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A Galeria Camões tem uma área de 270 m2 e pé
direito de 2,88 m. Possui uma área externa coberta e
um espelho de água junto à escadaria. 
Possui área de apoio de 81m2, com acesso a cozinha.
O espaço destina-se à realização de exposições e
eventos sociais. 
Tem spots em calhas que permitem adequação da
iluminação aos conteúdos expositivos. 
E tem acesso direto aos jardins.
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O Camões - Centro Cultural Português em Brasília foi criado em 1995 e está localizado na ala sul
da Embaixada de Portugal, Av. das Nações, Quadra 801, Lote 2, Brasília. 
 
São promovidos, regularmente, lançamento de livros e realizados concertos e exposições que
possam contribuir o aprofundamento do diálogo entre criadores e públicos portugueses e
brasileiros.
A língua portuguesa encontra, neste espaço, um lugar privilegiado, em especial na biblioteca que
conta com cerca de 10000 títulos. A literatura portuguesa é a principal área da biblioteca, a que
se juntam história e, mais recentemente, arquitetura.
O acesso à biblioteca é gratuito, mediante agendamento prévio para grupos e estudantes.
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ANTECÂMARA

@embaixadadeportugalembrasiliageral@institutocamoes.org.br

A antecâmara tem uma área de 103 m2 e pé direito de 2,70
m.  Estabelece ligação com o auditório, como antecâmara,
e permite o acesso às escadas para a galeria. 
É sobretudo usada como espaço de apoio a eventos
realizados no auditório.

@cultura_portugal

O auditório tem 200 lugares sentados e um
palco com 2,80 x 6,90 m). 
 
São aí realizados concertos, palestras,
lançamentos de livros,  bem como apresentados
filmes e peças teatrais. 
O auditório dispõe de sistema de som, tela,
projetor e computador, bem como um piano
situado no palco. 
O formato de plateia pode ser adaptado em
função do tipo de evento e do público a que o
mesmo se destina.

AUDITÓRIO

+ 55 61 30329639HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO REGULAR:    SEGUNDA A SEXTA: 9H00 - 17H00
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