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GALERIA 1 E 2
AUDITÓRIO
A
Galeria 1, localizada no térreo, é um amplo espaço expositivo integrado ao sítio arqueológico.
A Galeria 2, fica no 1º pavimento. Ambas são climatizadas e contam com iluminação interna
especial.

Apresentação

Detalhes
O 6° andar Técnicos:
do Edifício é destinado ao Museu da Caixa, em ótimo estado de preservação, o pavimento
abriga as Salas da Presidência e do Conselho, por onde passaram políticos famosos, retratados na

GALERIA
1:
Galeria dos Presidentes.

Entre as demais dependências do museu está o auditório, disponibilizado às palestras e aos cursos

(Térreo)
pela Caixa
Cultural. Anexa ao auditório encontra-se a sala de oficinas.
•promovidos
Área aproximada:
300m²;
• Pé-direito: 7,50m.

Andar: 6º
Portas: 01, de madeira, para acesso à sala.
Área:
(1º
piso)74,7m2
até 50 pessoas
(em negociação com a Caixa pode chegar a 60).
•Lotação:
Área aproximada:
228m²;
•Pé-direito:
Pé-direito: 4m
3,42m
Piso: tacos com sinteco.
Características das paredes: alvenaria.
Iluminação: lâmpadas fluorescentes.
Influência de luz externa: sim, pequena, pelas janelas laterais.
Tomadas: 07 de 110 v e 01 220v.
Medição de Temperatura e Umidade: Não.
Climatização: Ar Condicionado (tipo split).
Controle Umidade: Há umidificadores para dias secos.
Vigilantes no andar/galeria: 02
Câmeras de vigilância: Sim.
Equipamento Multimídia: Telão 3,33x 4,35.
Acesso: Passa-se inicialmente por uma porta espessa de Ferro (Portal de entrada), seguida de uma
porta automática blindex, caminhando 20m até o elevador ou escada, que nos levam ao 6° andar.
Saindo, dobra-se à esquerda e caminha-se 20m, já adentrando no Museu da Caixa, dobra-se novamente à esquerda, passando em frente à “Agência de Época”, caminha-se por uma passagem estreita,
depois por 20m pela Sala de Oficinas até a porta do Auditório.

GALERIA 2:

CONTATO

RECIFE – PE – (81) 3425-1900
Avenida Alfredo Lisboa, 505 – Bairro do Recife

CONTATO

SÃO PAULO - PRAÇA DA SÉ - SP - (11) 3321-4400
PRAÇA DA SÉ, 111 – 8O ANDAR - CENTRO.

