
 

 

Museu da Casa Brasileira terá entrada gratuita e 

ampliação de horário de visitação às sextas-feiras 

A mudança acontecerá a partir do dia 17 de junho  

 

Foto: Sérgio Souza 

O Museu da Casa Brasileira, instituição administrada pela Fundação 
Padre Anchieta (FPA), terá entrada gratuita e horário ampliado até as 22h, todas 
as sextas-feiras, a partir do dia 17 de junho. 

O presidente da FPA, José Roberto Maluf, comenta que a ação faz parte 
de uma série de novidades que estão previstas para ocorrerem no MCB nos 
próximos meses, com o objetivo de incentivar a cultura e atrair cada vez mais 
público ao imóvel localizado no Solar Fábio Prado, na avenida Faria Lima. 
“Queremos que o Museu da Casa Brasileira se torne uma das principais 
referências culturais de São Paulo, que ganhará uma importante opção de lazer 
gratuito às sextas-feiras à noite”. 

Giancarlo Latorraca, diretor técnico do MCB, acrescenta que “a iniciativa 
se alinha com a perspectiva de propiciar ao público que não pode visitar o Museu 
em horário comercial, uma opção para conhecer as mostras em cartaz, desfrutar 
do seu jardim, além de participar das iniciativas que serão especialmente 
programadas nessas noites”. Atualmente, por exemplo, os visitantes podem 



conhecer as mostras: ‘Remanescentes da Mata Atlântica & Acervo MCB’, ‘A Casa 
e a Cidade - Coleção Crespi Prado’. 

Maluf reforça ainda que a missão do Museu, como instituição cultural, é 
também incentivar a democratização ao acesso de diversos públicos e possibilitar 
o atendimento de um número maior de visitantes por meio de uma programação 
especial.  

 
Programação noturna | Junho 

17 de junho  
Das 10h às 22h | Exposições em cartaz - ‘Remanescentes da Mata Atlântica 
& Acervo MCB’; ‘A Casa e a Cidade - Coleção Crespi Prado’; Vitrine ‘Utensílios da 
cozinha brasileira’.   
 
24 de junho  
Das 10h às 22h | Exposições em cartaz - ‘Remanescentes da Mata Atlântica 
& Acervo MCB’; ‘A Casa e a Cidade - Coleção Crespi Prado’; Vitrine ‘Utensílios da 
cozinha brasileira’.  
 

As entradas gratuitas devem acontecer excepcionalmente pela bilheteria 
do museu, enquanto os ingressos para visitação nos demais dias podem ser 
comprados online ou pessoalmente. 
 
VISITAÇÃO 
Museu da Casa Brasileira 
De terça a domingo, das 10h às 18h.  Às sextas-feiras até as 22h. 
Entrada gratuita: às sextas-feiras.  
Ingressos: R$ 20,00 e R$ 10,00 (meia-entrada)  
Av. Brig. Faria Lima, 2.705 – Jardim Paulistano, SP 
Próximo à estação Faria Lima da Linha Amarela do Metrô. 
Acessibilidade no local | Bicicletário com 40 vagas  
 
Site do MCB 
Acompanhe o Museu da Casa Brasileira também pelas redes sociais. 
Instagram | Facebook | Twitter | Youtube | Linkedin 
 
 
Sobre o MCB 
O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria de Cultura e Economia 
Criativa do Estado de São Paulo, que é administrada pela Fundação Padre 
Anchieta, dedica-se, há 52 anos, à preservação e difusão da cultura material da 
casa brasileira, sendo o único museu do país especializado em arquitetura e 
design. A programação do MCB contempla exposições temporárias e de longa 
duração, com uma agenda que possui também atividades do serviço educativo, 
debates, palestras e publicações contextualizando a vocação do museu para a 
formação de um pensamento crítico em temas como arquitetura, urbanismo, 
habitação, economia criativa, mobilidade urbana e sustentabilidade. Dentre suas 

https://enviosimprensa.com/link.php?code=bDpodHRwcyUzQSUyRiUyRm1jYi5vcmcuYnI6MTcxNDgxNjY1OTpqYXF1ZWxpbmVsaW1hQG1jYi5vcmcuYnI6OWFkYzM4
https://enviosimprensa.com/link.php?code=bDpodHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy5pbnN0YWdyYW0uY29tJTJGbWNiX29yZyUyRjoxNzE0ODE2NjU5OmphcXVlbGluZWxpbWFAbWNiLm9yZy5icjpkMGE2MDQ=
https://enviosimprensa.com/link.php?code=bDpodHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy5mYWNlYm9vay5jb20lMkZtdXNldWNhc2FicmFzaWxlaXJhJTJGOjE3MTQ4MTY2NTk6amFxdWVsaW5lbGltYUBtY2Iub3JnLmJyOjU5NTczZA==
https://enviosimprensa.com/link.php?code=bDpodHRwcyUzQSUyRiUyRnR3aXR0ZXIuY29tJTJGbWNiX29yZzoxNzE0ODE2NjU5OmphcXVlbGluZWxpbWFAbWNiLm9yZy5icjpmNDE3ZTc=
https://www.youtube.com/channel/UCkelfiskkftaAh1QIls5HZg?view_as=subscriber
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inúmeras iniciativas destacam-se o Prêmio Design MCB, principal premiação do 
segmento no país realizada desde 1986; e o projeto Casas do Brasil, de resgate 
e preservação da memória sobre a rica diversidade do morar no país.  
 
Informações para imprensa  
Museu da Casa Brasileira 
Jaqueline Caires Lima 
(11) 3026-3910 | jaquelinelima@mcb.org.br 
 
Fundação Padre Anchieta - Rádios e TV Cultura 
Alexani Barbosa 
(11) 2182-3543 | alexanibarbosa@tvcultura.com.br 
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