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Bem-vindo ServiçoS para viSitanteS

Biblioteca Ingalls
Das terças às sextas das 
10:00 às 17:00. Durante  
o ano letivo, a biblioteca 
fica aberta até as 21:00  
nas quartas-feiras. Mesa de 
referência: 216-707-2530.
Loja do Museu 
Mesmo horário do museu.
Café do Museu 
Terças, quintas, sábados, 
domingos: 10:00–16:30.  
Quarta, sexta:  
10:00–19:30.  
Fechado nas segundas.
Achados & Perdidos 
Artigos não requisitados 
serão levados ao guarda-
casacos no saguão norte 
(nível um). O telefone 
direto do departamento 
de Achados & Perdidos é 
216–707–2275.
Cadeiras de roda e 
carrinhos de crianças
Há uma quantidade  
limitada disponível no 
guarda-casacos no  
saguão norte (nível um).
Banheiros e  
bebedouros 
Situados no museu inteiro. 
Consulte os símbolos do 
mapa, para localizá-los.
Sacolas, bolsas, mochilas e 
guardas-chuva
Maiores do que 28  
x 38 x 15 cm devem ser 
deixados no guarda-
casacos ou guardados  
em um armário.  
Todos guardas chuvas 
devem ser deixados  
no guarda-casacos.

Horário de 
funcionamento 
Terças, quintas,  
sábados, domingos: 
10:00–17:00.
Quartas, sextas: 
10:00–21:00.
Fechado nas segundas—
feiras.
Tours diários  
(em inglês) 
Oferecemos tours das 
galerias diariamente, às 
13:30 (13:30 e 14:30 nos 
sábados e domingos).
Bilheteria 
A admissão às galerias  
da coleção permanente  
é grátis. Cobramos taxa 
de admissão para algu-
mas exposições especiais, 
espetáculos, filmes e 
programas. As vendas de 
ingressos na bilheteria 
terminam meia hora 
antes do fechamento do 
museu.

Caixa Automático 
Nosso Caixa Automático, 
situado no saguão norte, 
aceita diversos tipos  
de cartões. Uma taxa será 
cobrada por transação.
Celulares 
Há algumas áreas no 
prédio com boa recepção 
(onde não atrapalhará os 
outros visitantes). Procure 
as “zonas de telefones” 
nos mapas (no verso).
Estacionamento 
$5 de 15 minutos a 2 horas 
e meia; $1 cada 30 minutos 
adicionais, até o máximo 
de $10. $5 após as 17:00.
Não é permitido o 
consumo de alimentos 
e bebidas nas galerias. 
É proibido fumar no o 
museu.
Fotografia
É permitido fotografar 
objetos da coleção 
permanente do museu 
sem flash (excluindo, 
devido a direitos autorais, 
obras das galerias dos 
séculos XX e XXI). Obras de 
arte emprestadas ou em 
exposições especiais não 
podem ser fotografadas. 
Não é permitido o uso 
de fotografia com flash, 
tripés e câmeras de vídeo.

Torne-se MeMbro do Museu
Os membros recebem excelentes 
benefícios, inclusive ingressos grátis para 
todas as exposições pagas e descontos 
na loja do museu. Dê uma passada na 
bilheteria para se inscrever!

Café do Museu
O café do museu, que serve sopas, sala-
das, sanduíches e lanches, está tempo-
rariamente situado próximo da entrada 
note, durante o projeto de expansão.

Loja do Museu
A loja do museu oferece diversos produtos 
relacionados a arte, no próprio museu e 
na loja on-line.

ajude-nos a preservar a arte para 
o futuro—por favor, não toque nas 
obras de arte.
Mesmo objetos feitos de aço ou pedra 
podem ser danificados com o passar do 
tempo, por óleos e sais da pele humana. 
Muitas obras de arte são protegidas  
por molduras ou caixas, plataformas 
elevadas e alarmes que soam, quando  
os visitantes chegam muito perto.

Suggestions: info@clevelandart.org
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