenção e resgate de um modelo de feminino imposto nas 

sociadades patriarcais

11/8 10h às 18h gratuito

BAILES, SARAUS E EVENTOS DE RUA
Roda Cultura de Vila Isabel

Endereço: Praça Barão de Drumond, praça 7, Vila Isabel

Roda Cultural de Vila Isabel

Classificação etária: livre

Evento Cultural gratuito, com intuiuto em difundir ainda mais a cultura hip-hop, e seus benefícios para 

a sociedade. Apresentamos todas as quintas feiras, os elementos do hip-hop: Grafite, Break, Mc e Djs. 

Com batalhas de b-boys e mc's, e apresentações de diversos grafiteiros dj's e grupos. Possuímos nossa 

biblioteca intinerante, que funciona com o modelo de escambo literário, onde o público frequente trás 

livros que já tenham lido, e troquem por outro dos títulos de nosso acervo. E também há a barraca de 

doações , onde arrecadamos roupas e alimentos que são doados para instituições de caridades do 

bairro, ou entregues a pontos de doações de vítimas de acidentes ou catástrofes naturais por todo o 

Brasil, tendo como exemplo mais recente a cidade de Mariana.

11/8 18h gratuito


