
Com projeto do urbanista Lúcio Costa, foi inaugurada em 1967.  
A torre é o ponto mais alto do Plano Piloto, com 224 metros de 
altura. Acentua a demarcação da axialidade do Eixo Monumental 
e alinha-se com o Congresso Nacional e o mastro da Bandeira. Do 
mirante, que está a 75 metros, é possível ter uma bela visão 360 
graus da cidade. Ao lado, encontra-se a mais tradicional feira de 
artesanato de Brasília, além da Praça das Fontes.
// Eixo Monumental Oeste • Diariamente, 8h-20h • 
Tel.:(61) 3214-2712 • www.torredetv.com.br

 
Apelidada de Flor do Cerrado, a torre foi projetada pelo arquiteto 
Oscar Niemeyer e tem 180m de altura (equivalente a um prédio de 
62 andares), sendo 120m de concreto armado e 60m de estrutura 
metálica da antena. São duas cúpulas de vidro, sendo uma em 
cada lateral. A mais baixa está a 60m do chão, e a mais alta, a 
80m. Três elevadores e uma escada levam os visitantes ao topo 
do edifício.
// Próximo ao Colorado, em Sobradinho - DF • 
Tel.: (61) 3214-2712

É o maior parque urbano do mundo, com 4,2 milhões de m², 
localizado no centro de Brasília. Possui recintos e quadras 
desportivas, lagos artificiais, parque de diversões, centro hípico 
e pistas de caminhada, com 4, 6 e 10 km, além de pistas de 
patinagem e ciclismo. Uma das suas áreas de lazer, o Parque Ana 
Lídia, possui brinquedos destinados às crianças.
// Asa Sul, com entradas pelo Eixo Monumental, SIG e pelas  
Qd. 901, 906, 910 e 912 Sul • Diariamente, 5h-23h •  
Tel.: (61) 3226-7038 

O Museu Nacional Honestino Guimarães foi idealizado para inserir 
Brasília no circuito internacional das artes. O espaço mostra 
exposições itinerantes de artistas renomados e temas importantes 
para a sociedade, palestras, mostras de filmes, fotografias  
e seminários.
// Setor Cultural Sul Lt. 2 • Ter-Dom, 9h – 18h30
Tel.: (61) 3325-6410 • www.sc.df.gov.br

O zoológico de Brasília foi criado em 1957, antes mesmo da 
inauguração da cidade. Possui área de 139 hectares, incluindo 
Museu de Taxidermia, parque de campismo, playgrounds, lagos 
artificiais, lanchonete e estacionamento. São 1.300 animais, 
entre 127 espécies de aves, répteis, mamíferos e artrópodes. 
// Av. das Nações, Via L4 Sul • Ter-Dom, 9h-17h •  
Tel.: (61) 3445-7043 • www.zoo.df.gov.br 

Ocupa uma área de 4.518 hectares, sendo 526 abertos à visita do 
público e os restantes de reserva ecológica. São plantas nativas 
e exóticas identificadas, além de trilha com 4.500 metros. Possui 
uma boa estrutura, incluindo orquidário, mirante e anfiteatro. 
// SMDB Conj.12 (entrada pela QI 23 do Lago Sul) •  
Ter-Dom, 8h-17h • Tels.: (61) 3366-4482 / 3366-2141 •  
www.jardimbotanico.df.gov.br

Palácio de Tábuas, e hoje abriga um museu. Construído em apenas 
dez dias, é uma edificação simples, com apenas dois andares, 
e guarda móveis e objetos pessoais do Presidente Juscelino 
Kubitschek utilizados durante o período de construção da cidade. 
Foi tombado pelo Instituto Histórico Nacional e seu nome é uma 
alusão ao Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, que era a residência 
oficial do Presidente da República naquela época. 
// BR 040 km 0 – Gama – DF • Ter-Dom, 9h-17h • Tels.: (61) 
3338-8803 / 3338-8694 • www.sc.df.gov.br 

É a sede do Poder Legislativo Federal e destaca-se pelas duas 
cúpulas que representam os plenários. A cúpula côncava abriga 
o Senado Federal e a convexa abriga a Câmara dos Deputados. O 
resultado arquitetônico é singular, fruto da ousadia estrutural de 
Oscar Niemeyer e do desafio enfrentado pelo calculista Joaquim 
Cardozo. Possui um acervo artístico expressivo, com obras de Di 
Cavalcanti, Alfredo Ceschiatti, Marianne Peretti, Fayga Ostrower, 
Carybé e Maria Bonomi. 
//Praça dos Três Poderes • Diariamente, 9h30-17h • 
Tel.: (61) 3216-1768 • Câmara dos Deputados • www.camara.gov.br • 
Tel.: (61) 3311-3344 • Senado Federal • www.senado.gov.br

Inaugurada em 2002, a Ponte Juscelino Kubitschek (JK) é 
um exemplo de arrojo arquitetônico que faz jus ao espírito 
de modernidade da cidade e, simultaneamente, é marco da 
construção de Brasília. A ponte liga a saída do Eixo Monumental 
à QI 26 do Lago Sul. Em 2003, foi eleita a ponte mais bonita do 
mundo pela Sociedade de Engenharia do Estado da Pennsylvania, 
nos Estados Unidos. Duas outras pontes ligam o Plano Piloto ao 
Lago Sul: a Ponte das Garças, entre a L2 e o Centro Comercial 
Gilberto Salomão, e a Ponte Honestino Guimarães, entre o Setor de 
Clubes Sul e a QL 11 do Lago Sul.

Foi uma construção provisória concebida para funcionar como 
pouso e local de trabalho do Presidente Juscelino Kubitschek em 
suas inúmeras visitas ao canteiro de Brasília, enquanto os edifícios 
palacianos seguiam em obras. Feito em madeira, era chamado de 
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É a capital de todos os brasileiros. Uma cidade à frente do seu 
tempo, que mudou para sempre o panorama do Brasil, tanto 
econômica como politicamente. 

A história relata que a transferência da capital federal do Rio de 
Janeiro para o interior do país já estava prevista na Constituição, 
desde 1891, mas um fato interessante marcaria o seu surgimento. 
Em 1883, um sonho do padre italiano João Bosco previu uma 
civilização muito próspera, com um grande lago, entre os paralelos 
15° e 20º do Hemisfério Sul. Acredita-se que a profecia anunciou 
o nascimento da futura capital brasileira, e o padre, que depois foi 
canonizado, tornou-se o padroeiro da cidade. 

O sonho tornou-se realidade no Planalto Central pela determinação 
do Presidente Juscelino Kubitschek, que inaugurou Brasília no dia 

21 de abril de 1960. As suas formas foram projetadas pelo arquiteto 
Oscar Niemeyer e pelo urbanista Lúcio Costa. Considerada uma 
das grandes obras do século XX, Brasília foi classificada como 
Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, em 1987.

A sua infraestrutura turística abriga eventos nacionais e 
internacionais que atraem milhões de pessoas de todas as partes 
do mundo. Possui riquezas naturais em abundância, com muitas 
quedas de água e cachoeiras, grutas e lagoas – ambiente perfeito 
para passeios ecológicos e práticas desportivas ao ar livre em 
contato direto com a natureza. É também conhecida pela sua 
diversidade mística, com várias comunidades espiritualistas, 
igrejas e templos religiosos.

Idealizada por Lúcio Costa e projetada por Oscar Niemeyer, a praça 
é um dos pontos turísticos mais visitados de Brasília. A praça 
integra o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo 
Tribunal Federal, sedes dos Três Poderes da República: Legislativo, 
Executivo e Judiciário. A praça abriga o Centro Cultural Três Poderes, 
composto pelo Espaço Lúcio Costa, Museu da Cidade e Panteão da 
Pátria. Pode-se ver a escultura “Os Guerreiros”, de Bruno Giorgi, e o 
Marco Brasília, em homenagem ao ato da Unesco, que considerou a 
cidade Patrimônio Cultural da Humanidade. Encontra-se lá também 
a Pira da Pátria e o Mastro da Bandeira Nacional, que mede mais de 
100 metros de altura. A cada primeiro domingo do mês acontece 
a solenidade de troca da Bandeira Nacional, com desfile militar. 
Diariamente, a bandeira do Palácio do Planalto é hasteada, às 8h, 
e arriamento solene ocorre às 18h, com os guardas usando trajes 
históricos. Às sextas-feiras, as cerimônias contam também com 
a Banda de Música e os Dragões ou Granadeiros. Nesse dia, o 
arriamento da bandeira ocorre às 17h. // Esplanada dos Ministérios

O lago Paranoá confunde-se com Brasília e faz parte do cotidiano 
das pessoas. Criado em 1959, é um lago artificial formado pelas 
águas represadas do rio Paranoá. Possui 40 km de extensão, 
profundidade máxima de 48 metros e cerca de 80 km de perímetro. 
Armazena 600 milhões de metros cúbicos de água, que ajudam 
a amenizar os efeitos da seca nos meses de maio a setembro. 
Paranoá é um vocábulo de origem tupi e significa “enseada do 
mar”. Entre as opções de lazer estão os passeios de barco, prática 
de desportos aquáticos, turismo, regatas, competições, vela, ski 
aquático, pesca amadora, além de áreas públicas para banho. 
Trilhas ecológicas, ciclovias e pistas para caminhadas atraem 
visitantes de todas as partes. Quatro pontes fazem a conexão entre 
bairros, incluindo a Ponte JK, que já ganhou prêmios, inclusive 
como a ponte mais bonita do mundo. São muitos os restaurantes 
e bares à beira do lago Paranoá que, principalmente nos fins de 
semana, oferecem um colorido especial a Brasília. Mesmo distante 
cerca de mil e duzentos quilômetros do oceano Atlântico, entre as 
cidades litorâneas brasileiras, Brasília possui uma das maiores 
frotas náuticas do país.

CONGRESSO NACIONAL 

desenhos, painéis fotográficos, mostra audiovisual, programa 
multimídia e o catálogo digital das obras de um dos arquitetos 
mais importantes do século XX.
// Praça dos Três Poderes • www.cultura.df.gov.br • 
www.niemeyer.org.br

  

A emblemática arquitetura concebida por Oscar Niemeyer é um 
convite à contemplação cívica que o espaço representa para 
Brasília e o país. O grande espaço ao centro evidencia o relvado, 
que se estende entre a estação rodoviária e o Congresso 
Nacional. Os 17 blocos ministeriais configuram a Esplanada; 
padronizados com dez pavimentos cada um, têm ao fundo a 
Praça dos Três Poderes e o Congresso Nacional.

 
O estádio recebeu esse nome em homenagem ao célebre jogador 
de futebol Mané Garrincha e tem capacidade para sediar grandes 
jogos e eventos, com 70 mil lugares.
// Eixo Monumental • www.turismo.df.gov.br

A Biblioteca Nacional de Brasília Leonel de Moura Brizola, 
projetada por Oscar Niemeyer, possui 120 metros de 
comprimento, 17 metros de largura e 25 metros de altura, sendo 
um pavilhão de planta retangular que contrasta em volumetria 
com o Museu Nacional Honestino Guimarães. Possui uma cúpula 
de 80 metros de diâmetro situada a 50 metros de distância. 
Juntas, as edificações formam o Complexo Cultural da República, 
patrimônio cultural, arquitetônico e paisagístico compreendido 
entre a Estação Rodoviária e a Praça dos Três Poderes.                
// Setor Cultural Sul Lt 2 • Seg - Sex, 9h-20h45 • 
Sáb - Dom, 9h-17h45 • Tels.: (61) 3325-6237 / 3325-6257 • 
www.bnb.df.gov.br 

Projetado por Oscar Niemeyer em 1988, apresenta uma 
exposição permanente da obra do arquiteto. Inclui maquetes, 
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ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS

O conjunto de prédios projetados por Oscar Niemeyer é um 
exemplo de arquitetura inspirada nas pirâmides. Dois blocos 
irregulares abrigam os plenários do tribunal e a fachada destaca-se 
pela parede decorativa de Marianne Peretti, além da pintura-mural 
de Valandro Keating. 
// SAFS Qd. 6 Lt. 1, Tr. 3 • Seg-Sex, 16h •  
Tels.: (61) 3319-8000 / 3319-8151 •  www.stj.gov.br 

 
As colunas externas seguem o mesmo modelo criado para 
o Palácio do Planalto e para o Palácio da Alvorada, também 
idealizados por Oscar Niemeyer. Obras de arte estão distribuídas 
por seus espaços internos, além de móveis, togas e objetos 
pessoais de ex-ministros. Em exposição permanente, encontra-
se a história das leis e de todas as Constituições do país.
// Praça dos Três Poderes • Sáb, Dom e Fer, 10h-17h •  
Visita guiada • Tels.: (61) 3217-3000 / 3217-4068 

É a residência oficial da Presidência da República e foi 
desenhado por Oscar Niemeyer ainda em 1956, sendo um 
marco da arquitetura brasileira e da trajetória do arquiteto. 
Foi a primeira grande obra da nova capital brasileira durante 
a sua construção. Com predominância na horizontalidade, 
a forma sinuosa das colunas é resultado de uma solução 
inventada pelo arquiteto, com o auxílio do cálculo preciso 
de Joaquim Cardozo. A complexa geometria revela uma 
articulação entre planos curvos, com modulação constante 
de 10 metros para todos os vãos. O acesso se dá por meio 
de uma passarela, sendo o conjunto completado por uma 
capela. O palácio abriga obras de artistas consagrados, 
como Athos Bulcão, Victor Brecheret, Alfredo Ceschiatti e 
Maria Martins.
// Península do Alvorada • Qua, 15h-17h –  
Bilhetes limitados para visita • Tel.: (61) 3411-2317 • 
www.presidencia.gov.br 

SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

A igreja foi construída em homenagem ao padroeiro de Brasília, 
Dom Bosco, o santo italiano que teve um sonho premonitório sobre 
a criação da cidade, em 1883.
// Missas: Seg-Sáb, 7h, na Capela, e 18h, no Santuário • 
Dom, 8h,11h,18h e 19h30, no Santuário • SEPS 702 • 
Tel.: (61) 3223-6542 • www.santuariodombosco.com.br 

  
O lugar é um dos mais visitados na capital por pessoas que buscam 
renovar as energias. Sob um cristal puro de 21 kg no vértice do templo 
em forma de pirâmide, os visitantes percorrem um caminho em 
espiral rezando ou meditando. Ali se realizam casamentos, batismos 
e atos ecumênicos. O espaço conta com programação cultural 
variada e exposição permanente de obras e artistas nacionais, além 
de mostras itinerantes e apresentações musicais. 
// SGAS 915 W5 Lotes 75/6 • Diariamente, 8h-20h • 
Tel.: (61) 3114-1070 • www.tbv.com.br 

É um dos edifícios mais impressionantes do arquiteto Oscar 
Niemeyer e também um dos mais visitados de Brasília. 
Inaugurada em 1970, a Catedral destaca-se na Esplanada dos 
Ministérios pelo conjunto de 16 perfis curvos unidos no topo. No 
interior, pendem três anjos por cabos de aço que representam os 
três Arcanjos: Miguel, Gabriel e Rafael. No exterior, destacam-se 
as esculturas dos quatro evangelistas – Mateus, Marcos, Lucas e 
João –, todas de Alfredo Ceschiatti e Dante Croce, bem como os 
vitrais coloridos de Marienne Peretti e um painel em cerâmica de 
Athos Bulcão, no batistério. A Via Sacra está representada nas 15 
telas do renomado pintor brasileiro Di Cavalcanti.
// Esplanada dos Ministérios • Missas: Sáb, 17h • Dom, 8h30, 
10h30 e 18h30 • Tel.: (61) 3224-4073 • www.catedral.org.br

 
O Palácio é sede do Ministério das Relações Exteriores do Brasil 
e uma das obras mais conhecidas de Oscar Niemeyer. Tem 

três pavimentos e os seus ambientes, com grandes espaços, 
compartilham elegância, mas sem opulência. O concreto 
aparente dá forma ao prédio, definido por uma potente arcada 
com 14 arcos que emergem de um espelho de água com um 
jardim aquático desenhado por Burle Marx. Possui vários painéis 
decorativos de artistas como Athos Bulcão, Rubem Valentim, 
Sérgio Camargo, Maria Martins e um afresco de Alfredo Volpi. 
No espelho de água está a famosa escultura “O Meteoro”, de 
Bruno Giorgi. Entre as pinturas históricas, destaca-se a tela “O 
grito do Ipiranga”, de Pedro Américo, além de obras de artistas 
como Cândido Portinari, Mary Vieira, Manabu Mabe, Franz 
Weissman, Alfredo Ceschiatti e Victor Brecheret.
// Esplanada dos Ministérios • Bl. H • Seg-Dom, 9h-11h e 
14h-18h • Tel.: (61) 2030-8051 • www.itamaraty.gov.br

Foi projetada por Oscar Niemeyer e construída em 1958, a 
pedido de D. Sarah Kubitschek, esposa do Presidente Juscelino 
Kubitschek. A sua arquitetura lembra um chapéu de freira.
// EQS 307/308 • Missas: Seg, 18h30, Ter-Sáb, 6h30 e 18h30, 
Dom, 7h, 9h, 11h, 18h e 19h30. • Tel.: (61) 3242-0149 • 
www.igrejinhadefatima.org 

PALÁCIO ITAMARATY 

IGREJINHA NOSSA SENHORA 
DE FÁTIMA

de uma pomba e uma coluna em diagonal abriga uma pira. No 
salão principal podem ser admirados o vitral de Marianne Peretti 
e o painel sobre a Inconfidência Mineira, de João Câmara. No 
salão vermelho pode-se apreciar o painel de Athos Bulcão. 
// Praça dos Três Poderes • Ter-Dom, 9h-18h • 
Tel.: (61) 3325-6244 • www.brasil.gov.br 

É a sede do Poder Executivo do Brasil. Projetado por Oscar 
Niemeyer, o prédio é revestido em mármore branco e a fachada 
principal caracteriza-se pela rampa, a qual dá acesso ao Salão 
Nobre. Nesse local são realizados grandes eventos, como a 
visita de dignitários estrangeiros. O Parlatório, situado à direita 
da entrada principal, é o local de onde o Presidente e convidados 
podem dirigir-se ao povo concentrado na Praça.
// Praça dos Três Poderes • Dom, 9h30-14h
Visita guiada • Tels.: (61) 3411-2317 / 3411-2042 • 
www.presidencia.gov.br

Mausoléu projetado por Oscar Niemeyer para guardar os 
restos mortais do fundador de Brasília, Presidente Juscelino 
Kubitschek, e preservar a sua memória. Possui um auditório 
e uma biblioteca com três mil volumes que pertenceram ao 
ex-presidente. Tem uma exposição permanente de objetos 
pessoais e fotos do fundador de Brasília.
// Eixo Monumental Oeste • Ter-Dom, 9h-18h • Tel.: (61) 
3226-7860 • www.memorialjk.com.br

 
Integra o Centro Cultural Três Poderes e foi construído em 
homenagem ao ex-presidente Tancredo Neves e aos heróis da 
Pátria. O arquiteto Oscar Niemeyer concebeu um prédio com 
volume duplo, de formato trapezoidal, cujas superfícies são 
revestidas de mármore branco. Seu formato sugere a imagem 

PALÁCIO DO PLANALTO
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G O V E R N O  D E  

 1 – ABERTURA (16/11  – 18h)

 1 – ATLETISMO (Pista do CIEF  – 907 Sul)

 2 – BADMINTON (Ginásio do CECAF )

 3.1 – CICLISMO (Praça Duque de Caxias – SMU – 17 e 18/11)

 3.2 – CICLISMO (CCUG  – 19/11)

 4 – GINÁSTICA RÍTMICA (Ginásio do Cruzeiro)

 5 – JUDÔ e LUTA OLÍMPICA (CCUG  – Ala Oeste)

 6 – NATAÇÃO (Complexo Aquático Cláudio Coutinho)

 7 – TÊNIS DE MESA  (Complexo Esportivo do Comando Militar do Planalto.)

 8 – VÔLEI DE PRAIA (Quadras de Areia do Parque da Cidade)

 9 – XADREZ (CCUG  – Ala Norte)

 10.1 – BASQUETEBOL (Ginásio do Colégio Dom Bosco)

 10.2 – BASQUETEBOL (Ginásio do Vizinhança)

 10.3 – BASQUETEBOL (Ginásio do UNICEUB)

 10.4 – BASQUETEBOL (Ginásio do Maristinha  – 609 Sul)

 11.1 – FUTSAL (Ginásio do Cruzeiro)

 11.2 – FUTSAL (Ginásio do Clube do Rocha)

 11.3 – FUTSAL (Ginásio da Candangolândia)

 11.4 – FUTSAL (Ginásio do Maristão)

 12.1 – HANDEBOL (CCUG  – Ala Oeste)

 12.2 – HANDEBOL (Ginásio Nilson Nelson)

 12.3 – HANDEBOL (Complexo Esportivo do Comando Militar do Planalto.)

 12.4 – HANDEBOL (Ginásio do CECAF)

 13.1 – VOLEIBOL (Ginásio do SMU)

 13.2 – VOLEIBOL (Ginásio do Colégio Sagrada Família)

 13.3 – VOLEIBOL (Ginásio N. Sra. de Fátima)

 13.4 – VOLEIBOL (Ginásio 2 da AABB)

 1 – MERCURE BRASÍLIA LÍDER HOTEL

 2 – ARACOARA HOTEL

 3 – COMFORT SUITES BRASÍLIA

 4 – HOTEL NOBILE SUITES MONUMENTAL

 5 – MONUMENTAL BITTAR HOTEL

 6 – PLAZA BITTAR HOTEL

 7 – MANHATTAN PLAZA HOTEL

 8 – PHENÍCIA BITTAR HOTEL

 9 – CARLTON BRASÍLIA HOTEL

 10 – AMÉRICA BITTAR HOTEL

 11 – BRASÍLIA IMPERIAL HOTEL

 12 – ESPLANADA BRASÍLIA HOTEL

 13 – PLANALTO BITTAR HOTEL

 14 – HOTEL ST PAUL PLAZA

 15 – HOTEL NACIONAL

 16 – HOTEL BRASÍLIA PALACE (Comitê Organizador)

 1 – HOSPITAL DE BASE

 2 – HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE

 3 – HOSPITAL HOME (particular)

 4 – CLÍNICA ODONTOLÓGICA AMARE

 1 – AEROPORTO


