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Viagem a Brasília & Rio de Janeiro 
5 de Novembro a 12 de Novembro de 2010 
 

Organização: OASRN com André Tavares & Geostar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há 50 anos, a 20-21 de Abril de 1960, a inauguração de Brasília concluía um 

longo processo de maturação e debate na construção de um estado moderno. 

A arquitectura de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer consolidou a forma base da 

cidade e fixou-se no imaginário do mundo inteiro como imagem da 

modernidade e síntese do século XX. Brasília figurava a esperança de um 

mundo novo, de uma sociedade emancipada e de relações fraternas entre os 

Homens. A arquitectura, munida do seu poder simbólico, era entendida como 

o elemento chave desse processo de transformação social. A sociedade 

encarregou-se de gorar essa esperança redentora, mas a cidade nasceu e 

cresceu. 

 

Visitar Brasília no seu cinquentenário não pode ser uma peregrinação 

mórbida, ou celebrativa, ao sucesso, ou ao fracasso, desse projecto específico. 

A potência da arquitectura fez merecer a sua classificação patrimonial, o 

desenvolvimento das estruturas políticas locais transformou a pureza do gesto 

inicial dos urbanistas, a vida na cidade criou novas obras e plasmou no lugar 

novas ambições. Se em 1960 Brasília era a síntese perfeita da arquitectura 

moderna brasileira, alternativa plástica e construtiva à imagem difusa de uma 

arquitectura moderna europeia, hoje Brasília é um lugar complexo, onde se 

podem redescobrir as qualidades históricas de uma determinada arquitectura 

e identificar tensões presentes na construção das cidades. 

 

Esta viagem será, simultaneamente, uma homenagem e um processo de 

descoberta. 
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A preparação para a viagem 
 

 

 

Park & Fly 

À chegada ao Aeroporto do Porto, as viaturas dos participantes serão 

recolhidas por um vallet, que as estacionará... Enquanto viajam, os carros 

serão lavados e podem até ir à revisão ou ser entregues onde quer que seja. A 

GeoStar trata de tudo por pelos seus convidados! Após o regresso do Brasil... 

Temos um vallet à sua espera no hall das chegadas do aeroporto. 

 

Check In & Embarque 

Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida, no voo TP 181, 

prevista às 09H55, com destino ao Rio de Janeiro. Refeições a bordo. 

 

Assistências nas formalidades de embarque por parte de representantes da 

GeoStar. 

 

Voos 

Porto-Rio de Janeiro, voo TP 181, partida às 09H55, com chegada às 18H35. 

 

Brasília, às 20H40, no voo JJ 3030, com chegada às 22H25. 

 

Brasília-Lisboa e Lisboa-Porto, voos TP 170 e TP 1952, partida às 19H00 de 

Brasília (dia 11 de Novembro) e chegada ao Porto às 9h05 (dia 12 de 

Novembro). 
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Rio de Janeiro 
5, 6 e 7 de Novembro 
 

 

5 de Novembro 

Acolhimento & boas vindas 

Após a chegada, transporte em autocarro privativo com direcção ao Hotel 

Ipanema Plaza (4****) ou Rio Hostel Ipanema (hostal), ambos em Ipanema, 

conforme opção seleccionada. Distribuição dos quartos. 

Em hora a indicar localmente saída em direcção ao Restaurante Mariu’s 

Carnes, onde será servido o jantar de boas vindas. Noite livre. 

 

6 de Novembro 

Do Museu de Arte Moderna ao pôr-do-sol no Pão de Açúcar 

Após o pequeno-almoço servido no restaurante do hotel a manhã é livre, 

sugerindo-se alguns roteiros de visita, nomeadamente ao edifício do 

Ministério da Educação e Saúde (Lucio Costa & outros, 1936-1939) ou ao 

Parque Guinle (Lucio Costa, 1948). 

Haverá também oportunidade (opcional) para realizar uma subida ao 

Corcovado através da floresta da Tijuca, com passagem na Lagoa Rodrigues 

de Freitas. A excursão através da floresta oferece uma panorâmica distinta de 

um dos pontos mais deslumbrantes da cidade, com tempo para uma pequena 

caminhada através da vegetação e paragem junto às cascatas e regresso à 

cidade em funicular. 

Próximo do final da tarde visita ao Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro 

(Afonso Eduardo Reidy, 1954) à qual se seguirá uma subida em teleférico ao 

Pão de Açúcar, onde terá lugar um lanche-cocktail à hora do pôr-do-sol.  

O jantar será livre. 
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7 de Novembro 

Manhã na praia, noite no serrado 

Dia livre no Rio de Janeiro. 

Oportunidade para fazer uma visita (opcional) a uma favela da cidade, com 

acompanhamento por um guia da comunidade local, que ajudará o grupo a 

compreender o outro lado da sociedade carioca, as suas especificidades e as 

formas de integração na cidade. 

Refeições livres.  

 

Em hora a indicar localmente, comparência na recepção do hotel, para 

transporte privativo até ao aeroporto. Partida com destino a Brasília, às 

20H40 com chegada às 22H25. 

Após a chegada, transporte até ao Hotel Manhattan Plaza (4****) ou 

Brasilia Hostel (hostal). Distribuição dos quartos e alojamento. 

 

Brasília 
7, 8, 9, 10 e 11 de Novembro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 de Novembro 

Brasília, cidade monumental. 

Dia dedicado à visita das principais obras da cidade, com destaque para o Eixo 

Monumental, a Torre da Televisão, a Praça e Edifício dos Três Poderes, assim 

© Leonardo Finotti 
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como para a Esplanada dos Ministérios, o Teatro de Brasília, a Catedral e a 

Central de Camionagem. 

Almoços servidos em restaurantes locais. 

Todas deslocações do grupo serão feitas em autocarro próprio, a coordenação 

cultural das visitas será da responsabilidade da Ordem dos Arquitectos e terá 

o acompanhamento técnico do arquitecto de Brasília Thiago Teixeira de 

Andrade. 

Jantar livre. 

 

9 de Novembro 

Brasília, cidade monumental. 

Manhã dedicada à visita do Palácio da Alvorada, Hotel Palace e o lago 

Paranoá. Conferência sobre a evolução urbana da cidade na Universidade de 

Brasília. 

Almoço servido no edifício universidade. 

Visita ao campus universitário, incluindo a Casa dos Estudantes e os Blocos 

de Habitação de (João Filgueiras Lima)., bem como à Biblioteca Nacional, ao 

CEPLAN e ao Centro Olímpico. 

Final da tarde e jantar livre. 

 

10 de Novembro 

Das superquadras às cidades satélite 

Início da manhã livre. 

Visita a um conjunto diversificado de superquadras com almoço servido em 

restaurante local. Durante a tarde visita à região metropolitana de Brasília, 

incluindo visita a Taguatinga e outras cidades satélite. Regresso ao centro ao 

final da tarde. 

Em hora a indicar localmente, comparência na recepção do hotel para visita à 

Embaixada de Itália e de Portugal, onde o grupo será recebido para um 

cocktail. 

Jantar servido no Boteco Beirute. 

 

11 de Novembro 

Dia livre & regresso a Portugal! 

Dia inteiramente livre, dedicado a actividades de carácter pessoal, com 

oportunidade para realizar as últimas visitas. 

Durante a tarde comparência na recepção do hotel para transporte em 

autocarro privativo até ao aeroporto da cidade. Formalidades de embarque e 
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partida com destino ao Porto, às 19H00, nos voos TP 170 e TP 1952, via 

Lisboa. Refeições e noite a bordo. 

 

12 de Novembro 

Chegada a Lisboa. Mudança de avião e partida para o Porto. Chegada ao Porto 

às 9h05. 
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Preço por pessoa – opção 4 estrelas 

Membros * – € 1.996,00 (10% de desconto) Em quarto duplo 

Não membros - € 2.217,78 

Membros – € 2.426,00 (10% de desconto) Em quarto individual 

Não membros - € 2.695,55 

Preço por pessoa – opção Hostal 

Membros – € 1.741,00 (10% de desconto) Em quarto duplo 

Não membros - € 1.934,44 

Membros – € 1.681,00 (10% de desconto) Em dormitório  

Não membros - € 1.867,78 

Outros serviços opcionais 

Park e Fly (por viatura) € 95,00  

Jeep Tour Floresta da Tijuca & Corcovado € 70,00 

Seguro VIP (cobertura máxima de € 50.000) € 20,00  

Serviços incluídos 

Voo Porto/Rio de Janeiro/ Brasília/ Lisboa/ Porto, em classe económica 

Taxas de aeroporto, segurança e combustíveis 

2 noites de alojamento no Rio de Janeiro, em hotel de 4 estrelas ou Hostal 

4 noites de alojamento em Brasília, em hotel de 4 estrelas ou Hostal 

Visita ao Museu de Arte Moderna, subida ao Pão de Açúcar e Morro da Urca 

Cocktail no Morro da Urca 

Jantar churrasco de boas vindas no Rio de Janeiro 

3 almoços em Brasília 

Jantar final em Brasília 

Transferes aeroportos/ hotéis/ aeroportos 

Mochila de Viagem Geostar e pasta de documentação personalizada  

Seguro de viagem (cobertura máx. de € 25.000,00) 

Acompanhamento de um elemento da Geostar ao longo de toda a viagem 

 
* Membros com a situação de quotas regularizada 
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Condições 
 
ALTERAÇÕES – Sempre que existam razões justificadas, a Agência 
organizadora das viagens deste programa reserva-se o direito de alterar a ordem 
do percurso ou substituir qualquer dos hotéis previstos por outros de igual 
categoria, facto que dará conhecimento ao cliente, através da Agência de 
Viagens vendedora. A não-aceitação por parte do cliente, dentro do prazo que 
for fixado, das referidas alterações, confere-lhe o direito de rescindir o contrato 
e a ser reembolsado da totalidade das quantias já pagas. 
 
ALTERAÇÃO DO PREÇO – Os preços constantes do programa estão baseados 
nos custos dos serviços e taxas de câmbio vigentes à data da impressão deste 
programa, pelo que estão sujeitos a alteração que resulte de variações no custo 
dos transportes ou do combustível, de direitos, impostos, taxas e flutuações 
cambiais. 
Sempre que se verifique uma alteração ao preço da viagem, o cliente ser 
imediatamente informado e convidado, a dentro do prazo que for fixado, aceitar 
o aumento verificado ou anular a sua inscrição nos mesmos termos e condições 
que os previstos na rubrica «IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO». 
 
REEMBOLSOS – Depois de iniciada a viagem não são devidos quaisquer 
reembolsos por serviços não utilizados pelo cliente. A não prestação de serviços 
previstos no programa por causas não imputáveis à Agência organizadora, e 
caso não seja possível a sua substituição por outros equivalentes, confere ao 
cliente o direito a ser reembolsado pela diferença entre o preço dos serviços 
previstos e dos efectivamente prestados. 
 
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO - Se por factos não imputáveis à 
Agência organizadora esta vier a ficar impossibilitada de cumprir algum serviço 
essencial constante do programa de viagem, tem o cliente direito a desistir da 
viagem, sendo imediatamente reembolsado de todas as quantias pagas ou, em 
alternativa, aceitar por escrito uma alteração de contrato e eventual variação de 
preço. Se os referidos factos não imputáveis à Agência organizadora vierem a 
determinar a anulação da viagem, pode o cliente ainda optar por participar 
numa outra viagem organizada, a preço equivalente. 
Se a viagem organizada proposta em substituição for de preço inferior, será o 
cliente reembolsado da respectiva diferença. 
 
DESISTÊNCIAS – Se o cliente ou algum dos seus acompanhantes desistir da 
viagem, terão de pagar todos os encargos a que a desistência dê lugar e ainda 
uma percentagem que pode ir até 15% do preço da viagem. Quando seja caso 
disso, o cliente será reembolsado pela diferença entre a quantia já paga e os 
montantes acima referidos. 
 
RESPONSABILIDADES – A responsabilidade da Agência organizadora das 
viagens constantes deste programa e emergente das obrigações assumidas, 
encontra-se garantida por um seguro de responsabilidade civil e por um seguro 
de caução nos termos da legislação em vigor. 
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SEGUROS – LIMITE DE IDADE: 
Para as pessoas com idades inferiores a 14 e superiores a 70 anos são activadas 
as seguintes coberturas: 
Idade inferior a 14 anos - ficam somente garantidas as coberturas de invalidez 
permanente e de assistência em viagem. 
Idade superior a 70 anos - Ficam somente garantidas as coberturas de morte e 
de assistência em viagem. 
Idade superior a 75 anos - Não são garantidas quaisquer coberturas pelo que, 
responderá o cliente pelas perdas e danos decorrentes. 
 
NOTAS IMPORTANTES – Os preços das viagens e suplementos indicados neste 
programa foram calculados com base nos custos dos transportes e do 
combustível, de direitos, impostos, taxas e câmbios vigentes à data da impressão 
deste programa, estando sujeitos à alteração dos mesmos. Os valores 
mencionados já incluem Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) à taxa em 
vigor. 
Preços válidos para um mínimo de 20 participantes. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Contactos: 
 
Geostar 
Torre Oriente - Av. do Colégio Militar, Nº 37 F, 5º  
1500-081 Lisboa  
Tel.: (+351) 211 572 288 / 274  
Fax.: (+351) 211 572 099 
 
grupos.equipa2@geostar.pt  
filipe.arouca@geostar.pt 
 
OASRN 
Ordem dos Arquitectos 
Secção Regional Norte 
Rua D. Hugo, 5-7  
4050-305 Porto 
Tel: (+351) 222 074 251 
Fax: (+351) 222 074 259 
 
cultura@oasrn.org  
www.oasrn.org 


