Guia de arquitetura e interesse cultural
Guide of arquitecture and cultural points opf interest

Roteiro Centro / Route Down Town
Tempo aproximado / approximate time: 7- 10 horas

Sitios / places:
a. Museu de Arte Moderno (MAM)
b. Aeroporto Santos Dumont
c. Predio Capanema. (Ministerio da Cultura –Funarte-)
d. Paço Imperial
e. Centro Cultural Banco do Brasil
f. Museo Arte Contemporânea de Niterói (MAC)
g. Centro Cultural Hélio Oiticica
h. Galeria Gentil Carioca
i. Café Colombo
j. Real Gabinete Portugues (biblioteca)

Tarifas do recorridos /prices of routes
Com guia / with guide……………………………………………………………………………………150 R

a. Museu de Arte Moderna (MAM).

Telefone / telephone: +55 (21) 2240 4944
Endereço / address: Av. Infante Dom Henrique 85, Parque do Flamengo.
Horários /schedule: terça - sexta / tuesday – friday: 12h - 18h,
sábados - domingos e feriados / saturdays - sundays - holidays: 12 - 19h
Tarifas / price: R$ 5,00; estudantes / students R$ 2,00
Interest: exhibition space + modern architecture

Foi fundado e inagurado en 1948 em os pilotis do Ministério da Educação e
Saúde e em 1953 Affonso Reidy elaborou o projecto de sua sede definitive em
Parque do Flamengo.
O prédio modernista é um marco da arquitetura brasileira, resultado das linhas
retas do arquiteto e do projeto paisagístico de Roberto Burle Marx; foi vítima
de um incendio em 1978 e reaberto en 1982.
O projeto do Reidy foi totalmente orientado para o diálogo com a paisagem,
procurou não entrar em conflito com a natureza, optano por uma composição
predominante horizontal, de modo a acentuar o movimentado perfil das
montanhas. O partido strutural liberou o térreo de construção e apoios,
permitindo manter a continuidade dos jardins até o mar. Mismo no interior do
museu, Reidy optou por não confinar as obras num espaço fechado, adotando
em quase toda a extansão das salas de exposição panos de vidrio o que permite
a visibilidade do paisagem.

b. Aeroporto Santos Dumont.

Endereço / address: Praça Salgado Filho s/n°
Interest: modern architecture
Foi projetado pelos irmãos Marcelo e Milton Roberto que ganharam um
concurso nacional em 1937 e construído em uma área aterrada com o
desmonte do Morro do Castelo, tendo sido inaugurado em 1944. O térreo
funciona como uma espécie de praça coberta que integra os jardins de Burle
Marx, articulando a cidade, o mar e os aviões.
Os longos pilares fornecem-lhe ritmo e permiten que o usuário tenha alguns
limites visuais ao mesmo tempo que pode veir tudos os espacios do prédio. A
estrutura é em concreto armado e a utilização de grandes panos de vidro na
fachada leste que dá para a pista, de modo a fornecer segurança sem perder a
deslumbrante vista e a iluminação.
Concebido originalmente como terminal de hidro-aviões e localizado em
centro, e aeroporto tornou-se pequeno e obsoleto para as aeronaves
comtemporâneas no final de 2004, o Santos-Dumont retornou à sua condição
original e passou a operar apenas vôos provenientes ou com destino a São
Paulo, além de aviação regional.

c. Predio Capanema. (Ministerio da Cultura)

Endereço / address: Rua da Impresa, 16 (Galerias Funarte)
Horarios / Schedule: segunda - sexta / monday - friday: 9 -17h
Tarifas / price: entrada franca / for free
Interest: exhibition space + modernist architecture
O edifício, marco no establecimento da arquitetura moderna brasileira foi
projetado entre 1937 – 1943 por um equipe composto por Lucio Costa, Oscar
Niemeyer, Affonso Reidy, Jorge Moreira, Carlos Leão e Ernani Vasconelos
(com consultoria de Le Corbusier); o edifício utiliza integralmente os 5-pontos
corbusianos e foi um dos primeiros edifícios a fazer uso do brise-soleil.
O predio cria uma praça pública que permite no pavimento térreo do edifício a
passagem desimpedida de pedestres, do bloco principal projeta-se a ala do
auditório e no nível térreo e uma marquise, sobre a qual foram projetados por
Burle Marx o terraço-jardim do edifício.
A criação do predio deu-se no âmbito do governo Getúlio Vargas; o intelectual
Gustavo Capanema, também tinha em mente o desenvolvimento de um novo
projeto cultural para o país: a apropriação por parte do governo das novas
estéticas artísticas internacionais corresponderia adequadamente ao desejo de
propagar o progresso e a modernização do país. Neste sentido, o modernismo
de uma forma geral e la arquitetura moderna em específico viriam a se tornar
sinônimos, do ponto de vista ideológico, de um Estado moderno, centralizado
e eventualmente autoritário e eficiente.

d. Paço Imperial.

Telefone / telephone: +55 (21) 25334407 ramal 25 / 25334359
Endereço / address: Praça XV de Novembro, 48
Horarios / schedule: segunda - sexta / monday - friday 13 -17h.
Tarifas del lugar / price: entrada franca / for free
Interest: Exhibition space + historical architecture

Edifício colonial construído no século XVIII para residência dos
Governadores da Capitania do Rio de Janeiro, passou a ser a casa de
despachos, sucessivamente, do Vice-Rei do Brasil, do Rei de Portugal D. João
VI e dos Imperadores do Brasil; desde a Proclamação da República perde sua
posição de palácio ligado ao poder monárquico, e passa a sediar o
Departamento de Correios e Telégrafos; atualmente é um Centro Cultural.
Desde 1985, o Paço Imperial é um centro cultural vinculado ao Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, como centro cultural possui, além
do circuito de exposições, espaços permanentemente abertos para eventos
culturais como teatro, concertos musicais, seminários, conferências e debates
relacionados às temáticas das exposições realizadas.

e. Centro Cultural Banco do Brasil

Telefone / telephone: +55 (21) 3808-2020
Endereço / address: Rua Primeiro de Março, 66
Horarios / schedule: terça - domingo / tuesday - sunday, 10 - 21h
Tarifas del lugar: entrada franca / for free
Interest: exhibition space
O Centro Cultural Banco do Brasil é uma instituição que visa à divulgação da
arte e da cultura de forma multidisciplinary, sua atuação estende-se às artes
cênicas, cinema, vídeo, música, artes plásticas e literatura, com uma
programação de shows, exposições, peças, debates, seminários e eventos
educativos. Além de se destacar pela arquitetura, o CCBB tem exposição
permanente de seu museu: "Brasil Através da Moeda".
É um prédio de linhas neocassicas erguido em 1880 materializando o projeto
de característica eclética de Francisco Joaquim Bethencourt da Silva; o prédio
no passado esteve ligado às finanças e aos negócios, na década de 20 passou a
pertencer ao Banco do Brasil, que o reformou para abertura de sua Sede.
No final da década de 80 o Banco do Brasil decidiu pela preservação do
prédio, transformá-lo em um centro cultural, resgatando suo valor simbólico e
arquitetônico. O projeto de adaptação preservou o requinte das colunas, dos
ornamentos, do mármore que sobe do foyer pelas escadarias e retrabalhou a
cúpula sobre a rotunda.

f. Museo Arte Contemporanea de Niteroi (MAC).

Telefone / telephone: +55 (21) 2620-2400
Endereço / address: Mirante da Boa Viagem, s/nº. Niterói
Horarios / schedule: terça - sexta / tuesday - friday: 10 - 18h,
sábado - domingo / saturday - sunday: 10 - 19h
Tarifas del lugar / prices: R$ 4,00 -Estudantes / students R$ 2,00.
Nas quartas-feiras entrada franca. / wednesday for free
Interest: Exhibition space + contemporary architecture
A estrutura com linhas suaves começou sua construcão em 1991 e foi
concluído em 1996; com 16 metros de altura e 50 de diámetro nasce do chão
numa base cilíndrica única de 9 metros de diâmetro que sustenta todo o prédio,
ancorada numa sapata de dois metros de altura; conta com três pavimentos
elevados e um subterrâneo; uma grande rampa externa em betão vermelho
conduz o visitante através de curvas livres no espaço às duas entradas distintas
dos pavimentos superiores.
Fiel às características modernistas, Oscar Niemeyer não deixou que pequenos
elementos interferissem na unidade de sua obra, as intervenções no exterior
são o espelho d'água, na base do museu, criando a ilusão de ausência de peso,
e um relvado separando a praça das escarpas do Mirante da Boa Viagem.

g. Centro Cultural Helio Oiticica

Telefone / telephone: +55 (21) 232-4213 / 242-1012
Endereço / address: Rua Luís de Camões, 68
Horários / schedule: terça - sexta / tuesday - friday: 12 - 19h;
sábado - domingo / saturday - sunday: 11 - 17h.
Tarifas del lugar / prices: Entrada Franca / for free
Interest: Exhibition space
O prédio foi construído no século XIX para sediar o Conservatório de Música
e também acolheu o Conservatório Dramático Brasileiro, foi inaugurado em
1872 e ampliado 18 anos mais tarde sob orientação do arquiteto italiano Sante
Bucciarelli, tendo recebido a volumetria e o desenho atuais, um prédio de três
andares de estilo neoclássico.
Em 1993 o município do Rio de Janeiro responsabel do prédio desde1984,
iniciou as obras de restauração e foi aberto em 1997 como Centro de Arte
Hélio Oiticica; o espacão abriga galerias de exposição, sala de conferências,
reúne em seu acervo obras do artista plástico Hélio Oiticica e promove
exposições temporárias de artistas nacionais e estrangeiros, complementadas
com palestras e debates, divulgando a arte contemporánea.

h. Galería Gentil Carioca

Telefone / Telephone: +55 (21) 2222 1651
Endereço / address: Rua Gonçalves Ledo 17 sobrado, Centro
Horarios / schedule: terças - sextas / tuesday - friday: 12 - 19h,
sábados / saturday: 12 -17h
Tarifas del lugar / prices: entrada franca / for free
Interest: Exhibition space, young gallery, artist run space

A galería aberta em 2003 e dirigida pelos artistas: Laura Lima, Márcio Botner
e Ernesto Neto, surge como uma proposta de ser um espaço de convivencia
com a arte; que naciu para abrigar obras, artistas e a forma de apresentá-los.
Nasceu misturada para captar e difundir a diversidades da arte no Brasil e no
mundo, a Gentil quer ser um lugar para revitalizar contextos, sejam artístico
ou politicos.
A gentil também preconiza a ampliação do campo de ação potencial da arte ao
estimular a rede de colecionadores e amantes da arte em geral, quer potenciar
novas formas de convivencia com ela e intensificar o debate crítico-artístico.

i. Café Colombo.

Telefone / Telephone: +55 (21) 2505 1500
Endereço / address: Rua Gonçalves Dias, 32 - Centro
Horarios / schedule: segunda – sexta / monday – friday: 9 - 20h,
sábados e feriados / saturdays and holidays: 9:30 -17h
Tarifas del lugar / prices: entrada franca / for free
Interest: historical architecture + cultural + historical
Com as influencias européias a chamada Art Nouveau trazo novas formas na
arquitectura e na decoracão ambiental, a charmosa confeitaria foi fundada em
1894 pelos portugueses Joaquim Borges de Meirelles e Manoel José Lebrão, a
construçao tiene aspecto palaceal e ornamentacão floral estilizada, com
influéncia ingresa e francesa; a casa mantém a arquitetura art nouveau com
cuatro andares, amplos salães decorados com espelhos bisotados (chanfrados
com bisel), bancadas em mármore italiano, cadeiras de jacarandá e palhinha,
ricos entalhes de madeira, molduras e vitrines em jacaranda; os lustres, o piso
e o belo mobiliário permanecem intactos e no cuarto andar a ampla clarabóia
em mosaicos coloridos, banha todo o restaurante com luz natural.
Tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico e importante trajetória de
tradição, notabilizou-se como ponto de encontro, trabalho e boemia de
políticos, jornalistas, poetas, literatos e artistas.

j. Real Gabinete Portugues (library)

Telefone / Telephone: +55 (21) 2221-3138
Endereço / address: Rua Luís de Camões, 30. Centro
Horarios / schedule: segunda - sexta / monday - friday, 9 - 18h
Tarifas del lugar / prices: entrada franca / for free
Interest: historical arquitecture + cultural + historical
Foi fundada em 1837 por um grupo de quarenta e três imigrantes portugueses,
para promover a cultura entre a comunidade portuguesa em Brasil.
O edifício foi projetado pelo arquiteto português Rafael da Silva e Castro e
erguido entre 1880 e 1887 em estilo neo-manuelino que evoca o exuberante
estilo gótico-renascentista vigente à época dos Descobrimentos portugueses; o
interior também segue o estilo nas portadas, estantes de madeira para os livros
e monumentos comemorativos. Os trabalhos de construção tinham sido
dirigidos pelo arquiteto Frederico José Branco e as pinturas e decorações em
relevo estiveram a cargo do artista Frederico Steckel.
Nos anos 40 cria-se o Instituto de Alta Cultura com o objetivo de desenvolver
o intercâmbio cultural entre os dois países. Em 1900 o Gabinete Português de
Leitura transforma-se em biblioteca pública, agora possui a maior coleção de
obras portuguesas fora de Portugal, entre os cerca de 350.000 volumes,
nacionais e estrangeiros. Em 1935 o governo português concede ao Real
Gabinete o benefício de receber de todos os editores portugueses um exemplar
das obras por eles impressas.

Roteiro Santa Tereza / route Santa Tereza
Tempo aproximado / approximate time: 3 - 4 horas

Sitios / places:
a. Museu da Chácara do Céu (Castro Maya)
b. Parque das ruinas.
c. Museu Casa de Benjamin Constant

Tarifas do recorridos /prices of routes
Com guia / with guide………………………………………………………………………………… 80 R

a. Museu da Chácara do Céu (Museo Castro Maya).

Telefone / telephone: +55 (21) 2224-8981 / 2224-8524 / 2507-1932
Endereço / address: Rua Murtinho Nobre, 93.
Horarios / schedule: diariamente, exceto às terças-feiras /
all days, except Tuesday: 12 - 17h.
Tarifas del lugar / prices: R$ 5,00.
quartas Entrada franca / wednesday for free
Interest: modern arquitecture + Exhibition space
A construção atual, projetada em 1954 pelo arquiteto Wladimir Alves de
Souza, destaca-se pela modernidade das soluções arquitetônicas e por sua
localização, que integra os jardins e permite magnífica vista de 360 graus
sobre a cidade e a baía da Guanabara.
A filosofia que norteia os Museus Castro Maya foi elaborada a partir da
ampliação do conceito de patrimônio que inclui os bens móveis e imóveis de
valor histórico e artístico, o meio ambiente, os bens não tangíveis, e da
moderna teoria museológica, que considera como principais responsabilidades
dos museus a Preservação-Pesquisa-Educação-Comunicação.
Assim para o Museu da Chácara do Céu foi definido o trinômio Museu-ArteCidade; o caráter original de residência foi mantido; o museu desenvolve e
apoia atividades educativas, exposições, eventos e pesquisas que apresentem a
arte e a cidade em sua relação de mútua dependência.

b. Parque das ruinas

Telefone / telephone: +55 (21) 2252-0112
Endereço / address: Rua Murtinho Nobre, 169
Horarios / schedule: terça – domingo / tuesday - sunday: 10 - 20h.
Tarifas del lugar: entrada franca / for free
Interest: view of the city
O antigo casarão em Santa Teresa, que pertenceu a Laurinda Santos Lobo, foi
recuperado pela prefeitura da cidade durante os anos 80 e deu lugar ao Parque
das ruinas. Aberto ao público o Parque foi o que restou do Palacete Murtinho
Nobre, casa que foi um dos pontos mais efervescentes da vida cultural carioca
durante muitos anos, até a morte da anfitriã, em 1946.
O parque abriga uma sala de exposições, auditório, cafeteria e nas áreas ao ar
livre presentacåo do shows. Tem três andares, em sua arquitetura tijolos
aparentes estam combinados com estruturas metálicas e de vidro; durante as
obras foram recolhidos fragmentos da mansão e colocados em redomas,
criando assim um acervo arqueológico permanente do parque. O projeto do
local, realizado por Ernâni Freire e Sônia Lopes, foi premiado pelo IAB
(Instituto dos Arquitetos do Brasil).
O Parque das Ruínas se torna um mirante que deixa o Rio de Janeiro aos seus
pés, de lá, tem-se uma visão extraordinária do centro da cidade e de toda a orla
do Rio – desde o Aeroporto Santos Dumont até a Urca-.

c. Museu Casa de Benjamin Constant.

Telefone / telephone: +55 (21) 231-1248
Endereço / address: Rua Monte Alegre, 255
Horarios / schedule: quinta - domingo / thursday - sunday, 13 -17h
Tarifas del lugar: Entrada franca. / for free
Interest: historical architecture + cultural interes
Foi construído em 1860 para servir de residência de Antônio Moreira da Costa
Santos, em uma area que constitui uma forma de ocupação urbana - a chácara típica do bairro de Santa Teresa. Em 1889, passou a servir de residência para
Benjamin Constant e sua família, introdutor do positivismo no Brasil, líder do
Movimento Republicano e fundador e diretor do Instituto de Meninos Cegos,
atual Instituto Benjamim Constant; ao longo de sua existência o imóvel sofreu
uma série de reformas e obras de restauração.
Em 1891 Benjamin Constant falece mas sua família continua habitando o local
apesar do ter sido logo adquirido pelo Patrimônio Público. Durante vários anos
o prédio foi utilizado para diversos fins, até que, em 1982 após um
levantamento do acervo no local, foi criado o Museu Benjamin Constant, com
o propósito de reconstituir o ambiente familiar e o contexto sócio-cultural em
que viveu uma das maiores figuras da história republicana brasileira.
O Museu, além da exposição permanente do seu acervo, ligado a diversos
aspectos da vida privada e pública do Constant, desenvolve uma série de
atividades culturais como pesquisas, cursos, exposições temporárias e os
concertos ao ar livre.

Roteiro 3/ route 3
Tempo aproximado / approximate time: 6 -7 Horas

Sitios / places:
a. Quinta da boa vista / Museo nacional
b. Pedregulho (minhocão)
c. Cadeg
d. Museo da Imagen do Inconsciente

Tarifas do recorridos /prices of routes
taxi sin guia (4 personas) / taxi whitout guide (up to 4 people)……………..250 R
taxi com guia (3 personas) / taxi whit guide (up to 3 people)………………..400 R
van sin guia (11 personas) / van whitout guide (up to 11 people)…….….400 R
van com guia (11 personas) / van whitout guide (up to 10 people)……..550 R

a. Quinta da boa vista / Museo nacional. 1810

Telefone / telephone: +55 (21) 568-8262 / 2568-1149,
Endereço / address: Av. Pedro II, entre as Ruas Almirante Baltazar e Dom
Meinrado - São Cristovão.
Horarios / schedule: diariamente / All days: 7 - 18h.
Horarios / schedule Museum: terça–domingo / tuesday–sunday: 10 -16h
Tarifas del lugar: Entrada franca / for free. Museum / museum: R$ 3,00
Interest: historic + cultural + historical architecture
O comerciante Elias Antônio Lopes construio em 1803 a casa-quinta que doou
a D. João VI com a chegada da Família Real. A casa passo por innumerabeis
reformas encarregada o arquiteto ingles John Johnston, posteriormente o
português Manuel da Costa, substituído pelo francês Pedro José Pezerát,
acreditado como autor do estilo neoclássico do edifício; o Paço que tinha
apenas um torreão no lado Norte da fachada principal ganhou outro simétrico,
no lado Sul, e um terceiro pavimento começou a ser erguido sobre os dois já
existentes; as obras foram continuadas a partir de 1847 pelo brasileiro Manuel
Araújo, que harmonizou as fachadas do edifício; por volta de 1869 D. Pedro II
emprendeu as reformas dos jardins, com projeto do paisagista francês Auguste
François Glaziou; com o advento da República, foi transformada em 1893 no
Museu Nacional.
Atualmente, a Quinta funciona como um parque público, abrigando o Jardim
Zoológico da Cidade, o Museu da Fauna e, no palácio, o Museu Nacional,
administrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.

b. Cadeg (Centro de Abastecimento)

Endereço / address: Rua Capitão Félix, 110 - Benfica
Horarios / schedule: segunda – sábado / monday - saturday, 01 - 17h.
domingos e feriados / sundays and holidays de 01 - 12h
Tarifas del lugar: Entrada franca / for free
Interest: architecture + social interest
Centro de Abastecimento com 714 lojas e salas comerciais esta localizado na
Região Norte da cidade.
No CADEG são comercializados diversos tipos de produtos nacionais e
importados como frutas, hortifrutigranjeiros, laticinios, bebidas, flores
(arranjos naturais e artificiais), materiais para decoracão, embalagens,
descartáveis, entre outros. É o maior distribuidor de flores e plantas do Rio de
Janeiro
O projeto arquitetônico que atendesse às necessidades dos comerciantes for a
aprovado por concurso, o projeto vencedor foi dos arquitetos Vigor Artese e
Moacyr Gomes da Costa. As obras foram iniciadas em novembro de 1957 e no
inicio de 1962, a cidade inaugurava o Centro de Abastecimento, considerando
hoje um dos maiores centros de abastecimento e distribuçâo da cidade

c. Pedregulho (minhocão).

Endereço / address: Rua Capitão Félix, 50. Bairro São Cristóvão
Interest: modern architecture
Projetado pelo arquiteto Affonso Eduardo Reidy a partir de 1947 para abrigar
funcionários públicos do então Distrito Federal, compõe a face social da
arquitetura de Reidy; a estética e os princípios defendidos por Le Corbusier se
fazem sentir no projeto no cuidado com as tecnologias aplicadas na
construção, na economia de meios utilizados e nas preocupações funcionais
estreitamente relacionadas às soluções formais: controle da luz e da ventilação
e facilidade de circulação.
O Conjunto abriga blocos residenciais e áreas de serviços comuns: jardim-deinfância, maternal, berçário, escola primária, mercado, lavanderia, centro
sanitário, quadras esportivas, ginásios, piscina, vestiários e centro commercial,
na concepção arquitetônica do complexo, cada obra é definida por um volume
simples, integrado num conjunto mais amplo, onde a forma indica a diferença
de funções: o paralelepípedo destina-se aos prédios residenciais; o prisma
trapezoidal aos edifícios públicos; e as abóbadas às construções esportivas.
O Conjunto Residencial Pedregulho traz em sua concepção a relação entre
habitação social, modernização, educação popular e transformação da
sociedade, representante das aspirações urbanísticas dese momento.

d. Museo da Imagens do inconsciente

Telefone / telephone: +55 (21) 31111 747 / 2252-0112
Endereço / address: Rua Ramiro Magalhães, 521, Engenho de Dentro
Horarios / schedule: segunda - sexta / monday – friday: 13 - 17:30 h.
Tarifas del lugar: entrada franca / for free
Interest: arquitecture + Exhibition place + historic + social
A psiquiatra e servidora pública Nise da Silveira inovou no tratamento da
doença mental contrariando as violentas práticas enraizadas nas instituições
existentes mantidas pelo Poder Público e ousou investir em novas concepções
de estudo do psiquismo do paciente e de sua inserção na realidade usando
tratamentos diferentes a los estabelecidos como padrão; dio início a uma nova
fase da terapêutica ocupacional, um método em que os internos expressavam
suas emoções com atividades verbais e não verbais e podiam-se exteriorizar no
mundo, em um ambiente cordial centrado num monitor sensível.
A pintura e a modelagem se destacam, dentre as atividades desenvolvidas,
como ações que permitiam acesso ao mundo interno dos esquizofrênicos, suas
qualidades terapêuticas proporcionavam dar formas às emoções e objetivavam
o movimento em direção à consciência como verdadeiros instrumentos de
encontro com a ordem interna do enfermo.
O Museu de Imagens do Inconsciente foi inaugurado em 1952, segundo Mario
Pedrosa “é mais do que um museu, pois se prolonga de interior adentro até dar
num atelier onde artistas em potencial trabalham, criam, vivem e convivem”,
suas obras, nos introduz num mundo de imagens com rituais, ações, arquétipos
e símbolos.

Roteiro 4 / route 4
Tempo aproximado / approximate time: 7- 10 horas

Sitios / places:
a. Museo do Açude (Helio Oiticica)
b. Parque da Tijuca
c. Casa das Canoas – Niemeyer - (Estrada das Canoas)
d. Instituto Moreira Salles (IMS)
e. Jardim Botânico
f. Hospital da Lagoa
g. Escola de Artes Visuais do Parque Lage

Tarifas do recorridos /prices of routes
taxi sin guia (4 personas) / taxi whitout guide (up to 4 people)……………..250 R
taxi com guia (3 personas) / taxi whit guide (up to 3 people)………………..400 R
van sin guia (11 personas) / van whitout guide (up to 11 people)………..400 R
van com guia (11 personas) / van whitout guide (up to 10 people)……..550 R

a. Museu do Açude (Castro Maya). 1923

Telefone / telephone: +55 (21) 2492-5443 / 2492-2119
Endereço / address: Estrada do Açude, 764. Alto da Boa Vista
Horarios / schedule: diariamente, exceto às terças /
all days except tuesday: 11 - 17h.
Tarifas del lugar / price: R$ 3,00.
Entrada franca às quintas / for free thursday
Interest: arquitecture + instalation Helio Oiticica / Ligia Pape + historic
A propiedade do Alto da Boa Vista foi reformada por Castro Maya a partir dos
anos 20, dando-lhe uma fisionomia de residência neocolonial. De acordo a
filosofia dos Museus Castro Maya estabeleceu-se o trinômio Museu-NaturezaCidade, trabalhando com a idéia de patrimônio integral, considerando
igualmente tanto o seu acervo cultural quanto o natural.
O Museo apoia atividades que possam articular temas como educação
ambiental, turismo ecológico e estudos do meio ambiente; a partir de 1999 foi
criado o “Espaço de Instalações Permanentes do Museu do Açude”, projeto
cultural com características inéditas no Brasil, cujo perfil acompanha uma
tendência internacional de transformar grandes espaços públicos em museus a
céu aberto, um circuito expositivo ao ar livre, cuja idéia é relacionar o vigor da
produção contemporânea da arte brasileira à paisagem natural do entorno do
museu. Integram este circuito as obras de Iole de Freitas, Anna Maria
Maiolino, Helio Oiticica, Lygia Pape, Nuno Ramos, José Rezende e Piotr
Uklansk.

b. Parque Nacional da Tijuca

Telefone / telephone: +55 (21) 492-2252 / 492-5407
Endereço / address: Praça Afonso Viseu, Alto da Boa Vista – Tijuca. Na
região central da cidade.
Horarios / schedule: diariamente / all days: 08 - 18h
Tarifas del lugar /price: entrada franca / for free
Interest: turistic
Criado em 1961 encontra-se na porção central do município, é a maior floresta
artificial do mundo e também a maior em área urbana. Compreende uma área
de 33 Km²composta por 3 grandes conjuntos, o setor A compreende a Floresta
da Tijuca; o Setor B a Serra da Carioca, o Morro do Corcovado e a Vista
Chinesa e o Setor C agrupa a Pedra Bonita, a Agulhinha da Gávea e a Pedra da
Gávea.
Exerce um papel de fundamental importância para cidade, previnindo a erosão
das encostas, enchentes e desabamentos e reduzindo a poluição atmosférica; as
diversas fontes de água provêem o abastecimento urbano, ao mesmo tempo em
que fornece recreação e qualidade de vida aos habitantes, além de preservar a
paisagem e fomentar o turismo.
Tem pequenos animais vivendo em área de mata fechada, rios, quedas d'água,
lagos, mirantes, pontos de parada com mesas, é uma área de lazer pela qual se
pode passear a pé, de bicicleta, motocicleta ou automóvel.

c. Casa das Canoas (Casa do Niemeyer).

Telefone / telephone: +55 (21) 3322 3581
Endereço / address: Estrada das Canoas, 2.310. São Conrado
Horarios / schedule: terça - sexta / tuesday - friday: 13 - 17h.
Tarifas del lugar: R$ 10,00 y R$ 5,00 estudantes / students
Interest: modern arquitecture
"Minha preocupação foi projetar essa residência com inteira liberdade,
adaptando-a aos desníveis do terreno, sem o modificar, fazendo-a em curvas,
de forma a permitir que a vegetação nelas penetrasse, sem a separação
ostensiva da linha reta".
Oscar Niemeyer

Construída em 1953 com a idéa do “teto de forma livre”, constitui a integração
entre espaços arquitetônicos abertos e o ambiente natural de rocha, vegetação
e água. Niemeyer optou por uma forma orgânica que geró outra relação entre a
casa e o seu entorno, permitindo a entrada da natureza no interior da
residência; o limite entre dentro e fora é superado de várias maneiras: o piso
do interior continua nos dois terraços exteriores; espaços intermediários
fascinantes foram realizados com a penetração das floreiras dentro da casa e
até mesmo a colocação de uma coluna dentro de uma delas. Atualmente a
Casa das Canoas teim uma exposição permanente sobre o arquiteto que inclui
mobiliário, maquetes e o Programa Multimídia Oscar Niemeyer, e um
pequeno auditório destinado a cursos e seminários.

d. IMS Instituto Moreira Salles.

Telefone / telephone: +55 (21) 3284-7400
Endereço / address: Rua Marquês de São Vicente, 476, Gávea
Horarios / schedule: terça - domingo / tuesday - sunday: 13 - 20h.
Tarifas del lugar: entrada franca / for free
Interest: modern arquitecture
Construída em 1951 a casa era residência da família Moreira Salles, que
pertenceu ao embaixador, ministro e banqueiro Walther Moreira Salles;
projetada por Olavo Redig de Campos, no final da década de 40 foi concebida
com três alas em torno de um patio; desenvolvimento horizontal, proporções
clássicas e dimensão incomum com projeto paisagístico de Roberto Burle
Marx.
Em 1990 a transformação em centro cultural foi conduzida pelos arquitetos
Luíza Dutra e Walter Menezes; hoje o local, mantido pelo Unibanco, tem por
finalidade exclusiva a promoção e o desenvolvimento de programas culturais
principalmente nas áreas de fotografia, literatura, cinema, artes plásticas e
música brasileira; abriga salas de exposição, sala de aula, biblioteca, auditório,
cafeteria, loja de arte, ateliê e dependências para hóspedes.
O Instituto comporta ainda em seu terreno a Reserva Técnica Fotográfica e a
Reserva Técnica Musical, que abriga o Centro Petrobras de Referência da
Música Brasileira; o arquivo documental do arquiteto Olavo Redig de Campos
(1906-1984) foi doado ao Instituto e atualmente encontra-se em
processamento técnico, ainda não disponível para consultas.

e. Jardim botãnico

Telefone / telephone: +55 (21) 3874-1808 / 3874-1214.
Endereço / address: Rua Jardim Botânico, 920 e 1008
Horarios / schedule: diariamente / all days: 8h - 17h, excetuando-se /
except: 25 de dezembro, 1 de janeiro
Tarifas del lugar: R$ 4,00
Interest: turistic
Fundado em 1808 por D. João VI o Jardim foi criado com o objetivo de
aclimatar as especiarias vindas das Indias Orientais; em 1996, virou Instituto
de Pesquisas Jardim Botãnico do Rio de Janeiro, tombado pelo Patrimonio
Histórico e Artístico Nacional; o joalhero António Bernardo adotou a coleção
assumindo a responsabilidade pela recuperação e manutenção das plantas.
É uma das mais belas e bem preservadas areas verdes da cidade onde podem
verse as mais raras e diversas especies de plantas da flora brasileira e de outros
paises (algumas ameaçadas de extinção); Jardim abriga ainda monumentos de
valor histórico, artístico e arqueológico, edificações históricas e monumentos
com obras que datan dos séculos XVI ao XIX como a antiga Fábrica de
Pólvora, a Casa dos Pilés, a Casa dos Cedros, o antigo portal da Academia de
Belas Artes e a Solar da Imperatriz.
Além posse um importante centro de pesquisa, que inclui a mais completa
biblioteca do país, especializada em botânica, com mais de 32 mil volumes.

f. Hospital da Lagoa.

Endereço / address: Rua Jardim Botânico, nº 501. Lagoa
Interest: modern arquitecture (complex church + hospital)
O hospital foi construído em 1952 para a seguradora Sul América e o Banco
Lar Brasileiro, tem fachada projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, azulejos
externos criados por Athos Bulcão e jardins por Burle Marx, sendo obra
considerada marco da arquitetura moderna brasileira.
Os pilotis em V, inventados por Niemeyer para o edifício, eram artifício para
ampliar o espaço livre entre os elementos estruturais e, sobretudo, para romper
a monotonia repetitiva dos pilares junto do solo liberado.
O edifício de 10 pavimentos, com subsolo e áreas anexas, está localizado no
bairro do Jardim Botânico que praticamente só tinha construções baixas, quase
não se vendo nenhum arranha-céu. Ubicado no centro de um parque, em
terreno plano, tem visibilidade e imponência, asseguradas na paisagem pela
pequena praça à frente, em continuidade com o espelho d’água da lagoa, e pela
ocupação baixa e rarefeita das construções no terreno vizinho da Sociedade
Hípica Brasileira.
Em 1962 o edifício foi adquirido pelo antigo Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Bancários (IAPB), posteriormente foi integrado à rede do extinto
Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps).

g. Escola de artes visuais do Parque Lage

Telefone / telephone: +55 21 2538 1879 / 2538 1091
Endereço / address: Rua Jardim Botânico, 414
Horarios / schedule Eventos: Encontros com artistas / meetings with
artists: Sábados / saturdays, 16 - 18h
Tarifas del lugar: entrada franca / for free
Interest: historical arquitecture
O parque pertenceu ao industrial Henrique Lage, e o projeto do edifício foi do
arquiteto italiano Mario Vodrel em 1920, em de 1960 a propriedade foi
desapropriada e convertida em um parque público.
A Escola de Artes Visuais do Parque Lage Visuais tem origem no antigo
Instituto de Belas Artes do Rio de Janeiro (IBA), criado em 1950, que
funcionaba na Praia Vermelha; transferido em 1966 para o Parque Lage, em
1975 foi criada oficialmenteo a Escola de Artes Visuais pelo Departamento de
Cultura da Secretaria de Estado de Educação. A extinção do instituto e a
constituição de uma nova escola trazem a definição de um outro perfil: além
das atividades didáticas, da formação de artistas e professores de arte, passa a
divulgar diferentes tipos de manifestação cultural, trata-se de combinar
criação, pesquisa, formação interdisciplinar e atividades que incluem não
apenas as artes visuais, mas também a música, o teatro, a dança, o cinema, o
vídeo, a fotografia e as novas modalidades de arte tecnológica.

Roteiro 5 / route 5
Tempo aproximado / approximate time: 5- 8 horas
Sitios / places:
a. Novos Barrios Barra Tijuca
b. Museo do Pontal
c. Sitio Burle Marx
d. Praia Grumari
Tarifas do recorridos /prices of routes
taxi sin guia (4 personas) / taxi whitout guide (up to 4 people)……………..250 R
taxi com guia (3 personas) / taxi whit guide (up to 3 people)………………..400 R
van sin guia (11 personas) / van whitout guide (up to 11 people)……….400 R
van com guia (11 personas) / van whitout guide (up to 10 people)……..550 R

a. Novos Barrios. Barra Tijuca.

Endereço / address: Barra da Tijuca
Interest: social + arquitecture
Bairro relativamente novo de classe média alta localizado na zona oeste da
cidade e classificado como umo com mais alto desenvolvimento humano do
Estado.
Em 1969 quando o governador Francisco Negrão de Lima convidou o
urbanista Lúcio Costa para elaborar o Plano Piloto da Barra, uma nova
fronteira de expansão imobiliária se abriu e a partir daí a ocupação da Barra se
deu de forma definitiva.
Lúcio Costa elaborou um plano diretor propondo uma urbanização racional e
planejada da baixada compreendida entre a Barra da Tijuca, o Pontal de
Sernambetiba e Jacarepaguá, rompendo com padrões de gabarito existentes,
criando áreas non aedificandi e vias expressas; era uma forma de tentar conter
a ocupação caótica e desordenada já iniciada e fornecer um novo modelo
urbano para a Cidade, baseado no racionalismo modernista.
Na década de 80 a urbanização da Região se intensificou, vivendo uma
explosão demográfica, com praticamente todos os terrenos ao longo das suas
avenidas ocupados por grandes condomínios residenciais, supermercados,
shopping centers, escolas, hospitais. Hoje o plano original presenta profundas
modificações, é um espaço bastante diversificado socialmente com uma
população heterogênea formada por diversos grupos sociais emergentes,
estabelecidos formal e informalmente nesta zona.

b. Museo do Pontal

Telefone / telephone: +55 (21) 2490-3278 - 2490-4013
Endereço / address: Estrada do Pontal, 3295. Recreio dos Bandeirantes
Horarios / schedule: diariamente / all days: 08 - 18h
Tarifas del lugar: R$ 10,00; R$ 5,00 estudantes
Interest: exposition popular art, sculturs in terracotta

A Casa do Pontal abriga cerca de 8.000 obras de 200 artistas brasileiros de
diversas regiões do país (produção feita a partir do século XX); a exposição
permanente reúne obras representativas de tudo que se fez de mais importante
no campo da arte popular no Brasil, representaciones das variadas culturas
rurais e urbanas apresentadas tematicamente, envolvendo atividades
cotidianas, festivas, imaginárias e religiosas, costumes, tradições e rituais. A
maior parte das peças expostas é feita de barro o entanto há também obras
feitas com madeira, tecido, areia pintada, ferro e outros materiais.
A Casa do Pontal foi aberta ao público no final de 1992, é o resultado de 40
anos de pesquisas e viagens pelo Brasil do designer francês Jacques Van de
Beuque radicado no Brasil desde 1946 é falecido em 2000; sua persistência
ajudou a mapear o conjunto das artes populares desenvolvidas no País.

c. Sítio Burle Marx

Telefone / telephone: +55 (21) 2410 1412
Endereço / address: Estrada Burle Marx 2019 (antiga estrada da Barra
de Guaratiba). Barra de Guaratiba
Horarios / schedule: obrigatória prévia marcação da visita orientada.
Tarifas del lugar: R$ 5,00
Interest: paisajistico
O sítio do paisagista Roberto Burle Marx reune uma das maiores coleções
mundiais de espécies botânicas, plantas tropicais e semi-tropicais. A história
do paisagismo brasileiro a partir de 1930, está ligada à obra do paisajista
nascido que cultiva, coleciona e classifica plantas.
Em 1949 Burle Marx adquirira o Sítio Santo Antônio da Bica, que possuía
uma antiga casa de fazenda e uma pequena capela do século XVII, dedicada a
Santo Antônio. Restaurou ambos prédios e começou a trazer para este local a
coleção de plantas iniciada quando ele tinha 6 anos de idade, em 1972, Burle
Marx muda-se para o sítio e em 1985 doa a propriedade ao governo federal.
Atualmente o local é um centro de pesquisa e recebe visitantes, nos prédios é
possível admirar as obras do próprio artista – pinturas, desenhos, tapeçarias,
vitrais, painéis de azulejos, tecidos pintados.
Seu primeiro trabalho como paisagista é feito a pedido do arquiteto e amigo
Lúcio Costa no início dos anos 30, Burle Marx projeta um jardim
revolucionário, usando plantas tropicais é a estética da pintura abstrata.

d. Praia Grumari

Endereço / address: a partir do bairro do Recreio dos Bandeirantes, pela
Avenida do Estado da Guanabara
Interest: pleasure + beauty
No caso de Grumari e as praias que a cercam, algumas isoladas acessíveis só
por trilhas ou barco, o mar é forte mas na areia, nos dias de muitas ondas se
formam espécies de piscinas. São 4km de praias, a primeira é Prainha, grande
reduto do surf carioca, depois vem Grumari.
Localizada a aproximadamente 40 km do centro da cidade não é uma área
residencial, sendo parte de uma reserva ambiental, juntamente com a Prainha.
Grumari uma das mais paradisíacas praias, longe da poluição e do tumulto, é
área de proteção ambiental da região, cercada de costões rochosos e muitas
outras riquezas naturais, dentre uma bela fauna e flora que compõe o
ecossistema característico da mata atlântica, foi tombada como Patrimônio
Artístico e Cultural, o acesso é proibido para ônibus e limitado o número de
veículos.

Roteiro 6 / route 6
Tempo aproximado / approximate time: 7- 10 horas

Sitios / places:
a. Clube Guanabara (Piscina)
b. Praia Vermelha
c. Fundação Daros - Latinoamerica
d. Shopping Copacabana (Galeria Novembro / Galeria Artur Fidalgo)
e. Clube Monte Líbano
f. Predios do Lucio Costa (parque guinli)
g. Fundação Eva Klabin

Tarifas do recorridos /prices of routes
taxi sin guia (4 personas) / taxi whitout guide (up to 4 people)……………..200 R
taxi com guia (3 personas) / taxi whit guide (up to 3 people)………………..350 R
van sin guia (11 personas) / van whitout guide (up to 11 people)……….350 R
van com guia (11 personas) / van whitout guide (up to 10 people)……..500 R

a. Clube de Regatas Guanabara Piscina.

Endereço / address: Av. Reporter Nestor Moreira nº 42. Botafogo
Horarios / schedule: no entrada / no entry
Interest: modern arquitecture + pool
Foi fundando em 1899 com instalações provisórias até 1922, quando foi
construída a nova sede.
A piscina do Guanabara, pioneira na cidade, foi construída entre 1933 e 1935
através de um dique represando as águas da Baía, ficando assim com água
salgada o que facilitava a prática de esportes; foi a primera piscine olimpica do
Brasil, servindo de sede, naquele ano, do Campeonato Sul Americano de
Natação, Saltos e Water Polo.
No final dos anos 40 com o aterro da região a piscina foi afastada do mar e
reaparelhada com um equipamento convencional de tratamento de água. Na
mesma época, a construção do Túnel do Pasmado obrigou à demolição da
antiga sede do Guanabara. A atual sede foi construída entre os anos 50 e 60,
com o primeiro salão (o chamado "salão velho") inaugurado em 1958 com
uma curiosa linha modernista, o restante dos edifícios, bem como a piscina
social, concluídos na metade da década de 60.

b. Praia Vermelha

Endereço / address: Urca- Ipanema
Interest: militar arquitecture + beauty
A Praia Vermelha ubica-se na Urca, um bairro tradicional do Rio de Janeiro,
de classe média alta e classe alta; é considerado o mais calmo da cidade sendo
valorizado por ser um dos poucos bairros com nenhuma favela; perto situa-se
o morro do Pão de Açúcar e o seu famoso bondinho. Neste ponto o Oceano
Atlântico encontra-se com a Baía da Guanabara, ou seja, o bairro possui tanto
praias com água da Baía (impróprias ao banho) e praias com água do Oceano
(próprias ao banho).
Na Praia Vermelha, situam-se dois campi da Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro (UNIRIO), um dos campi da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ), o Instituto Militar de Engenharia (IME), a Escola de
Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), a Escola de Guerra Naval
(EGN, o Instituto Benjamin Constant e o Forte São João.
Tem 200 metros de areias amareladas, entre as atrações está a pista de cooper
Cláudio Coutinho, com 1.250 metros de extensão, arborizada e com bonito
visual.

c. Fundacão Daros

Endereço / address: Rua Conde de Irajá 253 botafogo
Interest: expositions space + historical / contemporary architecture

A Casa Daros é um projeto da Daros-Latinamerica, coleção de arte
contemporânea sediada em Zurique (Suíça), que abre uma nova sede no Rio,
dirigida pelo cubano Eugenio Valdés Figueroa e pela carioca Isabella Rosado
Nunes, estará aberta para o público em 2009.
O antigo casarão neoclássico do século XIX, que pertencia à Santa Casa da
Misericórdia no bairro de Botafogo, está sendo reformado com projeto do
arquiteto Paulo Mendes da Rocha; a Casa Daros pretende ser uma plataforma
de encontro, reflexão e diálogo, tendo como foco a articulação da arte,
educação, comunicação e acompanhando a produção artística através de
exposições, oficinas, residência de artistas, fóruns, seminários, dentre outras
atividades.
Educação é o fio condutor de todas essas ações, inspiradas no pensamento de
Paulo Freire "a educação é um processo sempre inconcluso de interação
horizontal", é neste sentido que a educação e a prática artística compartilham a
mesma natureza.
A Casa Daros dará continuidade à filosofia que norteia a Daros-Latinamerica,
em Zurique, de circulação permanente da coleção, e de dar visibilidade à
produção latino-americana.

d. Shopping Copacabana (Galeria Novembro / Galeria Artur Fidalgo)

Telefone / telephone: +55 (21) 2255-3461
Endereço / address: Rua Siqueira Campos, 143. Copacabana
Interest: architecture + expositions space + contemporary art
O Shopping Copacabana é um projeto concebido pela Mindlin & Associados
(com o arquiteto Henrique Mindlin), compreende cerca de 270 lojas numa
visão futurista de lay-out interno com uma exclusiva rampa elíptica que foge
dos padrões regulares de arquitetura, esta é a singularidade da planta, com a
disposição dos corredores de lojas, da rampa e das escadas rolantes; e que
viabilizava a circulação mais fluida dos visitantes entre os quatro pavimentos
do Shopping, desde o subsolo, onde se encontra o Estacionamento, até o
quarto pavimento, no qual podemos vislumbrar a Paróquia Santa Cruz de
Copacabana, outra obra de concepção futurista.
No shopping encontra-sem as galerias Novembro e Artur Fidalgo que
promueven e exhiben arte contemporánea
-Galeria Novembro
Telefone / telephone: +55 (21) 2235 8347
Horarios / schedule: terça-sexta/ Tues-friday: 12 - 19h. sáb/sat 11 - 15h
-Galeria Artur Fidalgo
Telefone / telephone: +55 (21) 2549-6278
Horarios / schedule: Segunda – sexta / monday – friday: 15 - 19h.

e. Clube Monte Líbano

Endereço / address: Av. Borges de Medeiros, 701 - Lagoa
Interest: modern architecture

O Clube Monte Líbano foi fundado em 1946 sua principal finalidade foi servir
como instrumento de aproximação entre brasileiros, libaneses e seus
descendentes.
O Clube está equipado com grande salão de festas, circundado por varandas
panorâmicas, duas boites decoradas, salões anexos, dois restaurantes, sete
bares, duas piscinas, quadras esportivas, ginásio polivalente, três quadras de
tênis, campo de futebol society, play-ground, estacionamento privativo para
centenas de automóveis, salão de bilhar, salões de cabeleireiro masculino e
feminino, duas saunas masculina e feminina, sala de ballet, sala de judô, sala
de musculação, sala de spinning, etc.,

f. Predios do Lucio Costa (parque guinle)

Endereço / address: Rua Gago Coutinho, 66 e Rua Paulo César de
Andrade, 70 e 106. Laranjeiras
Interest: modern arquitecture

Tombado pelo seu interesse paisagístico, histórico e cultural, foi o primeiro
conjunto de prédios residenciais construído para a elite carioca, os edifícios
projetado sobre pilotis por Lucio Costa e erguidos entre 1948 e 1954,
caracterizam-se pelos traços de uma arquitetura moderna comforme los
principios propuestos por Le Corbusier, integrando a edificação ao meioambiente, en medio de um agradable parque público; los predios serviran de
ensayo e forom um prenúncio das superquadras de Brasília.
O projeto original de Lucio Costa incluía seis prédios dispostos de forma
radial ao redor do parque, dos quais somente três foram construídos. O
conjunto foi completado posteriormente por um prédio do escritório MMM
Roberto.
Primitivamente a área do parque constituía os jardins do palacete de Eduardo
Guinle (1909-1914), erguido na década de 1920 e projetados pelo paisagista
francês Gérard Cochet, tendo mais tarde, recebido algumas intervenções
pontuais de Roberto Burle Marx. Atualmente, a mansão dos Guinle, conhecida
como Palácio Laranjeiras, é a residência do Governador do Estado do Rio de
Janeiro.

g. Fundacão Eva Klabin

Endereço / address: Av Epitácio Pessoa 2480, Lagoa
Horarios / schedule: quarta - domingo / wednesday – sunday com visitas
guiadas de 14:30h as16h.
Tarifa da lugar / price: R$ 10, estudanntes R$ 5
Interest: expositions space + contemporary art
Comprada por Eva em 1952, a casa data de 1931, suas dimensões eram
modestas e seu estilo normando foi um modismo característico da época,
bastante empregado nas casas “balneares” da cidade; ainda em 1952 Eva e seu
marido encomendaram un projeto ao arquiteto romano, Gaetano Minnucci,
que apresentou solucões dentro do espíritu clássico, com fachadas e interiors
palacianos. No inicio dos anos 60, já viúva, Eva decidiu empreender uma
revolucão na casa original e, apesar de manter o estilo, fez uma grande
reforma de ampliação adaptando-a para receber a coleção que crescia a cada
dia. Na década de 1980, cercou-se de profissionais que começaram a inventar
e pesquisar o acervo, tomou todas as medidas legais para a criação da
Fundação que foi oficialmente aberta ao público em 1995.
A coleção é um dois mais importantes acervos de arte clássica dos museus
brasileiros com mais de mil peças catalogadas procedentes de europa, asia,
Africa, America.

