
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.
15/8 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
15/8 24h

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.
15/8 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 15/8 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 15/8 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

15/8 10h às 17h gratuito

LIVRO, BIBLIOTECA E LEITURA
Biblioteca Parque de Niterói

endereço: Praça da República s/n - Centro, Niterói

Roda de Leitura.

Classificação livre
Roda de Leitura - Receberemos a escritora Carol Estrella para uma roda de Leitura com alunos de 

escolas agendadas.
15/8 15h gratuito

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

endereço: Rua Afonso Cavalcanti, 455 - Cidade Nova
livro e leitura 15/8 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.
15/8 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.
15/8 9h às 17h gratuito

LIVRO, BIBLIOTECA E LEITURA
Biblioteca Popular do Guandu Fernando Sabino

endereço: Praça do Lote 219 - Santa Cruz
livro e leitura 15/8 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.

15/8 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 15/8 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.
15/8 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.

15/8 14h gratuito

LIVRO, BIBLIOTECA E LEITURA
Biblioteca Popular Jorge Amado

endereço: Rua Ivanildo Alves s/n - Complexo da Maré
livro e leitura 15/8 9h às 17h gratuito

LIVRO, BIBLIOTECA E LEITURA
Biblioteca Popular José de Alencar

endereço: Rua Monte Alegre, 306 - Santa Teresa
livro e leitura 15/8 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.
15/8 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.
15/8 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.
15/8 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.
15/8 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.
15/8 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.

15/8 7h às 18h26 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

15/8 9h às 19h
10% de desconto para o Passaporte nas compras em 

dinheiro

MÚSICA Boulevard Olímpico - Praça XV Cassiano e Trio Beija Flor, um show de forró pé de serra

A proposta é apresentar o melhor da música nordestina, o autêntico Forró Pé de Serra, Arrasta Pés e 

Xotes. Serão quatro pessoas no palco. O roteiro musical basea-se em músicas de Luiz Gonzaga, 

Dominguinhos, Maciel Melo, Targino Gondin, Aracílio Araujo, entre outros.

15/8 16h gratuito

SERVIÇOS
Café Épico

endereço: Av Men de Sá, 144, Centro
serviços em gastronomia 15/8  9h às 20h

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

20h

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 15/8 10h às 16h gratuito

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
CASA PORTO 

Endereço: Largo de S. Francisco da Praínha, 4 - Sobrado, Saúde, Rio de Janeiro

Alter Rio

Classificação etária: livre

alter Rio = glossário intermídia para um Rio de Janeiro fora do cartão postal

A fotografia e o audiovisual compõe um espaço de interação com as imagens, objetos e sons do

quotidiano da cidade. Um passeio visual e sensorial pelos segredos de um território carioca que

todos os dias se reinventa. Descobre #alterRio!

15/8 10h às 22h 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.

15/8 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). 15/8 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. 15/8 9h às 21h 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.

15/8 19h gratuito

TEATRO
Centro Cultural João Nogueira - Imperator

Endereço: Rua Dias da Cruz, 170 - Meier

Mogli

classificação: livre
Espetáculo musical infantil baseado no famoso conto 15/8 16h 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.
15/8 9h às 17h gratuito

TEATRO
Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto

Endereço: Rua Humaitá 163 - Humaitá
Bonecas Quebradas - espetáculo teatral

Bonecas Quebradas trata dos assassinatos sistemáticos de mulheres em Ciudad Juarez, México, na 

divisa com El Paso, no Texas. Uma situação terrível, que se perpetua no país e para a qual se cunhou o 

termo “feminicídio”, ligado à esfera dos crimes sofridos por mulheres pelo simples fato de serem 

mulheres. 

Contemplado no edital Rumos Itaú 2014-2015, para realização de intercâmbio e criação artística, 

inicialmente, o projeto buscava auscultar a imagem da Boneca Quebrada, maltratada, despida, riscada, 

despedaçada, como nos devaneios mais infantis, para investigar os motivos de seu despedaçamento. 

Essa imagem instigou as atrizes idealizadoras do projeto, Luciana Mitkiewicz e Lígia Tourinho, a sondar 

outros mundos, a participar da dor de algo desconhecido e assustador, que acabou levando toda a 

equipe de criação ao México, em fevereiro de 2015, para descoberta dos casos de violência extrema 

15/8 21h
80% de desconto para o Passaporte R$ 4 (entrada inteira 

R$ 16)

BAILES, SARAUS E EVENTOS DE RUA
Sarau bem dito

endereço: Rua Sargento Antônio Ernesto, 533 a 534 Pavuna - referência Praça da Maldita

encontro cultural, teatro, musica, dança, arte visual, show.

Classificação livre

Sarau com diversas atrações promovendo as atividade artísticas das periferias. Espetáculos teatrais, 

bandas, malabares circenses, cinema e doação de livros fazem parte da programação do sarau.
15/8 17h às 23h gratuito

TEATRO
Teatro Ipanema

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

Quatro janelas para o paraíso

Classificação: 16 anos 

Quatro janelas para o paraíso, Ninguém presta, ninguém vale nada da Surreal Companhia de Teatro. 

Num universo conturbado de pessoas que vivem intensamente seus mundos pessoais em meio ao caos 

urbano, contamos quatro histórias, que se passam na mesma cidade, em tempos diferentes. Numa 

atmosfera atemporal e brutal, urbana e caótica, o roteiro inédito aponta quatro saídas inusitadas para o 

inferno do cotidiano.  Uma parceria do Ateliê Alexandre Mello e a residência Vem! Ágora. Livremente 

inspirada nos personagens de Tennessee Williams. A partir de experimentos realizados entre o Ateliê 

de Alexandre Mello e o workshop  do diretor realizado no Teatro Ipanema, foi criado o    espetáculo e a 

Surreal Companhia de Teatro. Foi um trabalho de estudos práticos e teóricos, de filosofia, poesia, artes 

plásticas e performance, que resultou no espetáculo Quatro Janelas para o paraíso e no desejo de 

formalizar a profissionalização da Companhia. Quatro janelas para o paraíso ou Ninguém presta, 

ninguém vale nada tem a violência de um triller  de ação e a doçura lírica de Williams, estranha e 

obsessiva, em personagens que chafurdam numa sociedade sórdida, num pais em processo de 

decadência democrática. 

15/8 20h R$ 35

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

15/8 17h gratuito

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
15/8 10h às 18h 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. 

15/8 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.

15/8 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.

15/8 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.

15/8 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. 15/8 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 

15/8 11h15 às 15h36 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.
15/8 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.

15/8 12h às 20h 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.

15/8 12h às 20h 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.

15/8 12h às 20h 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 15/8 10h às 20h gratuito

CINEMA
Cine Cândido Mendes

endereço: Rua Joana Angélica, 63, Ipanema
exibição de filmes da programação filmes da programação semanal 15/8 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 15/8 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 15/8 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 15/8 gratuito para o Passaporte ao levar uma pessoa pagante

CINEMA
Cinesystem Cinemas

endereço: Americas Shopping - Av. das Américas, 15550 - Recreio dos Bandeirantes

filmes para todos os públicos

classificação etária de acordo com a programação
Exibição de filmes nas salas Cinesystem 15/8

De segunda a quarta feira, compre 1 ingresso e ganhe outro 

ao apresentar o Passaporte Cultural Rio, válido para a 

mesma sessão e filme, nos horários dentro da 

programação. Válido para todas as salas exceto as salas 

Cinépic e Vip.

CINEMA

Cinesystem Cinemas

endereço: Avenida Marechal Fontenelle, 3545, loja 246 - Jardim Sulacap, Campos dos 

Afonsos

filmes para todos os públicos

classificação etária de acordo com a programação
Exibição de filmes nas salas Cinesystem 15/8

De segunda a quarta feira, compre 1 ingresso e ganhe outro 

ao apresentar o Passaporte Cultural Rio, válido para a 

mesma sessão e filme, nos horários dentro da 

programação. Válido para todas as salas exceto as salas 

Cinépic e Vip.

CINEMA
Cinesystem Cinemas

endereço: Bangu Shopping - Rua Fonseca, 240 - Bangu

filmes para todos os públicos

classificação etária de acordo com a programação
Exibição de filmes nas salas Cinesystem 15/8

De segunda a quarta feira, compre 1 ingresso e ganhe outro 

ao apresentar o Passaporte Cultural Rio, válido para a 

mesma sessão e filme, nos horários dentro da 

programação. Válido para todas as salas exceto as salas 

Cinépic e Vip.

CINEMA
Cinesystem Cinemas

endereço: Cine 10 - Avenida Marechal Fontenelle, 3555, Jardim Sulacap

filmes para todos os públicos

classificação etária de acordo com a programação
Exibição de filmes nas salas Cinesystem 15/8

De segunda a quarta feira, compre 1 ingresso e ganhe outro 

ao apresentar o Passaporte Cultural Rio, válido para a 

mesma sessão e filme, nos horários dentro da 

programação. Válido para todas as salas exceto as salas 

Cinépic e Vip.

CINEMA
Cinesystem Cinemas

endereço: Recreio Shopping - Av. das Américas, 19019 - Recreio dos Bandeirantes

filmes para todos os públicos

classificação etária de acordo com a programação
Exibição de filmes nas salas Cinesystem 15/8

De segunda a quarta feira, compre 1 ingresso e ganhe outro 

ao apresentar o Passaporte Cultural Rio, válido para a 

mesma sessão e filme, nos horários dentro da 

programação. Válido para todas as salas exceto as salas 

Cinépic e Vip.

CINEMA
Cinesystem Cinemas

endereço: Rodovia BR 101 s/n KM 295 -Lado impar, Loja 2014, Piso 2 - Centro, Itaboraí

filmes para todos os públicos

classificação etária de acordo com a programação
Exibição de filmes nas salas Cinesystem 15/8

De segunda a quarta feira, compre 1 ingresso e ganhe outro 

ao apresentar o Passaporte Cultural Rio, válido para a 

mesma sessão e filme, nos horários dentro da 

programação. Válido para todas as salas exceto as salas 

Cinépic e Vip.

CINEMA
Cinesystem Cinemas

endereço: Shopping Ilha Plaza - Av. Maestro Paulo e Silva, 400 - Ilha do Governador

filmes para todos os públicos

classificação etária de acordo com a programação
Exibição de filmes nas salas Cinesystem 15/8

De segunda a quarta feira, compre 1 ingresso e ganhe outro 

ao apresentar o Passaporte Cultural Rio, válido para a 

mesma sessão e filme, nos horários dentro da 

programação. Válido para todas as salas exceto as salas 

Cinépic e Vip.

CINEMA
Cinesystem Cinemas

endereço: Shopping Via Brasil - R. Itapera, 500, 3º piso - Irajá

filmes para todos os públicos

classificação etária de acordo com a programação
Exibição de filmes nas salas Cinesystem 15/8

De segunda a quarta feira, compre 1 ingresso e ganhe outro 

ao apresentar o Passaporte Cultural Rio, válido para a 

mesma sessão e filme, nos horários dentro da 

programação. Válido para todas as salas exceto as salas 

Cinépic e Vip.

SERVIÇOS
Confeitaria Colombo - Centro

Endereço: Rua Gonçalves Dias, 23/36, Centro
Serviços em gastronomia 15/8 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 15/8 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 15/8 9h às 18h gratuito

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.
15/8 10h às 17h gratuito

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.
15/8 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.

15/8 9h às 21h 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.

15/8 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.
15/8 11h às 17h

Gratuito para o Passaporte às segundas-feiras (Entrada 

inteira R$ 2)

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 15/8 10h 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.
15/8 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 Militar Conde de Linhares

endereço: Av. Pedro II, 383, São Cristóvão
exposição de acervo Exposição de viaturas do Exército 15/8 10h as 17h gratuito para o Passaporte as quartas -feiras

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
15/8 12h às 16h

gratuito para o Passaporte as quintas-feiras. Ingresso 

regular R$ 16

MUSEUS E EXPOSIÇÕES
Museu Villa-Lobos

endereço: Rua Sorocaba 200 - Botafogo

acesso aos jardins do museu e a concha acústica

classificação livre

Museu Villa-Lobos tem uma exposição dos principais artigos da memória do Heitor Villa-Lobos, rodeado 

por jardim e uma concha acústica.
15/8 10h às 17h 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.

15/8 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).

15/8 9h às 12h30 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.

15/8 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.

15/8 13h às 19h gratuito

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

15/8 10h às 18h gratuito

BAILES, SARAUS E EVENTOS DE RUA

Centro Municipal de Cultura e Cidadania Calouste Gulbenkian 

Teatro Municipal Gonzaguinha

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

Incubadora Cênica

Classificação etária: 12 anos

A PAR Cia de Teatro apresenta o projeto “INCUBADORA CÊNICA”, que propõe a realização do Curso 

Livre de Teatro, gratuito, para pessoas com e sem deficiência, com foco na introdução das pessoas com 

deficiência no exercício teatral e no final do curso realizaremos uma Mostra de Cenas Curtas, com os 

alunos da Incubadora Cênica.

Serão disponibilizadas 30 vagas.

15/8 14h às 18h gratuito


