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Festas Julinas 
 
 

12/07 
18h 
Arraiá da Lona de Bangu 
Areninha Carioca Hermeto Pascoal 
Praça 1º de Maio s/nº, Bangu 
ENTRADA FRANCA 
 
Trio de forró ao vivo, quadrilha, comidas típicas, 
cerveja artesanal, espaço kids e touro mecânico 
 
 

19 a 21/07 
17h 
São João do Oscar 
Caminho Niemeyer - Rua Jornalista Rogério Coelho 
Neto, s/n, Centro - Niterói 
ENTRADA: 1kg de alimento não perecível (sujeito 
a lotação) 
 
O arraiá que conquistou os corações niteroienses 
chega em sua versão julina. A festa terá 3 dias de 
duração, e contará com quadrilha, torneio de touro 
mecânico, casamento caipira, área kids e 
barraquinhas de comidas típicas. Tudo isso com uma 
bela vista da baía de Guanabara, aquecendo 
nossos corações neste inverno com as cores das 
bandeirinhas e o calor do arrasta pé! Atrações 
musicais: Falamansa, Preta Gil, Lucy Alves, Bia 
Bedran, Sinfônica Ambulante, Beto Sol, Trio Espírito 
Santo e muito mais!  Classificação livre. 
 

 
 
 

 
 
 
25 e 28/07 
17h às 23h 
Arraiá da Lona Cultural de Jacarepaguá 
Praça Geraldo Simonard (Praça do Barro 
Vermelho), Pechincha 
ENTRADA FRANCA 
 
Feira com comidas e bebidas típicas, brincadeiras, 
espaço infantil com brinquedos para a criançada, 
apresentação de quadrilha e banda de forró 
tocando muito pé de serra pra ninguém ficar 
parado! 
 
 

27/07 
12h  
Arraiá da Laurinda 
Centro Cultural Laurinda Santos Lobo 
Rua Monte Alegre, 306, Santa Teresa 
ENTRADA GRATUITA 
 
Um arraiá super charmoso com barraquinhas, 
brincadeiras, moda, artesanato e o grupo Samba 
das Estações fazendo todo mundo dançar. 
 
 

28 e 29/07 
14h às 00h 
Arraiá do TETO 
NAU - Nucleo de Ativação Urbana 
Av. Cidade de Lima, s/ nº, Parque Ernesto 
Nazareth, Santo Cristo 
ENTRADA GRATUITA ou ingresso + copo 
exclusivo a R$12,50 em www.sympla.com.br 
 
TETO é uma organização que atua em 19 países 
da América Latina, que busca superar a pobreza 
em que vivem milhões de pessoas nas comunidades 
precárias, por meio do engajamento comunitário e 
da mobilização de jovens voluntários e voluntárias. 
No Arraiá do TETO 2019, quem vier poderá pular 
fogueira, mandar correio do amor, comer, beber, 
dançar quadrilha e curtir o som dos DJs: K-Lu, Silvio 
Maranhão e Marcelinho da Lua, além de Banda 
Patuá, Alan Camargo e Well Costa, Banda Bella e 
o Samba Independente dos Bons Costumes. 
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Atividades de férias 

 
 
Durante todo o mês de julho 
Atividades de férias na Casa Museu Eva Klabin 
Avenida Epitácio Pessoa, 2480, Lagoa 
ATIVIDADE GRATUITA 
 
A Casa Museu Eva Klabin estará com programação 
especial de férias, com oficinas livres quase todos 
os dias, para públicos a partir dos 5 anos de idade. 
Haverá fabricação de pipas, stop-motion, pintura e 
muitas outras coisas. Para participar, todo menor 
de idade deverá estar acompanhado por um 
adulto e ser auxiliado por ele durante a atividade. 
Consulte a programação completa e inscreva-se 
em: evaklabin.org.br/events. 
 
 

7 a 28/07 (aos domingos) 
14h 
Bonde da História no Museu Histórico Nacional  
Praça Marechal Âncora, s/n°, Centro 
ENTRADA FRANCA 
 
Todos os domingos de julho, haverá visitas 
mediadas ao Museu Histórico Nacional, com grupos 
voltados para jovens e adultos e para crianças de 
3 a 10 anos. 
 
14/07, 14h: Bonde da História “Museu, memórias e 
mulheres” aborda o papel de destaque das figuras 
femininas em nossa exposição e a 
representatividade da mulher na história brasileira.  
 
14/07, 15h: Bondinho da História “Do Móvel ao 
Automóvel” leva o público a conhecer a evolução 
dos meios de transporte no Brasil. Além de utilizar 
o recurso de realidade aumentada, por meio de 
tablets, após a visita acontece uma oficina artística. 
 
21/07, 14h: Bonde da História “Pinturas históricas” 
leva o público adulto s a conhecer momentos da 
história por meio de telas do gênero Pintura 
Histórica, com ênfase nas telas do século XIX 
expostas na sala “A Construção do Estado”. 
 
21/07, 15h: Bondinho da História “Brincando no 
pátio dos Canhões”, com atividades lúdicas e jogos 
de perguntas e respostas. 
 
28/07, 14h: Bonde da História “A presença negra 
no acervo do MHN”. Nossos educadores mostram, 
a partir de itens presentes em nossa exposição, a  

 
 
 
 
 
 
importância de africanos e afro-brasileiros na 
construção da sociedade brasileira. 
 
28/07, 15h: Bondinho da História “Museu de 
brincadeiras” propõe às crianças uma roda de 
conversas em uma de nossas salas de exposição e 
depois abrem espaço para a diversão com 
brinquedos e brincadeiras de gerações passadas. 
 
 

15 a 27/07 

13h – 17h30min 
Descolônia de Férias do parquinho lage 
Rua Jardim Botânico, 414, Jardim Botânico 
VALORES: consultar no site da instituição 
 
Em janeiro e julho o parquinho lage propõe uma 
programação de férias com experiências artísticas 
em meio à escola de arte, no tradicional palacete, 
expandindo a escola para a floresta. Realiza 
atividades lúdicas em torno de práticas artísticas 
contemporâneas e de matrizes tradicionais de 
conhecimento, investigando com as crianças 
vivências que experimentam cultura e natureza de 
maneira integrada. Em vez de apresentar o mundo 
e como ele funciona, convidamos as crianças a 
imaginá-lo, a realizarem o mundo que sonham. 
Para crianças de 6 a 12 anos, ou a partir de 4 anos 
de acordo com o especificado no curso. Confira a 
programação completa e inscreva-se em: 
http://eavparquelage.rj.gov.br/parquinholage/fe
rias2019. 

 

 

http://eavparquelage.rj.gov.br/parquinholage/ferias2019
http://eavparquelage.rj.gov.br/parquinholage/ferias2019
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15 a 26/07 

13h – 17h 
Colônia de Férias Quintal Brincante 
Instituto de Arte Tear 
Rua Pereira Nunes, 138, Tijuca 
VALORES: consultar no site da instituição 
 
Que tal transformar as férias das suas crianças em 
uma aventura pelo universo da arte num espaço 
repleto de natureza? Traga seus pequenos para 
subir em árvores e colher arte e cultura na Colônia 
de Férias Quintal Brincante do Tear! Aqui, as 
crianças se encantam com brincadeiras e 
brinquedos tradicionais, jogos de faz de conta, 
artes com materiais naturais, imersões na horta, 
banhos de mangueira (quando faz calor), leituras, 
dança, música, circo e muito mais. Mais informações 
e inscrições diretamente na secretaria do Tear. 
 

 
 
 

15 a 19/07 
9h – 16h 
AÇÃO SOCIAL: Férias no Planetário 
Fundação Planetário 
Rua Vice-Gov. Rúbens Berardo, 100, Gávea 
ATIVIDADE GRATUITA (necessário inscrição) 
  
Em parceria com o SESC, o Planetário oferece a 
“AÇÃO SOCIAL: Férias no Planetário”. A iniciativa 
contemplará crianças entre 6 e 12 anos de idade. 
A programação é gratuita e promoverá diversas 
atividades educativas e lúdicas. Dentre a 
programação haverá sessão de cúpula, visita ao 
Museu do Universo e oficinas recreativas do SESC. 
Para participar, é necessário que o responsável 
inscreva a criança através do site 
http://planeta.rio. A inscrição é válida para 1 dia 
de atividade. Durante o evento, o SESC receberá 
doações de arroz ou feijão que será repassado 
para o projeto Mesa Brasil. 
 
 
 
 

16 e 17/07 
10h – 17h 
Partiu Apollo 11 - 50 anos do Homem na Lua 
Museu de Astronomia e Ciências Afins 
Rua General Bruce, 586, São Cristóvão 
ENTRADA FRANCA 
 
Para comemorar os 50 anos do primeiro pouso do 
homem na Lua, o Museu de Astronomia e Ciências 
Afins (MAST) e Observatório Nacional (ON) 
realizam o evento Partiu Apollo 11, com uma 
programação especial para receber o público nos 
dias 16 e 17 de julho, com diversas atividades 
gratuitas. A programação especial de férias foi 
elaborada para que crianças, jovens e adultos 
descubram curiosidades sobre essa fantástica 
missão espacial. As iniciativas serão realizadas no 
Campus ON/MAST e englobam oficinas científicas, 
palestras com especialistas, atividades educativas, 
dinâmicas divertidas e, claro, lançamento de 
foguetes. Tudo pensado, detalhadamente, para 
contar um pouco da aventura protagonizada pelos 
astronautas a bordo da Apollo 11. 
 

 
 

16 a 20/07 
10h30min - 17h 
Férias no Museu Janete Costa de Arte Popular 
Rua Presidente Domiciano, 178, Ingá, Niterói 
ATIVIDADE GRATUITA 
 
O Museu Janete Costa de Arte Popular preparou, 
novamente, uma super programação especial para 
esses dias de descanso com muita Arte Popular, 
oficinas de criação, música e diversão. Confira a 
programação completa do evento no Facebook: 
https://www.facebook.com/events/2235327613
187225/. 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/2235327613187225/
https://www.facebook.com/events/2235327613187225/
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22/07 a 02/08 
Férias no Circo 
Circo Crescer e Viver 
Rua Carmo Neto, 143, Cidade Nova 
VALORES: consultar no site da instituição 
 
Que tal colocar a criançada para passar as férias 
de julho deste ano num circo de verdade? O Circo 
Crescer e Viver está com inscrições abertas para 
suas “Férias no Circo”. As atividades são destinadas 
às crianças de 05 a 10 anos que querem viver uma 
experiência lúdica, criativa e diferente que vai 
proporcionar muitas histórias para contar. Mais 
informações sobre as atividades e horários em: 
https://www.crescereviver.org.br/programacao/. 
 
 

23 a 25/07 
14h30min 
Férias na Restinga do Jardim Botânico 
Rua Jardim Botânico, 1008 
Ingresso: R$ 7,50 (meia). Crianças até 5 anos não 
pagam. 
 
O canteiro da Restinga, que reabriu em novembro 
de 2018 totalmente renovado, será o espaço para 
a Educação Ambiental do Jardim receber a 
garotada. Enquanto se divertem sob as famosas 
pitangueiras, as crianças poderão descobrir a 
importância deste tipo de ecossistema típico do 
litoral brasileiro, cuja vegetação ameniza o calor e 
os efeitos das ressacas do mar. Entre as atividades 
estão oficinas de construção de restingas, jogo 
interativo de pescaria de resíduos descartáveis, 
jogo da memória, desenho e contação de histórias. 
Os participantes também levarão um brinde do 
evento. 
 
 

27/07 
9h às 17h 
Fim de férias - Dia de Brincar 
Museu do Meio Ambiente 
Rua Jardim Botânico, 1008 
ATIVIDADE GRATUITA 
 
No fim das férias escolares, as crianças terão um 
dia inteiro de oficinas e jogos, resgatando saberes 
e brincadeiras da nossa cultura de todos os tempos 
e épocas, desde petecas até brinquedos de sucata 
e jogos corporais. 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

https://www.crescereviver.org.br/programacao/
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Música 

 
 
Em julho 
Música no Museu 
Em vários locais 
ENTRADA GRATUITA (sujeito a lotação) 
 
Devido à grande demanda em junho, o projeto 
Músoica no Museu dá sequência à série de voz em 
julho, realizando 14 concertos no Rio de Janeiro e 
agregando outros nomes de expressão e jovens 
músicos à programação. Dente as novidades deste 
mês estão a inclusão do Palácio da Justiça na série 
e a continuidade da parceria da Rádio MEC com 
um concerto ao vivo em uma segunda-feira. 
 
Confira a programação completa em:  
www.musicanomuseu.com.br/assets/programa_jul2
019.pdf 

 
12/07 
19h 
Favela Rock Show 
Lona Cultural da Maré 
Rua Ivanildo Alves, s/n, Nova Maré 
ENTRADA GRATUITA 
 
O Favela Rock Show está de volta na Lona Cultural 
da Maré, trazendo as bandas Balboa Rock Band e 
LanLan e os Cometas tocando o melhor do rock 
mundial. O evento também terá mesas de RPG com 
o grupo Navio Pirata Game Clube (traga o seu 
grupo), máquinas de Fliperama e telão no palco 
com jogos. 
 

13/07 
20h 
João Pedro Bonfá no Brechó Cultural Maio 68 
Brechó Cultural Maio 68 
Rua do Matoso 184, Praça da Bandeira 
 

 

 
 
 
 
 
 
O cantor, compositor e guitarrista carioca lançou 
em 2019 o primeiro álbum, batizado com seu nome, 
sem ocultar os laços familiares. Tanto que Marcelo 
Bonfá toca bateria como convidado em 'Música 
para Lu'e Dado Villa-Lobos, toca guitarra em 
'Canto da sereia', tema composto por João Pedro 
com inspiração em textos de Fernando Pessoa e de 
Oscar Wilde. 
 
 

13/07 
20h 
Dia mundial do Rock - Banda Black Bird 
Areninha Carioca Hermeto Pascoal (Bangu) 
Praça 1º de Maio s/nº, Bangu 
INGRESSOS: a partir de R$20 (à venda em 
www.sympla.com.br) 
Classificação: 14 anos 
 
Venha assistir a uma das mais conceituadas bandas 
cover dos Beatles na tradicional Lona de Bangu! 
Traga sua família e faça parte dessa festa!  
 

 
 
 

15, 22 e 29/07 
19h 
Dorina e Bia Flor 
Castelinho do Flamengo 
Praia do Flamengo, esquina com Dois de Dezembro 
 
As cantoras Dorina Samba e Bia Flor comandam um 
encontro musical pra lá de especial no Castelinho 
do Flamengo. 
  
 

 
 

http://www.musicanomuseu.com.br/assets/programa_jul2019.pdf
http://www.musicanomuseu.com.br/assets/programa_jul2019.pdf
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Cinema 

 

 
11 a 21/07 
Festival Ecrã 
Museu de Arte Moderna 
Av. Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo 
ENTRADA GRATUITA 
 
Em sua terceira e maior edição o Festival Ecrã, dedicado ao cinema expandido e experimental, apresenta 
uma ampla seleção da criação audiovisual mundial recente, trazendo ainda 11 instalações que estarão 
dispostas no espaço junto à entrada e nos corredores de acesso da Cinemateca. Com investigações sobre a 
natureza dos tempos, das materialidades, dos afetos e do viver contemporâneo, entre outras aproximações à 
sensorialidade, à estesia e ao pensar, o festival se firma como uma das mais importantes janelas do país para 
uma produção eminentemente não-comercial, fazendo a ponte com as artes visuais, sonoras e espaciais 
contemporâneas. Confira a programação em: www.mam.rio/cinemateca-programacao/ 
 
 
 

17 a 21/07 
19h 
Anima Mundi 2019 
CCBB Rio de Janeiro e cinemas Estação NET 
ENTRADA GRATUITA (sujeito a lotação) 
 
A edição de 2019 é a 27ª da história do Festival 
e será composta por filmes de animação, entre 
longas-metragens e curtas-metragens, dos mais 
diversos gêneros (adulto, infantil, documentário), 
sintetizando o melhor da animação produzida 
atualmente. A programação inclui ainda, as 
oficinas, o Papo Animado e as masterclasses. Os 
detalhes dessas programações serão divulgados 
em breve em: www.animamundi.com.br/pt/ 
 
 
 

26/06 
16h 
Mostra Popular de Filmes Finalistas do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 
Museu de Arte Moderna 
Av. Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo 
ENTRADA GRATUITA 
 
Escolhida como um dos espaços de divulgação dos finalistas ao Grande Prêmio Cinema Brasileiro 2019, 
organizado pela Academia Brasileira de Cinema, a Cinemateca apresenta az quase totalidade dos títulos 
concorrentes de 22 de julho a 11 de agosto. A premiação destina-se às produções lançadas no mercado de 
salas de exibição comerciais e que se destacaram em diversos quesitos. A selerção da Cinemateca envolve 
principalmente os corrente a melhor filme em diversas categorias como Filme Brasileiro, Estrangeiro e Latino, 
por exemplo. Confira a programação em: https://www.mam.rio/cinemateca-programacao/ 
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Dança 

 
 

26 a 28/07 
Momentos Rio | O Fio da Meada 
Cidade das Artes 
Av. das Américas, 5300 - Barra da Tijuca 
INGRESSOS: R$ 20 (meia) à venda em 
ingressorapido.com.br 
 
O espetáculo “O fio da meada” nos transportará a 
uma viagem iniciada com a origem histórica e o 
significado da expressão "perder o fio da meada". 
Logo em seguida o fio em si e empregado como 
algo construtor/transformador é capaz de ser 
transformado em inúmeras e diferentes coisas e 
altamente potente/forte. De uma forma 
metafórica, ele pode ser como cada um de nós que 
quando unido pela forca, inteligência e 
capacidade coletiva, nos transforma em 
interagentes de uma malha social física, intelectual 
e abstrata, e ao mesmo tempo visível/palpável e 
transformadora. 
 

17/07 
18h30min 
Espetáculo de Dança "Arte das Deusas" 
Areninha Carioca Renato Russo 
Parque Poeta Manuel Bandeira, S/N - Cocotá, Ilha 
do Governador 
Ingressos: R$20 (meia entrada) 
 
O espetáculo da Academia Andaluz leva ao palco 
os arquétipos do universo feminino, tendo como 
exemplo deusas de diversas culturas, entre elas a 
grega, indiana, celta, andina e egípcia. As 
interpretações criativas misturam as características 
tradicionais de cada cultura com o olhar moderno e 
artístico do presente. 
 
 

17, 18 e 19/07 
19h 
As canções que você dançou pra mim – Focus Cia 
de Dança 
Teatro da Firjan SESI no Centro 
Av. Graça Aranha, 1 – Centro 
INGRESSO: R$ 20 (meia) 
 
Iê-iê-iê, canções românticas, clássicos de tirar o 
fôlego e emoções além do horizonte estão na 
construção da coreografia “As canções que você 
dançou pra mim”. Alex Neoral se inspira na obra 
do Rei Roberto Carlos para criar um espetáculo que  

 
 
 
 
 
visita as décadas de 1960, 1970, 1980 e 1990 
através de muito movimento. Mais de 70 trechos de 
composições, sempre na voz do próprio Roberto, 
em versões originais de clássicos lançados entre as 
décadas de 1960 a 1980, compõem “As canções 
que você dançou pra mim”. Para completar o 
universo de referências à obra de Roberto Carlos, 
o espetáculo traz figurinos em tons de azul, 
aludindo aos modelos e cortes da época retratada, 
com toques contemporâneos. Ingressos na bilheteria 
do Teatro. 
 

 
 
 

18 e 21/07 
17h 
Niterói Semana de Dança 
Teatro Popular Oscar Niemeyer 
Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n, Centro, 
Niterói 
ENTRADA: R$5,00 (meia) 
 
Ballet clássico, neoclássico, moderno, 
contemporâneo, jazz, stiletto, dança do ventre, 
sapateado, dança flamenca, danças urbanas e de 
salão, numa amálgama de coletivos, companhias, 
grupos e dançarinos independentes. Abrindo o 
evento, o espetáculo O Instante do Aquilo, do 
coreógrafo espanhol Chevi Muraday, que foi 
indicado ao Prêmio Cesgranrio de Dança 2018. 
Classificação livre. 
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Teatro 
 
13 e 14/07 
16h 
O Lago dos Cisnes – espetáculo infantil 
Theatro Bangu Shopping 
Rua Fonseca, 240, Bangu 
INGRESSOS: a partir de R$ 16 
 
"O Lago dos Cisnes" conta a história de Odette, 
uma princesa transformada em cisne por Rothbart, 
um feiticeiro perverso que desejava com ela se 
casar e possuir o seu reino. Condenada permanecer 
como cisne, Odette só pode ter seu feitiço 
quebrado até encontrar quem lhe jure amor eterno. 
Composto originalmente por Piotr Ilitch Tchaikovsky 
em 1876 em Paris, por encomenda do Teatro 
Bolshoi de Moscou. “O Lago dos Cisnes” o balé mais 
montado mundialmente. 
 

14 e 28/07 
Quartas e sextas às 19h, domingos às 17h 
Ópera “Fausto”, de Charles Gounod 
Theatro Municipal do Rio de Janeiro 
Praça Floriano, s/n°, Centro 
INGRESSOS: a partir de R$ 10 em 
ingressorapido.com.br 
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA: 14 ANOS 
 
Caberá à ópera Fausto, ausente dos palcos 
cariocas há quase meio século, o papel de finalizar, 
dia 14 de julho, as comemorações pelos 110 anos 
do Theatro Municipal. O enredo do cientista que 
vende a alma ao diabo em troca da juventude, 
imortalidade e de prazeres mundanos terá, nessa 
versão carioca, uma coreografia inédita para o 
balé de “A noite de Walpurgis”, uma das cenas 
mais marcantes da ópera, quando Mefistófeles (O 
Diabo) leva Fausto para um culto à sensualidade, 
entre faunos e bacantes. O balé é assinado pelo 
premiado coreógrafo paulista Luiz Fernando 
Bongiovanni. 
 

17/07 
Sessões às 15h e 19h 
Vende-se uma geladeira azul 
Teatro da Firjan SESI em Caxias 
Rua Artur Neiva, 100, Duque de Caxias 
INGRESSO: R$ 10 (meia) na bilheteria do teatro 
 
O espetáculo discute as relações familiares, 
tomando como ponto de partida a herança 
deixada pela avó de Anna, Bernardo e João: uma 
velha geladeira azul. Em cena, ciúme, inveja e  

 
 
 
 
 
imaturidade estão ao lado da leveza e da alegria 
que só as crianças carregam. Brigas que somente 
irmãos têm na infância convivem com as disputas 
que apenas os adultos são capazes de criar. 
 

20/07 
16h 
Princesas e Heróis (infantil) 
Teatro Popular Oscar Niemeyer 
Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n, Centro, 
Niterói 
ENTRADA FRANCA 
 
A princesa mais conhecida dos contos de fadas é a 
parceira de Batman numa missão contra o 
inconfundível vilão Charada, que pretende acabar 
com todas os clássicos infantis e histórias de heróis, 
visando que as crianças parem de imaginar. Num 
musical interativo com ausência de quarta parede, 
as crianças podem ajudar os mocinhos e mocinhas a 
enfrentar o mal. O humor e a irreverência do 
espetáculo prendem todas as idades. Classificação 
livre. 
 

20/07 a 04/08 
Sábados e domingos, às 16h 
O Mágico de Oz 
Imperator – Centro Cultural João Nogueira 
Rua Dias da Cruz, 170 – Méier 
INGRESSOS: R$ 20 (meia) 
 
O clássico infantil “O Mágico de Oz” pelos olhos 
da Cia. Erthal de teatro é um espetáculo musical, 
com músicas originais escritas por Marcos Assunção, 
o espetáculo que vem para divertir e emocionar 
toda a família. Após sobreviver a um misterioso 
ciclone, a menina Dorothy vai parar em uma terra 
muito distante, conhecida como a Terra de Oz, que 
é habitada por criaturas fantásticas como bruxas 
boas e malvadas, Munchkins e três personagens que 
tornam-se grandes amigos de Dorothy: um 
Espantalho que quer ter um cérebro, o Homem de 
Lata que sonha em ter um coração e o Leão 
covarde, que está à procura de coragem. O 
espetáculo é inesquecível aos olhos de crianças e 
adultos que assistem. 
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Exposições 
 
A partir de 11/07 
Nas Asas da Panair 
Museu Histórico Nacional 
Praça Marechal Âncora, s/n, Centro 
Ingressos: R$ 5 (meia). Grátis aos domingos. 
 
Sob curadoria da historiadora Mariza Soares, a 
mostra apresenta itens da coleção criada em 2017, 
como resultado de uma parceria entre a empresa 
Panair do Brasil e a Família Panair, uma associação 
que reúne antigos funcionários da companhia. Ao 
longo de um ano foram coletados quase 700 peças, 
entre objetos e material de divulgação impresso, 
expostas agora no MHN. 
 
 

A partir de 20/07 
Anna Bella Geiger: Uma Visão Lunar 
Museu de Astronomia e Ciências Afins 
Rua General Bruce, 586, São Cristóvão 
ENTRADA GRATUITA 
 
Anna Bella Geiger prestigia o MAST mais uma vez 
com suas obras em técnica mista, que serão 
exibidas no belo Pavilhão do Círculo Meridiano de 
Gautier. A mostra Uma Visão Lunar, celebra os 50 
anos da chegada do homem na Lua e irá exibir 10 
serigrafias históricas da série batizada de Fase 
Lunar, desenvolvidas com base em fotografias 
cedidas pela NASA, em 1970. 
 

 
 
 

Até 27/07 
Quem te viu, quem te vê - caricaturas de Chico 
Buarque 
Sala Carlos Couto – Teatro Municipal de Niterói 
Rua XV de Novembro, 35, Centro - Niterói 
ENTRADA FRANCA 

 
 
 
 
A Sala Carlos Couto mantém até o fim do mês a 
exposição estreante "Quem te viu, Quem te vê", em 
homenagem a um dos maiores nomes da música 
popular brasileira, Chico Buarque de Hollanda. 
São 54 caricaturas elaboradas para o concurso 
promovido pelo Instituto Memória Musical 
Brasileira, o IMMuB, com apoio da Prefeitura de 
Niterói. 
 
 

Até 28/07 
Light Art Rio, artistas Alexandre Mazza, Anaisa 
Franco e Carmen Slawinski 
Centro Cultural Oi Futuro 
Rua Dois de Dezembro, 63, Flamengo 
ENTRADA FRANCA 
 
O Centro Cultural Oi Futuro marca o seu pioneirismo 
ao receber a primeira exposição de light art no Rio 
de Janeiro. A mostra inclui obras de artistas 
brasileiros que incorporam a luz como elemento 
principal de criação. Tomando como ponto de 
partida o uso da luz para alterar a percepção dos 
espaços na arte contemporânea, os trabalhos 
exploram temáticas de cor, tempo, luz artificial, 
projeção e tecnologia em ambientes imersivos e 
experimentais. De instalações a esculturas, os 
visitantes experimentarão a luz em suas diversas 
formas sensoriais e espaciais. 
 

 
 
 

Até 29/07 
50 Anos de Realismo – Do Fotorrealismo à 
Realidade virtual 
Centro Cultural Banco do Brasil - Rua Primeiro de 
Março, 66, Centro 
ENTRADA FRANCA 
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A exposição faz um recorte inédito da realidade 
na arte e tem espaços exclusivos destinados a obras 
tridimensionais de escultores de diferentes 
gerações do hiper-realismo, modelos em 3D e 
realidade virtual. 
 

Até 3/08 
Pintar para imortalizar 
Espaço Cultural Correios Niterói 
Av. Visconde do Rio Branco, 481, Centro – Niterói 
ENTRADA FRANCA 
 
A exposição tem como intenção principal emitir um 
alerta geral ao ser humano que vive em constante 
confronto com a natureza, colocando nas telas o 
que talvez no futuro próximo já não exista mais. A 
ideia surgiu da observação profunda, ao longo dos 
anos sobre tudo o que nos cerca, focando 
principalmente, a enorme quantidade de animais 
que estão entrando na lista de extinção, listagem 
essa que se estende cada vez mais, à medida que 
o tempo passa e que nós, seres humanos, 
continuamos insensíveis ao fato de que eles também 
fazem parte da nossa existência. 
 

 
 
 

Até 04/08 
Aventura pelo corpo humano 
Casa da Ciência - Centro Cultural de Ciência e 
Tecnologia da UFRJ 
Rua Lauro Müller, 3, Botafogo 
ENTRADA FRANCA 
 

Já pensou se a gente pudesse viajar pelo corpo 
humano para descobrir como ele funciona por 
dentro? Então, prepare-se para embarcar nessa 
viagem, na Casa da Ciência! 
 
 

Até 11/08 
Poemas de Portinari 
Museu Nacional de Belas Artes 
Avenida Rio Branco, 199 – Centro 
Ingressos: R$ 4 (meia). Grátis aos domingos. 
 
O MNBA abre uma exposição com obras de 
Portinari que pertencem a seu acervo, além de 
fotografias e outras relíquias sob a guarda do 
Projeto Portinari.  Dentre os destaques da exibição, 
o monumental quadro “A Primeira Missa no Brasil”, 
pintado em 1948, quando Portinari estava no 
exilio, no Uruguai.  
 
 

Até 12/08 
Equilíbrio Instável, artista Paul Klee 
Centro Cultural Banco do Brasil 
Rua Primeiro de Março, 66 – Centro 
ENTRADA FRANCA 
 
Reúne, pela primeira vez na América Latina, mais 
de 100 obras do suíço Paul Klee (1879-1940). A 
exposição conta com 16pinturas, 39 papéis, 5 
gravuras, 5 fantoches e 58 desenhos, além de 
objetos pessoais do artista. Ele transitou por 
diversos estilos, como o Cubismo, o Expressionismo, 
o Construtivismo e o Surrealismo, mas não cabe 
atribuir ao seu legado artístico nenhum em 
particular, tendo alcançado uma notável expressão 
pictórica própria, que reforçou seu papel central na 
história moderna da arte. 
 
 

Até 18/08 
Vivendo sob o fogo 
Centro Cultural Justiça Federal 
Av. Rio Branco, 241, Centro 
ENTRADA FRANCA 
 
A mostra reúne obras de 15 jovens artistas que 
refletem, dentro de suas especificidades poéticas e 
materiais, temas como política, economia, meio 
ambiente e relações sociais.  
 
 

Até 25/08 
Rosana Paulino: A Costura da Memória 
Museu de Arte do Rio 
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Praça Mauá, 5, Centro 
ENTRADA FRANCA 
 
A mostra reúne esculturas, instalações, gravuras, 
desenhos e outros suportes, que evidenciam a busca 
da artista no enfrentamento com questões sociais, 
destacando o lugar da mulher negra na sociedade 
brasileira. 
 

 
 
 

Até 29/08 
Sertões, artista Dimitrius Borja 
Galeria La Salle 
Rua Gastão Gonçalves, 79, Santa Rosa - Niterói 
ENTRADA FRANCA 
 
A Exposição “Sertões” apresentará fotografias, 
fósseis, vídeos e mapas retratando o sertão do 
Cariri e a Chapada do Araripe. O fotógrafo 
Dimitrius Borja convida para apreciação das 
paisagens e riquezas pouco conhecidas dos sertões. 
 
 

Até 29/08 
Hashtags da Arte 
Museu Nacional de Belas Artes 
Avenida Rio Branco, 199 – Centro 
Ingressos: R$ 4 (meia). Grátis aos domingos. 
 
A exposição virtual “Hashtags da Arte” é uma 
criação da agencia de publicidade NBS para o 
Museu Nacional de Belas Artes/Ibram. Ao colocar, 
literalmente, hashtags embaixo de pinturas das 
duas galerias mais importantes do MNBA: a 
Galeria de Arte Brasileira do Século XIX e a 
Galeria de Arte Moderna e Contemporânea, o 
projeto se apropria de uma linguagem muito 
utilizadas nas redes sociais para contextualizar e 
mesmo sintetizar o enredo das telas, todas 
pertencentes ao acervo do Museu, descrevendo as 

peças expostas no museu de forma leve, divertida 
e mais próxima de uma geração que já nasceu 
conectada. 
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Literatura 

 
A partir de 05/07 

Euclides da Cunha. Os sertões, testemunho e 
apocalipse 
Fundação Biblioteca Nacional 
Av. Rio Branco, 217 
ENTRADA FRANCA 
 
A exposição revisita a obra “Os Sertões”, de 
Euclides da Cunha, ressaltando sua prosa, o 
contraste entre o capital e o sertão e as 
divergências entre seus ideais e suas vivências no 
sertão. Estarão expostas 130 peças do acervo da 
Biblioteca Nacional, cinco desenhos a carvão de 
Adir Botelho (pertencentes ao Museu Nacional de 
Belas Artes) e 14 imagens de Flavio de Barros, 
cedidas pelo Museu da República. 
 
 

13/07 

10h – 17h 
RPG na Biblioteca 
Biblioteca Municipal Gov. Leonel Brizola 
Praça do Pacificador, Centro, Duque de Caxias 
ENTRADA GRATUITA 
 
Sejam bem-vindos ao RPG na Biblioteca! Este é um 
encontro de jogos de RPG aberto a todos os 
públicos, gratuito, inclusivo e acessível. O evento 
visa criar um espaço lúdico para divulgação e 
aprendizagem sobre um dos passatempos mais 
famosos e imersivos no mundo! 
 
 

15/07 
10h 
Flip :: Flup no Museu de Arte do Rio 
Museu de Arte do Rio 
Praça Mauá, 5, Centro 
ENTRADA GRATUITA 
 

 
 
 

 
 
 
 
Não pôde ir na Flip (Feira Literária de Paraty)? A 
gente traz a festa para você! Se liga na Flip::Flup 
no MAR – o encontro das festas literárias! A FLUP –
Festa Literária das Periferias, em parceria com a 
Flip, o Museu de Arte do Rio e a EUNIC (European 
Union National Institutes for Culture), traz para o 
Rio de Janeiro algumas das maiores estrelas da 
Festa de Paraty! Entre os convidados estão a artista 
visual portuguesa Grada Kilomba, a dramaturga 
Grace Passô, a romancista alemã Nina George e a 
poeta Jolle Taylor. Confira a programação 
completa em: www.museudeartedorio.org.br/pt-
br/evento/flipflup-2019. 
 
 

Até 18/07 
Monteiro Lobato: o homem, os livros 
Fundação Biblioteca Nacional 
Av. Rio Branco, 217 
ENTRADA FRANCA 
 
Monteiro Lobato foi escritor, editor, tradutor e 
criador de alguns dos mais importantes 
personagens da literatura infantil e juvenil 
brasileira. No ano em que a obra do autor cai em 
domínio público, a Biblioteca Nacional expõe 
material sobre o autor, guardado há muitos anos no 
acervo e pouco mostrado ao público – alguns até 
inéditos. 
  

http://www.museudeartedorio.org.br/pt-br/evento/flipflup-2019
http://www.museudeartedorio.org.br/pt-br/evento/flipflup-2019


14 

 

Outros Eventos  

 
2 a 30/07 
Terças-feiras, de 19h às 22h 
Curso de Literaturas Africanas de Língua 
Portuguesa 
Imperator – Centro Cultural João Nogueira 
Rua Dias da Cruz, 170 – Méier 
ENTRADA FRANCA. Retirada de senha 30 
minutos antes no local. 
 
A partir de julho, um novo curso no Imperator: 
Literaturas Africanas de Língua Portuguesa, 
organizado e ministrado por Camila Machado 
(UFRJ). Todas as terças-feiras, a partir das 19h. O 
curso é aberto a todos os interessados, sem 
necessidade de inscrição prévia. Mensalmente, o 
conteúdo e as obras a serem trabalhadas durante 
as aulas serão divulgadas em imperator.art.br. 
 
 

20 e 21/07 
146º Aniversário de Santos Dumont 
Museu Aeroespacial 
Av. Marechal Fontenele, 2000, Campo dos Afonsos 
ENTRADA: 1kg de alimento não perecível 
 
Em comemoração ao aniversário do pai da 
aviação, o MUSAL terá um extensa programação 
com shows musicais, oficina de aeromodelismo, 
acrobacias aéreas, salto de paraquedistas, espaço 
infantil e muito mais. 
 
 

27/07 
14h – 17h 
Urban Sketchers Rio de Janeiro 
Centro Cultural Justiça Federal 
Av. Rio Branco, 241, Centro 
ENTRADA FRANCA 
 
O USKRio é um grupo local de uma comunidade 
internacional de sketchers, presente em mais de 45 

países. Está em atividade desde 2014 e seu 
objetivo é agregar pessoas à arte do sketch (do 
inglês “desenho rápido”) e estimular o desenho de 
locação, ocupando espaços de convívio da cidade. 
O encontro será aberto a todos que quiserem 
participar, basta levar seu material de desenho e 
juntar-se ao grupo.  
 

 
 
 

04/08 
12h – 18h 
K-pop Idols - 9ª Edição 
Lona Cultural Gilberto Gil 
Av. Marechal Fontenele, 5000, Realengo 
Ingressos: R$ 15 (antecipado), R$ 25 (no dia do 
evento) 
 
KPOP IDOLS invadiu a zona oeste para a alegria 
dos k-poppers cariocas. Local com ar condicionado, 
iluminação de boate, palco liberado para dançar 
e ingressos com preços populares. Nessa edição 
teremos muito K-POP com DJ Rodrigo Cortez, 
batalha de Just Dance, distribuição de algodão 
doce, quizes e muito mais. Ingressos à venda na 
bilheteria e em www.sympla.com.br/vilaanime. 
Menores de 12 anos apenas acompanhados de 
responsável.

 
  

http://imperator.art.br/
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Parques para curtir no inverno
  

 

Jardim Botânico 
Rua Jardim Botânico, 1008, Jardim Botânico 
ENTRADA: R$ 7,50 (meia-entrada) 
 

Fundado por Dom João VI em 1808 com o objetivo de 
aclimatar as especiarias vindas da Índia, o Jardim 
Botânico conta com mais de 6.500 espécies de plantas, 
algumas até ameaçadas de extinção, distribuídas em 
uma área de 54 hectares. O local é uma ótima opção 
para quem quer relaxar, estudar, passear, fazer um 
piquenique ou apenas curtir a natureza de perto. Quem 
visita ainda pode, de quebra, conhecer o Museu - Sítio 
Arqueológico Casa dos Pilões e o Museu do Meio 
Ambiente. Durante o mês de julho, o JB realizará 
diversas atividades abertas ao público, principalmente 
infantil. Confira a programação completa em 
jbrj.gov.br/visitacao/programacao. 

 
Funcionamento: segundas-feiras, das 12 às 17h; de terça a domingo, das 8h às 17h. 
 

Parque da Cidade 
Estrada Santa Marinha, 505, Gávea 
ENTRADA GRATUITA 
 
Com 470 mil metros quadrados, o Parque da Cidade compõe 

uma grande área de proteção ambiental, junto à Floresta da 

Tijuca. Parte do território é ocupado por mata fechada, e o 

restante, por um amplo parque ajardinado a céu aberto. O 

lugar abriga também o Museu Histórico da Cidade do Rio de 

Janeiro/MHCRJ. Com amplos gramados, parquinho para 

crianças e trilhas, também é uma ótima opção de lazer. 

Funcionamento: diariamente, das 7h às 18h 
 

Parque Lage 
Rua Jardim Botânico, 414 – Jardim Botânico 
ENTRADA GRATUITA 
 

Localizado aos pés do Corcovado, de fácil acesso, bem 
conservado, com segurança e atrações para toda a 
família, o Parque Lage é uma ótima opção de lazer. Além 
das trilhas que podem chegar ao Corcovado, passando 
por cachoeiras e mirantes, o parque abriga o palacete 
histórico onde funciona a Escola de Artes Visuais, 
importante espaço de arte e culturas da cidade, que 
oferece para a população uma ampla programação 
artística gratuita. 
 
Funcionamento: de segunda a quinta, das 9h às 
22h30min, de sexta a domingo, das 9h às 17h30min. 
 

http://jbrj.gov.br/visitacao/programacao
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Parque Eduardo Guinle 

Rua Gago Coutinho, 66, Laranjeiras  
ENTRADA GRATUITA 
 
O parque localizado no fim da Rua Gago Coutinho, em 
Laranjeiras, tem entrada por um belo portão que dá 
acesso a uma área de 24.750 m² onde se vê um pequeno 
lago, alamedas, gramados, árvores e plantas tropicais.  
O local é ótimo para passeios em família e piqueniques. 
 
Funcionamento: aberto todos os dias, o dia inteiro 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parque da Catacumba 
Avenida Epitácio Pessoa, 3000, Lagoa  
ENTRADA GRATUITA 
 
O Parque da Catacumba fica na Lagoa e tem esse nome 
em virtude de um cemitério indígena que teria existido 
ali, mas do qual nunca se encontrou vestígio. O parque 
possui uma trilha de percurso fácil e seguro que em 30 
minutos leva aos Mirantes da Sacopã e ao Morro do 
Urubu. Há também arvorismo e tirolesa, muro de 
escalada e rapel, com preços que variam de R$ 20 a R$ 
40, oferecidos por uma empresa local. 

 
Funcionamento: de terça a domingo, das 8h às 17h 
 
 
 
 
 

Sítio Burle Max 
Estrada Roberto Burle Marx, 2019 (antiga Estrada da Barra de Guaratiba), Barra de Guaratiba 
ENTRADA GRATUITA 
 
O sítio de 807 mil metros quadrados, que é 
aberto ao público, foi residência particular do 
famoso arquiteto brasileiro Roberto Burle Marx. 
O espaço conta com diversas espécies da flora 
brasileira – cerca de 3,5 mil exemplares 
cultivados. Além da parte botânica, o visitante 
conhece a arquitetura, o atelier de pintura, o 
salão de pedras e as coleções de plantas do 
paisagista. 
 
Funcionamento: de terça a sábado (exceto 
feriados), das 9h30min às 11h30min, e das 
13h30min às 15h30min  
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Parque Ecológico Chico Mendes 
Av. Jarbas de Carvalho, 679, Recreio dos Bandeirantes 
ENTRADA GRATUITA 
 

O parque foi criado com o objetivo de preservar a 
Lagoinha das Tachas e seu entorno, local de ocorrência 
de espécies de fauna e flora consideradas raras e 
ameaçadas de extinção. A área do parque é de 40 
hectares, onde o visitante têm acesso a quase cinco 
quilômetros de trilhas, espaço para lazer e educação 
ambiental. 
 
Funcionamento: de terça a domingo, de 8h às 17h 
Entrada gratuita 
 
 
 

 
 
 

Bosque da Barra 

Avenida das Américas, 2430 – Barra da Tijuca  
ENTRADA GRATUITA 
 
Entre palmeiras, lago e vegetação de restinga, o parque forma 
um cenário bucólico, fazendo um convite ao relaxamento no 
centro da Barra da Tijuca. Com 50 hectares, o parque foi criado 
visando a preservação ambiental, especialmente da vegetação 
de restinga, da paisagem natural e da fauna local. As alamedas 
arborizadas são ótimas para corridas e caminhadas. As grandes 
áreas gramadas são ideais para fazer piqueniques e praticar 
atividades recreativas. O bosque dispõe também de 
estacionamento, brinquedos e equipamentos de ginástica. 
 
Funcionamento: de terça a domingo, das 8h às 17h. 
 
 
 
 

Quinta da Boa Vista 
Avenida Pedro II, s/n, São Cristóvão 
ENTRADA GRATUITA 
 

São 155 mil metros quadrados de área verde, onde os 
visitantes podem andar em pedalinhos e caiaques no 
lago, ou até mesmo praticar esportes como futebol, 
corrida, ciclismo, ou até mesmo caminhadas. As cavernas 
são uma atração à parte. Dentro das grutas artificiais, 
que lembram um covil de piratas, pode-se conferir 
diferentes tipos de estalactites. O visitante também tem 
a opção de, no mesmo local, conhecer o Rio Zoo (entrada 
R$ 10). 
 
Funcionamento: terça a domingo, de 9h às 16h30min 
(Zoológico) 
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Parque Madureira 
Rua Soares Caldeira, 115, Madureira 
ENTRADA GRATUITA 
 
Com mais de 3,15 km de extensão, o Parque Madureira é o 
terceiro maior da cidade. O local também se destaca pelas 
opções de lazer que oferece: quadras de vôlei, basquete e 
futebol, além de um campo de grama sintética para partidas 
de futebol, dividem o espaço com fontes, riachos, quiosques, 
pista de skate, pomar e brinquedos. O parque, que 
acompanha a linha férrea que corta o bairro, conta ainda 
com dois espaços culturais: a Arena Carioca e a Praça do 
Samba, espaço dedicado ao gênero musical tão influente no 
bairro que conta com duas das mais antigas agremiações 
cariocas, Portela e Império Serrano. 
 
Funcionamento: de terça a domingo, das 5h às 22h 
 

Parque Natural Municipal Darke de Mattos 

Praia José Bonifácio, Ilha de Paquetá 
ENTRADA GRATUITA 
 

 Uma boa pedida para as férias de julho é conhecer a Ilha 
de Paquetá. O Parque Darke de Mattos situa-se na 
simpática ilha, na Praia José Bonifácio. É um jardim tropical 
lindíssimo, ideal para passeios, prática de ginástica, 
piqueniques, sessões de fotos e filmagens. A cereja do bolo 
são os três mirantes com vista da Baía de Guanabara por 
vários ângulos. De um lado, ao longe, o Pão de Açúcar e o 
Corcovado; do outro, o Dedo de Deus e a Serra de 
Petrópolis. O Parque ocupa uma antiga área de chácara e 
possui muitas árvores centenárias, jardins bem cuidados e até 
trilhas. Entre a fauna, gambás, micos, saguis, garças e 
dezenas de espécies de pássaros. O local é seguro, limpo e 
possui banheiro público. 
 

Funcionamento: de terça a domingo, de 9h às 18h 
 

Parque Nacional da Tijuca 

Estrada da Cascatinha, 850, Alto da Boa Vista 
ENTRADA: R$ 2 
 
Localizado no coração do Rio de Janeiro, o Parque 
Nacional da Tijuca é o mais visitado do Brasil, 
recebendo três milhões de visitantes por ano. 
Dividido em três setores de visitação – Floresta, 
Serra da Carioca e Pedra Bonita/Pedra da Gávea 
– o parque tem opções de programas para todos os 
públicos: desde áreas para piquenique e churrascos 
até voo livre, escalada, trilhas e outras atividades. 
Entre os famosos cartões postais da cidade, o parque 
tem vista para o Corcovado, Vista Chinesa, Pedra da 
Gávea, Parque Lage e Paineiras. Quem visita o 
parque também conhece o Museu do Açude. 
 
Funcionamento: diariamente, das 8h às 17h 
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Parque Municipal da Taquara (Duque de Caxias) 
Estrada Cachoeira das Dores, 3465, Jardim Imbariê, Duque de Caxias  
ENTRADA GRATUITA 
 

Criado em 1992, o Parque da Taquara é uma área de Mata Atlântica 
preservada. Há cachoeiras, lagos, córregos e trilhas para caminhadas 
ecológicas. Localizado na Serra dos Órgãos, entre a Área de Proteção 
Ambiental Petrópolis e a Reserva do Tinguá, se estende por 19.415 
hectares. Protegido pela Guarda Florestal, abriga o mico-leão dourado, 
avistado por especialistas em 2006, anos após ser declarado extinto na 
região.  Entre as atrações, há ainda um bromeliário e diversas espécies de 
aves (tié sangue, sabiá e sanhaço) e mamíferos (quati, preguiça, tatu e 
muitos macacos). Em parceria com a rede municipal de ensino e a Secretaria 
de Meio Ambiente, o Parque da Taquara mantem o projeto Guarda 
Florestal Mirim, que oferece curso de educação ambiental a 120 crianças. 
O parque leva o nome da antiga fazenda que havia por ali e recebe até 
quatro mil pessoas por mês, principalmente no verão. 
 
Funcionamento: diariamente, das 8h às 16h

 
 

Parque da Cidade (Niterói) 

Rua da Viração, São Francisco, Niterói  
ENTRADA GRATUITA 
 
O Parque da Cidade é uma área de preservação ambiental (APA) do município, localizado no alto do Morro 
da Viração. Inaugurado em 1976 e localizado a uma altitude de 270 metros, possui um mirante com vista 
panorâmica de Niterói e da cidade do Rio de Janeiro, além de duas rampas para a prática de voo livre. O 
parque, que recebeu pontuação máxima no Guia Verde Michelin, ocupa uma área de 149.388,90 m². O 
aceso ao local é feito somente por carros de passeio e vans. 
 

 
 
Funcionamento: diariamente, de 7h às 18h. 
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Curta a Direção de Culturas no Facebook! 
 
 

 
fb.com/dcultpedro2 

 


