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SOBRE O 
BANCO 
DO BRASIL

Inaugurado em 12 de outubro 
de 1808, um dos propósitos da 
criação do Banco do Brasil era 
responder à crescente demanda 
por capital que a intensificação 
do comércio passava a exigir 
após a abertura dos portos às 
nações amigas. O Banco do 
Brasil foi o primeiro passo para 
instituir um sistema financeiro 
no país e estabelecer condições 

monetárias e de crédito para o 
desenvolvimento do comércio. 
Com a sua primeira agência 
instalada em prédio da antiga 
Rua Direita, esquina com a São 
Pedro, edificação e logradouro 
desaparecidos com a abertura 
da Avenida Presidente Vargas no 
início de 1940, no Rio de Janeiro, 
o BB tornou-se, à época, o 
quarto banco emissor de moeda 
no mundo, depois do Banco 
da Suécia (1656), da Inglaterra 
(1694) e da França (1700).
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Em 7 de maio de 1880, é lançada a pedra fundamental da terceira 
sede da Associação Comercial do Rio de Janeiro, prédio que foi 
projetado por Francisco Joaquim Bethencourt da Silva (1831-1912). 
No dia 8 de novembro de 1906, o edifício é inaugurado, na Rua 
Primeiro de Março, número 66.
     
Posteriormente, em 9 de novembro de 1922, torna-se a quarta sede 
do Banco do Brasil, porém em 1923 foi necessário realizar obras de 
adaptação do prédio para a instalação do Banco. Em 1934, houve obras 
para acrescentar mais três andares, a fachada foi revestida de mármore 
escuro e a luminária foi retirada da cúpula. Já em 1939 é construído 
um restaurante no terraço, que mais tarde daria origem ao sexto andar.

História 

SOBRE O CCBB RIO
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Após dois anos em reformas para adaptar o edifício à sua nova 
função, mantiveram-se seus estilos arquitetônicos, o neoclássico 
presente na rotunda em suas colunas ornamentadas com a ordem 
jônica, o art nouveau encontrado nas janelas externas e o art déco 
encontrado na porta da entrada da Rua Primeiro de Março, no lustre 
em frente à bilheteria e nas portas do Teatro I.

O número 66 da Rua Primeiro de Março fica sendo matriz do Banco 
do Brasil até 1960, quando a instituição se muda para Brasília, a nova 
capital. O prédio abrigou ainda a Agência Centro Rio de Janeiro 
e depois a Agência Primeiro de Março.

No fim da década de 1980, mais precisamente no dia 12 de outubro de 
1989, inaugura-se o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB).

A criação do CCBB foi uma oportunidade para resgatar a importância 
histórica e arquitetônica do edifício, aliada à iniciativa inédita, por parte 
de uma instituição financeira brasileira, de instalar um centro cultural 
multidisciplinar, abrangendo diversas áreas de manifestações artísticas.

Em uma análise mais ampla, podemos comparar a arquitetura do 
Centro Cultural Banco do Brasil às mudanças da cidade do Rio de 
Janeiro. Pelos estilos da arquitetura, podemos observar os períodos 
políticos, sociais e culturais que atravessaram a capital do Império e, 
depois, capital da República. Assim destacam-se o art nouveau e o art 
déco, que marcam a entrada no período moderno e que na cidade são 
representados pela construção de novos edifícios e pela abertura de 
vias como a Avenida Rio Branco, com o novo conceito de boulevard.

O território no entorno do Centro Cultural Banco do Brasil deixa de ser 
um polo de comércio e de transações econômicas (séculos XVIII-XIX) 
para abrigar um grande corredor cultural, que ia do Museu Histórico 
Nacional ao CCBB e atualmente se estende até o Museu de Arte do 
Rio (séculos XX-XXI), justificando assim a opção de transformar uma 
agência do Banco do Brasil no Centro Cultural que conhecemos hoje.

Esse corredor cultural ampliou-se com a escolha da cidade do Rio 
de Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016. O grande Viaduto 
da Perimetral, que antes ligava a Avenida Brasil ao bairro do Castelo, 
deu lugar a um extenso passeio público cercado de espaços culturais 
e praças, transformando toda a zona portuária da cidade em um 
imenso centro turístico. O Centro Cultural Banco do Brasil, que já era 
reconhecido internacionalmente como uns dos museus mais visitados 
do mundo, ganha ainda mais notoriedade nesse novo espaço da cidade.

Centro do Rio



Desde sua inauguração, o CCBB oferece uma programação regular 
e acessível a todos os públicos, seis dias por semana, 12 horas por dia, 
contemplando as mais diversas manifestações culturais, nas áreas de 
artes plásticas, cinema e audiovisual, música, dança, teatro, palestras, 
debates e programa educativo. As ações de alguns eventos são ainda 
amplificadas e perenizadas com a publicação de livros e catálogos,  
e disponibilizadas online, com a hashtag #CCBBemCasa.

Enfatizando a diversidade, a multiplicidade de linguagens, 
o ineditismo, a relevância cultural e as expressões de brasilidade, 
o CCBB é hoje um marco cultural para o cidadão carioca e para 
os turistas que o visitam. É também referência para o mercado e a 
classe artística, tendo conquistado o reconhecimento da comunidade, 
de instituições e da crítica especializada, com diversos prêmios recebidos.

PROGRAMAÇÃO
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O Programa CCBB Educativo – 
Arte & Educação desenvolve 
ações que estimulam a experiência, 
a criação, a investigação e a 
reflexão por meio de processos 
pedagógicos, artísticos 
e curatoriais. Essas partilhas 
contemplam trocas culturais 
e metodologias de educação 
que garantem acesso amplo 
e inclusivo ao patrimônio 
e à sua diversidade. 
A programação dialoga com 

as exposições e demais agendas 
do Centro Cultural Banco 
do Brasil, atuando para 
potencializar o calendário 
de atividades para crianças 
e adultos. Destina-se 
a todos os públicos com ações 
inclusivas e afirmativas para 
estreitar as relações com 
a comunidade escolar, 
educadores, pessoas com 
deficiência, famílias, instituições 
públicas e organizações não 
governamentais, artistas, 
movimentos sociais, 
profissionais dos campos  
da arte e da cultura.

PROGRAMA 
CCBB 
EDUCATIVO

Conteúdos virtuais: siga a hashtag 
#CCBBeducativoEmCasa
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ESPAÇOS

1º ANDAR

TÉRREO
Cinema I  

Cinema II

Teatro I

Livraria

Cafeteria e restaurante 
- Lilia Café

Bilheteria

Informações

Galerias  
de exposição

Programa  
CCBB Educativo

Guarda-volumes

Sanitários

Elevadores



2º ANDAR 

6º ANDAR

Galerias de 
exposição

Teatro II

Teatro III

Restaurante - 
Confeitaria Colombo 

Guarda-volumes

Sanitários

Elevadores

Museu Banco do Brasil - 
Exposição permanente: 
O Banco do Brasil 
e sua História

Museu Banco do Brasil - 
Exposição permanente: 
Galeria de Valores

Auditório

Elevadores

Biblioteca

Videoteca 

Guarda-volumes

Sanitários

Elevadores

Arquivo Histórico

Memória CCBB

Elevadores

5º ANDAR

4º ANDAR 



Criado simultaneamente ao Museu, em 1955, o Arquivo Histórico do 
Banco do Brasil preserva uma significativa coleção de acervos formados 
por documentos históricos que contam a trajetória da bicentenária 
instituição financeira. Entre eles, o alvará e os estatutos de criação do 
Banco, editados pela Imprensa Régia em 1808 e assinados pelo príncipe 
regente D. João. Possui, ainda, atas de reunião, relatórios, fotografias, 
livros de registro e de contabilidade, plantas de agência, entre outros.

A Memória CCBB mantém a documentação referente à programação 
do Centro Cultural, além dos registros de todos os seus eventos em 
áudio e vídeo para consulta no local, mediante agendamento.

Entre outros destaques disponíveis encontram-se imagens de Oscar 
Niemeyer e Tom Jobim em visitas ao CCBB; de Nélida Piñón, João 
Cabral de Melo Neto e Adélia Prado lendo suas obras em rodas de 
leitura; sucessos teatrais como Somos irmãs e Um equilíbrio delicado; 
apresentações musicais de Turíbio Santos e de D. Ivone Lara; 
depoimentos dos cineastas Jorge Furtado e Sérgio Bianchi; além das 
exposições de Andy Warhol, Goeldi e de eventos multidisciplinares 
como a Mostra Surrealismo.

ARQUIVO HISTÓRICO 
DO BANCO DO BRASIL 
E MEMÓRIA CCBB
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Criada em 1931, a antiga biblioteca do Banco do Brasil, originalmente 
voltada para assuntos mais técnicos, é hoje uma importante fonte de 
consulta nas áreas de Arte, Literatura e Ciências Sociais. Incorporada 
ao Centro Cultural Banco do Brasil em 1989, a biblioteca ocupa uma 
área de 2.200 m2 localizada no 5° andar, onde mantém um acervo 
com cerca de 200 mil títulos, constantemente atualizado e conservado. 

A pesquisa sobre o acervo é feita em terminais, por autor, título, editora 
ou assunto, e o leitor tem acesso direto às estantes. 

Dentre as atividades desenvolvidas na biblioteca estão a restauração, 
higienização, manutenção, catalogação e classificação de acervo 
bibliográfico.

BIBLIOTECA



Criado em 1955, o Museu foi incorporado ao Centro Cultural Banco do 
Brasil em 1989. Sua mais volumosa coleção é de numismática, formada 
por cerca de 38 mil peças entre moedas, medalhas, cédulas e outros 
valores impressos, nacionais e estrangeiros, da Antiguidade Clássica 
aos dias atuais. Uma das duas exposições de longa duração do Museu 
é a Galeria de Valores, onde é apresentada a trajetória da moeda no 
Brasil e no mundo por meio de 2 mil peças da coleção de numismática, 
destacando-se raros exemplares das moedas obsidionais cunhadas 
pelos holandeses em Recife no século XVII e a moeda em ouro de 
1822 lançada para comemorar a coroação de D. Pedro I, uma raridade 
da numismática brasileira. Outro expressivo item são os bilhetes 
lançados a partir de 1810 no Banco do Brasil, o primeiro banco emissor 
do país. Uma das últimas aquisições da coleção foram três medalhas 
comemorativas dos 30 anos do CCBB, lançadas pela Casa da Moeda 
do Brasil em 4 de outubro. Cunhada em prata, bronze e bronze 
dourado, a medalha traz, em destaque, no seu anverso, a claraboia, 
detalhe mais marcante da rotunda do edifício do Centro Cultural. 
No reverso, imagem da logomarca do CCBB, com a inscrição 30 anos 
e abaixo a era comemorativa 1989 | 2019.

MUSEU BANCO 
DO BRASIL
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Já a exposição O Banco do Brasil e sua História apresenta, por meio 
das coleções museológica e arquivística da instituição, a contribuição 
do Banco para o desenvolvimento do país. Obras em pinturas, gravuras 
e esculturas mostram a linha do tempo desde 1808, com a Iconografia de 
D.João VI e sua Época, com diversas peças ligadas à figura do fundador 
da instituição, passando por curiosidades com objetos de antigas 
agências bancárias do Banco, como filigranadora, máquina de calcular 
e documentoscópio, até a atualidade, apresentando a participação do BB 
nas áreas social, esportiva e cultural do Brasil. Dentre as salvaguardas 
dos acervos museológicos da instituição, estão em comodato as obras 
da Fundação do Banco do Brasil que tematizam as coleções Paz e BB Europe.
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Benefícios para Clientes BB

Clientes BB contam com 
benefícios exclusivos no CCBB, 
pagando com cartão Ourocard:

• Meia-entrada nos ingressos.

•  10% de desconto no cardápio  
do Lilia Café.

•  10% de desconto na Livraria  
da Travessa do CCBB.

•  20% de desconto no cardápio  
da Confeitaria Colombo 
(unidade localizada no prédio).



• METRÔ
METRÔ L1+L4, METRÔ L2
Estação mais próxima: Uruguaiana.

• TREM
Todos os ramais que passam pela Central do Brasil.

• ÔNIBUS
Existem várias linhas vindas de diferentes regiões 
do Rio de Janeiro que param próximo ao CCBB RJ. 
As principais passam pela Rua Primeiro de Março, 
Avenida Rio Branco, Av. Presidente Vargas e/ou 
Candelária.

100 – Troncal 1, Troncal 3 (Zona Sul), 106, 107, 1721D 
(executivo), 218, 309, 352, 322, 326, 328 (Ilha do 
Governador), 312 (Olaria), 348 (Rio Centro), 275 
(Méier), 361 (Recreio), 393 (Bangu), 397 e 616.

COMO 
CHEGAR 
 ao Centro Cultural 
 Banco do Brasil - RJ
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ABOUT BANCO DO BRASIL

Established on October 12th, 1808, one of the purposes of 
the Banco do Brasil ś foundation was responding to the 
capital increasing demand, that trade growth required 
upon port opening to friendly nations. Banco do Brasil was 
the first step towards the establishment of a financial system 
in the country and setting forth monetary and credit conditions 
so that trade could develop. As its first branch was established 
in a building of the old Rua Direita, in the corner with São 
Pedro, the building and the street disappeared as Avenida 
Presidente Vargas was launched in the early 1940 ś, in Rio 
de Janeiro, BB became, then, the fourth currency issuing 
bank in the world, after Central Bank of Sweden (1656), 
Bank of England (1694), and Bank of France (1700).

ABOUT CCBB RIO

History

On May 7th, 1880, the groundbreaking ceremony of the 
third headquarters of Rio de Janeiro Trade Association 
was held, a building that was designed by Francisco 
Joaquim Bethencourt da Silva (1831-1912). 
On November 8th, 1906, the building is open, at Rua 
Primeiro de Março, 66.

Later on, on November 9th, 1922, it becomes Banco do 
Brasil ś fourth headquarters, however, in 1923, building 
adaptation works were required to install the bank. In 
1934, there were works to add extra three floors, the 
facade was coated with dark marble, and the lighting 
fixture was removed from the dome. In 1939, a restaurant 
was built in the terrace, and later it would become the 
sixth floor.

After two years of renovation to adapt the building to its new 
function, the architecture styles were kept, the neoclassic 



present in the rotunda in its columns 
decorated in Ionian style, the art 
nouveau seen in the outside windows 
and art deco found in the entrance 
door at Rua Primeiro de Março, in the 
chandelier in front of the ticket office, 
and in front of the doors of Theater I.

Rua Primeiro de Março, 66 remained 
Banco do Brasil ś headquarters until 
1960, when the institution moves to 
Brasília, the new capital. The building 
also hosted Rio de Janeiro Downtown 
Branch, and later Primeiro de Março 
Branch.

In the late 1980 ś, more precisely on 
October 12th, 1989, Centro Cultural 
Banco do Brasil (CCBB) was established.

CCBB establishment was an 
opportunity to rescue the building 
historical and architecture relevance, 
along with the unprecedented 
initiative, through a Brazilian financial 
institution, of setting forth a 
multidisciplinary cultural center, 
covering several art forms.

Rio Downtown

From a broader perspective, we can 
compare Centro Cultural Banco do 
Brasil architecture to the changes of 
the city of Rio de Janeiro. Based on 
architecture styles, we can see the 
political, social and cultural periods of 
the Empire capital, and later, the 
Republic capital. Thus, art nouveau 
and art deco stand out, highlighting 
the upcoming modern period, 
represented in the city through the 
construction of new buildings and 
new streets like Avenida Rio Branco, 
with the new boulevard concept.

The territory in Centro Cultural Banco 
do Brasil surroundings is no longer a 
trade and economic transaction pole 
(17th - 19th centuries), as it has 
become a broad cultural center, from 
National History Museum to CCBB, 
and currently, to Rio Art Museum 
(20th - 21st centuries), justifying, thus, 
the option to transform a Banco do 
Brasil branch into the Cultural Center 
we know today.

This cultural center has expanded as 

the city of Rio de Janeiro 
was chosen to host 2016 Olympic 
Games. The major Perimetral 
Viaduct, that used to link Avenida 
Brasil to Castelo neighborhood, 
was replaced to a great promenade, 
surrounded by cultural spaces 
and squares, changing all the city 
port zone into a huge tourist center. 
Centro Cultural Banco do Brasil, that 
was already acknowledged 
worldwide as one of the most visited 
museums in the world, would stand 
out even more in this new city space.

PROGRAM

Since its establishment, CCBB offers 
a regular and affordable program to 
every kind of audience, six days a 
week, 12 hours a day, including 
various cultural manifestations, in the 
fields of plastic arts, cinema and 
audiovisual, music, dance, theater, 
lectures, debates and educational 
programs. Some event actions are 
expanded and solidified by publishing 
books and brochures, and online 
provision, through the hashtag 
#CCBBemCasa (#CCBBathome).

As it focuses on diversity, multiple 
languages, uniqueness, cultural 
relevance and Brazilianness 
expressions, CCBB is currently a 
cultural milestone for local citizens 
and visiting tourists. It is also a 
reference for the art field and class, as 
it has achieved the community, 
institution and expert critique 
acknowledgment, with several awards 
won.

CCBB EDUCATIONAL PROGRAM

The CCBB Educational Program  - Art 
& Education Program develops 
actions that stimulate experience, 
creation, investigation and reflection 
through pedagogical, artistic and 
curatorial processes. Such shared 
experiences include cultural 
exchanges and educational 
methodologies that provide wide and 
inclusive access to the asset, 
as well as to its diversity. 



The program dialogues 
with the exhibitions and other 
agendas of the Centro Cultural Banco 
do Brasil, acting to potentialize 
activity 
calendar for children 
and adults. It is aimed 
at all audiences, with inclusive and 
affirmative actions to strengthen 
relations with 
the school community, educators, 
people with disabilities, families, 
public institutions and non-
governmental organizations, artists, 
social movements, professionals in 
the fields of art and culture.

Virtual contents: follow the hashtag 
#CCBBeducativoEmCasa 
(CCBBeducationalathome)

SPACES

Ground floor
•  Movie Theater I
•  Movie Theater II
•  Theater 
•  Bookstore
•  Cafeteria and restaurant - Lilia Café 
•  Ticket office
•  Information

1st floor
•  Exhibition galleries
•  CCBB Educational Program 
•  Cloakroom
•  Restrooms 
•  Elevators

2nd floor 
•  Exhibition galleries
•  Theater II 
•  Theater III
•  Restaurant - Colombo  

Bakery 
•  Cloakroom
•  Restrooms
•  Elevators

4th floor
•  Banco do Brasil Museum - Permanent 

exhibition: Banco do Brasil and its 
History

•  Banco do Brasil Museum - Permanent 
exhibition: Value Gallery

•  Auditorium
•  Elevators

5th floor
•  Library
•  Television program library 
•  Cloakroom
•  Restrooms
•  Elevators

6th floor
•  History Archive
•  CCBB Memory
•  Elevators

BANCO DO BRASIL HISTORY 
ARCHIVE AND CCBB MEMORY

Established along with the Muse, in 
1955, Banco do Brasil History Archive 
preserves a significant estate collection, 
comprised by historical documents 
that tell the history of the two-
hundred-year financial institution. They 
include the Bank permit and articles 
of incorporation, issued by the Royal 
Press in 1808, and signed by the 
Regent Prince D. João. It also includes 
meeting minutes, reports, photographs, 
record and accounting books, agency 
plans, among others. CCBB Memory 
preserves the documentation related 
to Cultural Center program, and 
records of every event in audio and 
video, for consultation onsite, by 
means of appointment. The highlights 
include pictures of Oscar Niemeyer 
and Tom Jobim visiting CCBB; of 
Nélida Piñón, João Cabral de Melo 
Neto and Adélia Prado reading their 
works in reading rounds; theater hits 
including We Are Sisters and A Delicate 
Balance; musical performances by 
Turíbio Santos and Ms. Ivone Lara; 
statements by moviemakers Jorge 
Furtado and Sérgio Bianchi; and Andy 
Warhol and Goeldi exhibitions, and 
multidisciplinary events, including the 
Surrealism Exhibition.

LIBRARY

Established in 1931, Banco do Brasil 
former library, originally aimed at 
more technical topics, is currently a 
relevant consultation source in Art, 
Literature and Social Sciences fields. 
Incorporated to Banco do Brasil 
Cultural Center in 1989, the library 



occupies a 2,200 m2 area, located on 
the 5th floor, where it has an estate 
with more than 200 thousand works, 
regularly updated and maintained. 
The estate search is performed 
through terminals, by author, title, 
publisher or topic, and the reader has 
direct access to the bookshelves. 
The activities developed in the library 
include bibliographic estate 
restoration, sanitization, maintenance, 
listing and classification.

BANCO DO BRASIL MUSEUM

Established in 1955, the Museum was 
incorporated to Banco do Brasil 
Cultural Center in 1989. Its largest 
collection is numismatic, comprised 
by approximately 38 thousand pieces, 
including coins, medals, bills and 
other printed values, national and 
foreign, from Classical Antiquity to 
nowadays. One of Museum two 
long-term exhibitions is the Value 
Gallery, where currency history in 
Brazil and in the world is introduced 
by means of 2 thousand pieces of the 
numismatic collection, highlighting 
rare items of obsidional coins minted 
by the Dutch in Recife in the 17th 
century, and the 1822 gold coin 
launched to celebrate D. Pedro I 
crowning, a Brazilian numismatic 
rarity. Another significant item are the 
tickets launched from 1810 in Banco 
do Brasil, the country ś first issuing 
bank. One of the last collection 
acquisitions were three 
commemorative medals of CCBB 
30-year anniversary, launched by 
Casa da Moeda do Brasil on October 
4th. Minted in silver, bronze and 
golden bronze, the medal highlights, 
in its heads, the skylight, the most 
outstanding detail of Cultural Center 
building rotunda. In its tails, there is 
CCBB logo image, with 30-year 
inscription, and beneath it, 1989 | 
2019 commemorative age.

Banco do Brasil and its History 
exhibition presents, through the 
institution museum and archive 
collections, the Bank contribution to 
the country development. Painting, 

engraving and sculpture works show 
the time line since 1808, through D. 
João VI and his Time Iconography, 
with several pieces linked to the 
institution founder ś figure, from 
curiosities including old banking 
branch objects, including 
watermarking machine, calculator 
and documentoscopy machine, till 
nowadays, introducing BB 
participation in social, sports and 
cultural fields in Brazil. The institution 
museum estate safeguards include 
Banco do Brasil Foundation borrowed 
works, that cover Peace and BB 
Europe collections.

  BB Customer Benefits
   BB Customers rely on CCBB 
exclusive benefits, paying with 
Ourocard card: 
• Discount tickets. 
• 10% of discount in Lilia Café menu. 
•  10% of discount in CCBB Travessa 

Bookstore.
  •  20% of discount in Colombo 

Bakery menu (unit located in the 
building).

HOW TO GET TO 

Banco do Brasil Cultural Center - RJ

• Subway
METRÔ L1+L4, METRÔ L2
Closest station: Uruguaiana.

• Train
All branches that pass through 
Central do Brasil.

• Bus
There are several lines originated 
from different regions from Rio de 
Janeiro that stop next to CCBB RJ. 
The main ones go through Rua Primeiro 
de Março, Avenida Rio Branco, Av. 
Presidente Vargas and/or Candelária.

100 – Troncal 1, Troncal 3 (South 
Side), 106, 107, 1721D 
(executive), 218, 309, 352, 322, 326, 
328 (Ilha do Governador), 312 (Olaria), 
348 (Rio Downtown), 275 (Méier), 361 
(Recreio), 393 (Bangu), 397 e 616.



INGRESSO
Entrada Franca

COMO CHEGARHORÁRIO

BILHETERIA

Quarta a segunda, das 9h às 21h.
Fechada às terças.INGRESSO

Entrada Franca
COMO CHEGARHORÁRIO

 INGRESSOS

Pagam meia-entrada estudantes, idosos, 
menores de 21 anos, pessoas com 
deficiência, professores e profissionais 
da rede pública municipal de ensino. Os 
ingressos para teatro/música começam 
a ser vendidos duas segundas antes 
do evento. Os ingressos para o cinema 
são vendidos a partir de 1 hora antes de 
cada sessão.

A venda dos ingressos pelo 
valor de meia-entrada seguirá os 
critérios previstos nas legislações 
federal, estadual e municipal. 
Clientes Banco do Brasil também 
pagam meia-entrada, mediante a 
apresentação do cartão Ourocard.

Exposições: agilize seu 
atendimento. Adquira seu ingresso 
grátis pelo aplicativo Eventim ou no 
site eventim.com.br.

Teatro e música: R$ 30 (inteira)  
e R$ 15 (meia-entrada).
Cinema: R$ 10 (inteira) 
e R$ 5 (meia-entrada).
Compre on-line (teatro/música):  
eventim.com.br. 

Para o cinema, os ingressos são 
vendidos apenas na bilheteria, 1 hora 
antes de cada sessão. 

Não é permitida a entrada de pessoas 
portando bolsas, mochilas e grandes 
volumes nas salas de exposição.

Não é permitida a entrada de pessoas 
portando alimentos ou bebidas no 
teatro e nas salas de exposição.  

Existem guarda-volumes no térreo 
e 5º andar.

Não será permitida a entrada após  
o início dos eventos de música  
e teatro.INGRESSO

Entrada Franca
COMO CHEGARHORÁRIO

 ENDEREÇO

Rua Primeiro de Março, 66 – Centro
Rio de Janeiro – RJ
(21) 3808-2020

SAC: 0800 729 0722 
Ouvidoria BB: 0800 729 5678
Deficiente Auditivo 
ou de Fala: 0800 729 0088 

Alvará de licença para 
estabelecimento: 489095,  
de 3/1/2001, Processo  
nº 04.1647851989, sem vencimento.

Arquivo histórico: 3808-2353
Informações: 3808-2020
Biblioteca: 5º andar – informações: 3808-2030
Livraria da Travessa: Térreo
Confeitaria Colombo: 2º andar
Lilia Café: Térreo
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SERVIÇOS

   /ccbb.rj                  @ccbb_rj               /ccbbrj            

Fotografe o código 
e acesse a página 
do CCBB no Facebook.

Programação mensal completa

bb.com.br/cultura

REDES 
SOCIAIS

Quer saber mais 
sobre o CCBB? 
Acesse o catálogo 
CCBB 30 Anos


