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O Brasil é um destino turístico muito 
apreciado pelos portugueses. As praias, 
o clima ou a língua são alguns dos atrati-
vos, mas há também uma certa emo-
ção que nos leva, até ao outro lado do 
oceano, ao encontro da nossa história. 
Num território enorme, onde é possí-
vel fazer inúmeros roteiros culturais e 
paisagísticos, preparamos um programa 
que integra jardins históricos, jardins de 
paisagistas modernos e a apaixonante 
história do “Ciclo do Ouro” em Minas 
Gerais.
Embora uma das grandes aspirações dos 
colonizadores, quando chegados às “Ter-
ras de Vera Cruz”, fossem os metais pre-
ciosos, só na última década de seiscen-
tos, foram descobertas fabulosas jazidas 
de ouro desencadeando o denominado 
“Ciclo do Ouro” que não chegou a durar 
100 anos. No início do séc XVIII pequenos 
povoados no interior foram enriquecen-
do originando um afluxo populacional 
repentino. Para ligar as zonas de lavra 
aos centros urbanos foram construídas 
várias estradas que ficaram na história 
com o nome de “Caminhos do Ouro” 
ou “Estrada Real Diamantina”, famosos 
também pelo comércio dos diamantes.
Ao longo do nosso percurso, percorren-
do a Estrada real, uma região de rara 
beleza e inestimável riqueza histórica, 
para além das várias fazendas agrícolas 

com proprietários de descendência da 
nobreza portuguesa (cujo objetivo princi-
pal era alimentar toda a nova população, 
produzindo cereais, legumes, frutas, 
gado e a criação de animais utilizados na 
mineração), visitaremos locais que ainda 
respiram a história destes tempos pas-
sados, tais como Ouro Preto, a maior 
cidade da América Latina no séc. XVIII 
(sendo o seu centro histórico um museu 
ao ar livre), Congonhas, a “cidade dos 
profetas”, com o Santuário do Bom 
Jesus (Património Mundial da UNESCO), 
a fantástica Tiradentes, a que melhor 
nos transmite a sensação de regresso ao 
passado e ainda de salientar São João 
del Rei, com a famosa Igreja de São 
Francisco e rica em artesanato, bem 
como o seu “rocambole", dos doces mais 
famosos do Brasil. Foram seleccionados 
alojamentos, como charmosas Pousadas 
características desta região, propor-
cionando uma excelente estada num 
ambiente personalizado e familiar, com o 
privilégio de apreciar as delícias da culi-
nária tradicional mineira. Finalizando a 
“Estrada real”, visitaremos ainda a cida-
de imperial de Petrópolis, atravessando 
a Região Serrana Fluminense, chegando 
à bela cidade do Rio de Janeiro, vendo 
os seus emblemáticos jardins e desfrutar 
do caloroso ambiente carioca. Não perca 
esta aventura!

TERESA CHAMBEL, 
arquiteta paisagista, 
diretora da revista Jardins, 
responsável pelo site  
www.revistajardins.pt,  
autora de livros de 
jardinagem, tem uma 
rubrica quinzenal de 
jardinagem na RTP e foi 
presidente da Associação 
Portuguesa de Jardins 
Históricos.

Introducao
Acompanhamento  
da viagem 
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Lisboa Belo Horizonte

LisboaRio Janeiro

07h30 17h30

05h40 18h10



Programa
Possibilidade de inclusão de ligação aérea Porto - Lisboa 
(voo TP.1921 às 06h15, c/chegada às 07h10).

Comparência no Terminal 01 do Aeroporto de Lisboa 
pelas 07h30. Assistência nas formalidades de embarque 
e partida no voo direto TP 103 às 10h00 com destino a 
Belo Horizonte. Refeição a bordo. Chegada às 17h30. 
Recepção pelo n/representante local e transporte priva-
tivo ao Hotel. Jantar e alojamento Hotel Ouro Minas 5*.

1 01 novembro (dom.)

LISBOA-BELO HORIZONTE 2 02 novembro (Seg.)

BELO HORIZONTE
Pequeno-almoço no hotel. Saída pelas 09h00 para Tour de Dia Intei-
ro de Belo Horizonte, visitando os principais locais da capital do es-
tado de Minas Gerais, como o Mercado Central, o Museu das Artes 
e Ofícios, os Jardins e Centros Culturais da Praça da Liberdade, 
almoçando no Restaurante típico Dona Lucinha. Regresso ao hotel. 
Jantar e alojamento no Hotel Ouro Minas 5*.Museu das artes e ofícios - belo horizonte

palácio patriarcal



3 03 novembro (ter.)

BELO HORIZONTE-INHOTIM-OURO PRETO
Pequeno-almoço no hotel. Saída pelas 08h00 em direção ao Centro de Arte 
Contemporânea e Jardim Botânico de Inhotim. Chegada e realização de Tour 
Guiado ao Museu do Jardim. Almoço no Restaurante Tamboril do Jardim. O Ins-
tituto Inhotim é a sede de um dos mais importantes acervos de arte contempo-
rânea do Brasil e considerado o maior centro de arte ao ar livre da América Latina 
Tempo livre no jardim após almoço. Pelas 16h30 saída em direção a Ouro Preto, 
antiga capital da histórica “Estrada Real”, devendo o seu nome ao precioso metal 
que abundava nesta área do Brasil, sendo escuro devido ao seu revestimento de 
óxido de ferro. Jantar no Restaurante Casa do Ouvidor. Alojamento na Pousada do 
Arcanjo 4*.

jardim botânico  de inhotim

ouro preto
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5 05 novembro (qui.)

TIRADENTES-São JOÃO del REI-TIRADENTES
Pequeno-almoço na pousada. Pelas 09h00 continuação do tour guiado de Tira-
dentes, com uma Cool Surpresa ao grupo AJH! Pelas 11h30 saída para visitarmos a 
localidade de São João del Rei, importante na época da exploração do Ouro, sendo 
a via por onde se escoava a produção mineira dessa região, para o litoral e posterior 
envio para Portugal. Almoço no Restaurante Villeiros. Pelas 16h00 regresso a Tira-
dentes. Jantar no Restaurante Viradas do Largo.

Alojamento na Pousada Villa Alegra 4*.
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congonhas

tiradentes

são joão del rei

4 04 novembro (qua.)

OURO PRETO-CONGONHAS-TIRADENTES
Pequeno-almoço na pousada. Às 08h00 tour pela cidade de Ouro 
Preto, antiga capital da histórica “Estrada Real”, devendo o seu 
nome ao precioso metal que abundava nesta área do Brasil, sendo 
escuro devido ao seu revestimento de óxido de ferro. Almoço no 
Restaurante Conto de Réis. Pelas 14h00 saída em direcção a 
Congonhas. Visita do centro histórico, incluíndo o Santuário do 
Bom Jesus, Património Mundial da UNESCO. Continuação da via-
gem até Tiradentes, cidade assim nomeada em honra do dentista/
militar/activista político e mártir da Inconfidência Mineira, Joaquim 
Xavier, conhecido popularmente pelo “Tiradentes”.

Jantar no Restaurante Empório Santo António.  
Alojamento Pousada Villa Alegra 4*.



6 06 novembro (sex.)

TIRADENTES-PETRÓPOLIS
Pequeno-almoço na Pousada. Após formalidades de check out, 
pelas 08h00 saída em direcção à Cidade Imperial de Petrópolis. 
A sua história foi iniciada com a passagem do n/Rei D. Pedro I 
quando por aqui passou em 1822 e se apaixonou pela região. 
Chegaremos a tempo de almoçar na Churrascaria Lago Sul. De 
tarde, faremos um tour guiado de 4h destacando os locais mais 
emblemáticos, tais como o Museu Imperial, a catedral de S. 
Pedro, o Palácio de Cristal e a Casa Santos Dumont. Jantar e 
alojamento no Hotel Solar do Império 4*.
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palácio de cristal, petrópolis

petrópolis

7 07 novembro (sáb.)

PETRÓPOLIS-PARATY
Pequeno-almoço no hotel. Pelas 09h00, saída em direcção a Paraty, atravessando a Região Serrana 
Fulminense. Chegando a Paraty almoçaremos num restaurante típico da região para, na sequência, 
conhecermos a parte histórica dessa impressionante cidade. O Centro Histórico de Paraty é um con-
junto harmonioso de arquitetura colonial preservado pelo Instituto do Patrimônio Histórico Arquitetônico 
Nacional. A cidade de Paraty hoje é monumento Histórico Nacional e declarada Patrimônio Histórico 
Mundial pela Unesco como Cidade Criativa pela sua Gastronomia e ainda mais, patrimônio natural por 
estar 65% da área do município dentro do Parque Nacional da Serra da Bocaina. Calçadas irregulares, 
grossas paredes decoradas, sobrados coloniais com sacadas de ferro trabalhado, símbolos da cultura 
maçônica. Pontos visitados: Igreja Matriz Nossa Sra. dos Remédios, Igreja Santa Rita, Igreja Nossa Sra. 
do Rosário, Igreja Nossa Sra. Das Dores, Museus Arte Sacra, Casa da Cultura, Antigos sobrados, ateliês 
e cachaçarias. Após o tour seguiremos a pé para a pousada, de onde sairemos à noite para jantar num 
restaurante próximo. Jantar no Restaurante Margarida, café de distância pedestre.

Alojamento na Pousada Porto Imperial 4*.



8 08 novembro (dom.)

PARATY
Após o pequeno-almoço na pousada, caminharemos até o Pier de Paraty, onde embarcaremos num saveiro regular (não privativo) para um 
tour de 5 horas pelas praias e ilhas de Paraty. Paraty tem 65 ilhas e mais de 300 praias de rara beleza, rodeadas por uma exuberante vegeta-
ção .Todas excelentes para banho, mergulho, prática de snorkel, contemplação da natureza e com certeza para relaxar e revigorar as energias! 
Algumas ilhas possuem ótimos restaurantes que podem ser desfrutados para um belo almoço, com um cenário magnífico da baía. O roteiro é 
exclusivo, pela Baia de Paraty, duração de 5 horas, com 3 paragens. Nadar, mergulhar, caminhar na areia ou simplesmente admirar a natureza 
de dentro da embarcação são algumas das opções de lazer que o passeio oferece. Durante o tour será oferecida uma refeição simples no barco 
ou numa praia. Após o regresso ao Pier de Paraty, teremos a tarde livre para compras nas diversas lojas da cidade (que vendem artesanatos de 
variados tipos, cachaças dos alambiques locais, etc). À noite teremos um jantar em restaurante no Centro Histórico de Paraty no Restaurante 
Benditas. Alojamento na Pousada Porto Imperial 4*.
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pier de paraty baía de paraty



9

10

09 novembro (seg.)

10 novembro (ter.)

PARATY-RIO de JANEIRO

RIO de JANEIRO (jardins)

Pequeno-almoço na Pousada. Em hora a indicar, sairemos de Pa-
raty com destino ao Rio de Janeiro. Parte do percurso é feito em 
estrada cercada por Mata Atlântica, de onde em alguns trechos 
é possível avistar os mares de Angra dos Reis. Chegada ao Rio de 
Janeiro e almoço livre. Restante  tarde livre para uma caminhada 
pela orla de Copacabana. Jantar e alojamento no Hotel Pestana 
Rio Atlântica 5*.

Pequeno-almoço no hotel. Pelas 09h00, saída para visita matinal privada ao Jardim do Sítio 
de Roberto Burle Max. A visita do jardim desta residência de Burle Max, que foi considerado 
o mais famoso paisagista brasileiro tendo projetado mais de 2000 jardins ao longo da sua vida, 
será realizada com guia do próprio jardim. Pelas 13h00, almoço no Restaurante A Minei-
ra Humaitá, perto do jardim Botânico. De tarde, visitaremos o Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro, um exemplo da diversidade da flora brasileira, com mais de 6500 espécies de todo o 
mundo. Salientamos as seguintes coleções: o seu Bromeliário (uma coleção com mais de 100 
anos, dividida por 2 estufas e com mais de 10000 exemplares), o seu Orquidário localizado no 
local da 1 ª estufa do jardim datada de 1890 (3000 exemplares de 600 espécies diferentes), a 
coleção de Plantas Medicinais (mais de 150 espécies), um Jardim Sensorial (criado em 2008 a 
Estuda de Insetívoras (tendo recebido as primeiras mudas destas plantas em 1935 e o Cactário 
(uma das maiores coleções do Brasil com 400 espécies distribuídas em 69 géneros e 9 famílias, 
numa área de 5 ha). Jantar e alojamento no Hotel Pestana Rio Atlântica 5*.
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Jardim do Sítio de Roberto Burle Max

Jardim botânico - rio de janeiro



11 11 novembro (qua.)

RIO de JANEIRO (cidade)
Pequeno-almoço no hotel. Pelas 09h00 saída para visita de reconhecimento da famosa “cidade 
maravilhosa”, iniciando pelo Bairro do Cosme Velho, onde tomaremos um trem que corta a 
Floresta da Tijuca, numa paisagem inesquecível, chegando ao Corcovado e visita ao Cristo Re-
dentor. Regressando ao centro histórico da cidade, almoço na prestigiada Confeitaria Colombo. 
De tarde visitaremos os locais mais emblemáticos, tais como a Catedral Metropolitana, a Igreja 
Candelária, Arcos da Lapa, o Teatro Municipal e o Real Gabinete Português de Leitura. Seguire-
mos para o morro do Pão de Açúcar, terminando assim a visita num dos maiores símbolos do Rio 
de Janeiro, com uma das vistas mais inesquecíveis do mundo, sobre a Baía da Guanabara. Em hora 
a indicar, comparência no lobby do hotel e saída em transporte privativo, para Jantar Especial de 
Despedida no Restaurante Rio Scenarium com Jantar Colonial e Show de Música. Regresso ao 
hotel pelas 23h00. Alojamento no Hotel Pestana Rio Atlântica 5*.
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Catedral Metropolitana

cristo redentor



Fim da viagem
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13

12 novembro (qui.)

13 novembro (sex.)

RIO de JANEIRO-LISBOA

LISBOA

Pequeno-almoço no hotel. Dia inteiramente 
livre para últimas compras e recordações 
da cidade. Após formalidades de check out, 
comparência no lobby do hotel pelas 14h30 
para transporte privativo ao aeroporto 
internacional do Rio de Janeiro. Chegada e 
formalidades de embarque, para partida no 
voo direto TP 74 às 18h10 com destino a 
Lisboa. Refeição e noite a bordo.

Refeições e noite a bordo. Chegada prevista ao Aeropor-
to Humberto Delgado pelas 05h40.

Possibilidade de inclusão de ligação aérea Lisboa Porto 
(voo TP 1924 às 08h00 c/chegada às 09h00.aeroporto rio de janeiro



Alojamento

O Ouro Minas Palace Hotel 5* situa-se a 10 minutos do Aeroporto de Pampulha e a 
30 minutos do Aeroporto Internacional de Confins. Além disso, dispõe de acesso Wi Fi. 
O Ouro Minas Palace Hotel possui quartos com uma televisão LCD, um leitor de CD e 
uma área de trabalho. Também incluem um serviço de limpeza, 24 horas por dia, um 
menu de almofadas e um serviço de quartos. Existem 7 elevadores, dos quais 4 são 
panorâmicos, assim como um multibanco e um salão de beleza. Os hóspedes poderão 
usufruir de um moderno centro de fitness ou de uma massagem. Também poderão 
desfrutar de um serviço de check in e de check out expresso.

O restaurante está aberto das 11h00 às 02h00 e serve pratos da gastronomia interna-
cional, enquanto o bar proporciona cocktails exóticos. O Ouro Minas Palace encontra se 
perto das zonas de lazer, de turismo e de comércio de Minas Gerais, como o Complexo 
Pampulha, o Centro Comercial Minas Shopping e o Centro Comercial Hot Point. O hotel 
tem um programa de fidelidade com acumulação de pontos, que poderão ser utilizados 
mais tarde.

A Pousada do Arcanjo 4* combina um belo design colonial com arquitectura 
moderna, em Ouro Preto, a 900 metros do centro histórico da cidade. Inclui ainda 
um serviço de transporte gratuito de e para a Praça Tiradentes. Os quartos do Hotel 
do Arcanjo apresentam vistas deslumbrantes para a montanha, acesso Wi Fi, ar 
condicionado, Tv Satélite, mini bar cofre, ferro de engomar e casa de banho completa 
com banheira e/ou duche, secador de cabelo e oferta de amenities. Alguns também 
dispõem de uma sala de estar e uma varanda. Todos os dias é servido um buffet 
de pequeno almoço extenso, composto por fruta fresca e especialidades regionais, 
como bolo de milho e pão de queijo. Das 17h00 às 19h00, os hóspedes poderão 
desfrutar do chá da tarde, gratuitamente. O serviço de quartos também está dispo-
nível. A propriedade apresenta interiores históricos, alberga um bar de whisky e um 
jardim de Inverno com cascata. Os funcionários do hotel poderão ajudar os hóspedes 
a planear actividades como passeios a cavalo e excursões ecológicas. Podem ser 
providenciados passeios pela cidade mediante pedido. A pousada está localizada a 
400 m da estação rodoviária e da Igreja de São Francisco de Paula.

ouro minas palace hotel 5*
belo horizonte

pousada do arcanjo 4*
ouro preto



A Pousada Villa Alegra 4* situada a 850 m do centro histórico de Tiradentes, ofere-
ce piscina ao ar livre, Sala Fitness e Spa Proporciona WiFi grátis e um chá da tarde de 
cortesia. Todos os quartos do Villa Allegra oferecem vista para o jardim, ar condiciona-
do, uma área de estar com lareira, TV Via Satélite, cofre e mini bar bem como casa de 
banho com duche, secador de cabelo e oferta de amenities. Os quartos apresentam 
uma decoração clássica de bom gosto e alguns possuem uma varanda.

A propriedade serve um buffet de café da manhã todos os dias, na sala de refeições. O 
buffet inclui uma variedade de frutas da estação, pães, frios e uma seleção de bebidas 
quentes e frias. Alguns dos itens são caseiros, preparados no fogão a lenh.a O povoado 
de Bichinho está a 8 km de distância. O Aeroporto de São João Del Rei está a 10 km da 
Pousada. O estacionamento da propriedade é gratuito.

O Hotel Solar do Império 4* está idealmente localizado no coração da cidade, sendo 
que ocupa 2 moradias do século XIX, situadas numa zona prestigiosa de Petrópolis. 
Disponibiliza piscinas interiores e exteriores, uma sauna a vapor e um spa e centro de 
bem estar. O acesso Wi Fi e o estacionamento são gratuitos. Todos os quartos são Suites 
(Coloniais Imperiais Reais) possuem ar condicionado, uma televisão LCD, um leitor de 
DVD e um mini bar. Apresentam pisos de madeira ou alcatifa e mobiliário moderno e 
clássico. Todas as manhãs é servido um pequeno-almoço que inclui uma variedade de 
frutas frescas, pães e carnes frias. O restaurante do hotel e o serviço de quartos pro-
põem especialidades regionais, assim como uma selecção de bebidas. As comodidades 
adicionais incluem uma recepção 24 horas, um centro de negócios e salas de reuniões e 
eventos. Os funcionários da recepção podem providenciar um aluguer de automóveis e 
serviços de transporte por um custo adicional.

O Museu Imperial e o Palácio de Cristal ficam a 1 km, enquanto a Catedral de São Pedro 
de Alcântara está situada a 500 metros. O Terminal Rodoviário de Petrópolis pode ser 
alcançado em 25 minutos de carro.

Pousada Villa Alegra 4*
tiradentes

Hotel Solar do Império 4*
petrópolis

A
lo
ja
m

en
to



A Pousada Porto Imperial 4* está idealmente localizada em pleno centro histórico 
de Paraty, nas antigas ruelas calcetadas coloniais e disponibiliza uma piscina exterior 
e uma sauna. A Praia do Pontal encontra-se a 10 minutos a pé e existem restaurantes 
e cafés nas proximidades.

Todos os quartos do Porto Imperial estão equipados com acesso Wi Fi gratuito e ar 
condicionado. Apresentam uma decoração de bom gosto com mobiliário em madeira 
e incluem uma televisão LCD HD, um mini bar e uma casa de banho privativa.

O buffet de pequeno almoço diário é composto por uma variedade de fruta fresca, 
pães e carnes frias. Os hóspedes também podem desfrutar de especialidades regio-
nais e de uma selecção de bebidas no restaurante.

O Pestana Rio Atlântica 5* está idealmente localizado em frente às águas azuis da 
Praia de Copacabana e disponibiliza suites luxuosas e modernas, bem como várias 
opções gastronómicas e de lazer. A piscina e o lounge bar, situados no último piso, 
proporcionam vista panorâmica para o mar e propõem cocktails sofisticados. Oferece 
acesso gratuito Wi Fi. As suites ncluem ar condicionado e uma televisão LCD. Algumas 
têm varandas mobiladas com vista mar os quartos possuem mini bar, cofre, rádio, 
telefone, TV Via Satélite e casa de banho completa com banheira e/ou duche e oferta 
de amenities.

Os hóspedes podem saborear uma excelente cozinha portuguesa no restaurante. 
O pequeno-almoço, composto por croissants com manteiga e sumos, é servido no 
restaurante. O spa providencia massagens com óleos essenciais, mas os hóspedes 
também podem utilizar o moderno ginásio.

O Pestana Rio Atlântica é ecologicamente sustentável e goza de uma localização con-
veniente, a 8 km do Aeroporto Santos Dumont e a 20 km do Aeroporto do Galeão. A 
Estátua do Cristo Redentor fica a 4 km, enquanto o Forte de Copacabana está situado 
a 1 6 km da propriedade.

Pousada Porto Imperial 4*
paraty

Pestana Rio Atlântica 5*
rio de janeiro

A
lo
ja
m

en
to



Visitas

Belo Horizonte
É um município brasileiro, capital do estado de Minas 
Gerais, com uma área de aproximadamente 330 km², 
possuindo uma geografia diversificada, com morros e 
baixadas, distando 716 quilômetros de Brasília, a capital 
nacional.

Sendo o 3 º centro industrial do país, Belo Horizonte é 
uma das cidades sede da Copa de 2014. A capital minei-
ra também é a porta para o turismo cultural em cidades 
históricas, como por exemplo na Rota das Fazendas do 
Ouro.

A cidade é mundialmente conhecida e exerce significati-
va influência nacional e até internacional, seja do ponto 
de vista cultural, econômico ou político Conta com 
importantes monumentos, parques e museus, como o 
Museu de Arte da Pampulha, o Museu de Artes e Ofícios 
o Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, o Circuito 
Cultural Praça da Liberdade, o Conjunto Arquitetónico 
da Pampulha, o Mercado Central e a Savassi, e eventos 
de grande repercussão, como o Encontro Internacio-
nal de Literaturas em Língua Portuguesa É também 
nacionalmente conhecida como a "capital nacional do 

boteco", por existirem mais bares per capita do que em 
qualquer outra grande cidade do Brasil.

Belo Horizonte foi uma das primeiras cidades planeja-
das do Brasil. A cidade começou a se desenhar a partir 
do século XX com um projeto mais modernizado para 
a nova capital de Minas. O objetivo inicial era fazer um 
modelo contemporâneo e eclético que, ao mesmo tem-
po, tivesse toques dos estilos neoclássicos, neorromâ-
nicos e neogóticos. O período de instalação e consoli-
dação da Cidade de Belo Horizonte ocorreu entre 1894 
e 1930.

Aos elementos da arquitetura greco romana foram in-
corporados modismos que caracterizaram a década de 
20 como o primado geométrico do Art Deco. A influên-
cia da Belle Époque ocorrida na França naquela época, 
também pode ser percebida nos inúmeros espaços pú-
blicos e praças. Arquitetos franceses, mestres de obras 
e operários italianos representam boa parte da mão de 
obra que construiu a cidade.
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Inhotim (Instituto de Arte Contemporânea e Jardim Botânico)

O Instituto Inhotim é a sede de uma das mais importan-
tes coleções de arte contemporânea do Brasil e conside-
rado o maior centro de arte ao ar livre da América Latina 
Está localizado em Brumadinho (Minas Gerais), uma 
cidade a 60 Km de Belo Horizonte.

O Instituto Inhotim foi idealizado pelo empresário Ber-
nardo Paz em meados da década de 1980. Em 1984 o lo-
cal recebeu a visita do conhecido paisagista Burle Marx, 
que apresentou algumas sugestões e colaborações para 
o jardim. Desde então, o projeto paisagístico cresceu e 
passou por várias modificações.

Abriu ao público em 2006 e logo em 2010 atingiu quase 
170 mil visitantes.

A área total do Instituto Inhotim é de 786,06 ha (dos 
quais 440,16 ha de Reserva Particular do Património 
Natural) no entanto só cerca de 100 ha são visitáveis 
pelo público. Compreende jardins, galerias, edificações e 

fragmentos da Mata Atlântica, além de 5 lagos ornamen-
tais com cerca de 3,4 ha de espelho de água.

Os jardins de Inhotim receberam, em 2011 a classificação 
oficial de Jardim Botânico As mais de 4.200 espécies 
diferentes fazem de Inhotim um espaço único de diversi-
dade, Só de palmeiras são mais de 1400 formando a que 
se julga ser a maior coleção do mundo.

A proposta museológica do Inhotim compreende dife-
rentes espaços expositivos. Muitas obras estão expos-
tas ao ar livre pelo jardim, imersas na mata, no topo de 
uma montanha ou sobre um espelho de água. Outros 
trabalhos encontram-se em espaços fechados, exibidos 
individualmente em pavilhões.

www.inhotim.org.br
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Ouro Preto
É uma linda cidade setecentista encravada num vale 
profundo de montanhas mineiras.

Fundada nos últimos anos de seiscentos por um gru-
po de exploradores mineiros relativamente pequeno, 
depressa se desenvolveu e multiplicou contando já, 
trinta anos depois, com mais de 40.000 habitantes. Na 
primeira década de setecentos é já elevada à categoria 
de vila. Nascia assim a Vila Rica de Albuquerque. Vila 
Rica tornou-se a Imperial Cidade de Ouro Preto em 1823 

e permaneceu como capital da província de Minas Gerais 
até 1897, ano em que Belo Horizonte ocupa esse lugar.

Considerada como o maior conjunto barroco do mundo, 
esta cidade setecentista foi palco da vaidade, da sober-
ba, da competição e da genialidade humana. Cada qual 
queria construir a mais bela igreja, o mais belo palácio 
para demonstrar a sua força e a sua influência.

Pelo seu valor histórico foi declarada pela UNESCO Pa-
trimónio Cultural da Humanidade, em 1980.

www.inhotim.org.br
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Tiradentes

Sao Joao del Rei

O ouro descoberto por João Siqueira Afonso em 1702 no 
local denominado „Ponta do Morro” atraiu um grande 
número de pessoas que, interessadas na exploração, 
ergueram uma capela e formaram um povoado que 
ficou conhecido como Santo António da Ponta do Morro 
Tiradentes foi uma das cidades que mais teve ouro de 
superfície no Brasil, e graças a esta abundância o povoa-
do desenvolveu se, sendo elevado em 1718 à categoria 
de Vila de São José del Rei, ganhando a configuração 
arquitetónica que permanece até hoje Em 1889 o go-
verno republicano decide trocar o nome da cidade para 

Tiradentes, em homenagem ao Alferes Joaquim José 
da Silva Xavier, nascido na zona, o qual além de muitas 
atividades exerceu a profissão de dentista o que lhe valeu 
a alcunha Tiradentes. O Alferes foi também um activista 
a favor da independência da província de Minas Gerais 
(o Tiradentes Proto Mártir da Independência e Patrono 
Cívico da Nação Brasileira) Tiradentes é considerada um 
dos pólos turísticos mais importantes do Brasil.

Foi fundada em fins do séc.XVII por taubateanos lidera-
dos por Tomé Portes del Rei, que por isso é considerado 
seu fundador. Em 1713 o pequeno povoado alcançou 
foros de vila com o nome de São João del Rei em home-
nagem a D João V.

O ouro, a pecuária e a agricultura foram os factores de 
progresso e desenvolvimento da vila que a 6 de março de 
1938 é elevada à categoria de cidade. Hoje em dia é uma 

cidade pacata e cultural na sua parte histórica, dotada de 
uma vasta riqueza arquitectónica a qual não se restringe 
apenas ao Barroco. Na sua parte histórica encontram-
-se exemplares de arquitectura colonial mineira como 
o Paço Municipal, outros solares, o pelourinho, pontes 
e chafarizes. Do alto da Bela Vista, onde se encontra o 
monumento ao Cristo Redentor, tem-se uma bela vista 
geral da cidade.

www.tiradentesgerais.com.br

www.saojoaodelreisite.com br
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Petropolis
É uma cidade do estado do Rio de Janeiro. Além de ser a 
maior, e mais populosa cidade da Região Serrana Flumi-
nense, também detém o maior PIB da região. O seu clima 
ameno, as construções históricas e a abundante vege-
tação são os seus grandes atrativos turísticos Fundada 
por iniciativa de Dom Pedro II (seu nome vem da junção 
das palavras, em latim Petrus (Pedro) + em grego Pólis 
(cidade) ficando "Cidade de Pedro"), é frequentemente 
chamada de "Cidade Imperial”.

Ao começo da exploração, pelos portugueses, do que vi-
ria a ser o atual estado do Rio de Janeiro, nos séculos XVI 
e XVII, algumas missões foram enviadas na direção das 
montanhas da Serra da Estrela. Naquele lugar, encontra-
ram poucos índios coroados dispersos. O único recurso 
mineral apurado por ali foram algumas pedras de colora-
ção esbranquiçada e consideradas sem valor. Entre 1722 
e 1725, o sargento-mor Bernardo Soares de Proença, 
proprietário de terras em Suruí, abriu uma variante do 
Caminho Novo para as Minas Gerais, que passava pela 
região do atual município de Petrópolis.

A cidade possui um conjunto arquitetónico sem igual, do 
qual o símbolo mais conhecido é o Palácio Imperial, hoje 

Museu Imperial. O palácio é a principal construção do 
chamado "centro histórico", onde se destaca a Avenida 
Koeler, ladeada por casarões e palacetes do séc.XIX. A 
via é perpendicular à fachada da Catedral de São Pedro 
de Alcântara e, no outro sentido, à Praça Ruy Barbosa e 
à fachada da Universidade Católica, constituindo-se em 
um dos mais belos cenários da cidade.

No chamado "centro histórico", encontram-se, também, 
construções curiosas como a "Encantada"(casa de 
verão de Santos Dumont) o Palácio de Cristal o Palácio 
Amarelo (Câmara de Vereadores), o Palácio Rio Negro, 
fronteiriço à sede da prefeitura (palácio Sergio Fadel) e 
construções curiosas, como o "castelinho" do autodeno-
minado "Duque de Belfort", na esquina da Koeler com a 
Praça Ruy Barbosa ou ainda a antiga casa da família Ro-
cha Miranda, na Avenida Ipiranga - mesmo endereço de 
outra residência da mesma família, em estilo sessentista.
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É uma das mais belas e bem preservadas áreas 
verdes da cidade e um exemplo da diversidade 
da flora brasileira e estrangeira. Nele podem ser 
observadas cerca de 6.500 espécies (algumas 
em vias de extinção), distribuídas por uma área 
de 54 hectares, ao ar livre e em estufas.

A Instituição abriga ainda monumentos de valor 
histórico, artístico e arqueológico e a mais com-
pleta biblioteca do país especializada em botâ-
nica com mais de 32 mil volumes. A sua origem 
remonta à transferência da corte portuguesa 

para o Brasil entre 1808 e 1821. Com a procla-
mação da independência do Brasil (1822) e 
ainda no mesmo ano, o Real Horto foi aberto ao 
público como Real Jardim Botânico. Mais tarde, 
e ainda nesse ano, no decorrer da fundação do 
Império do Brasil, passou a chamar-se Imperial 
Jardim Botânico. Com a proclamação da Repú-
blica Brasileira (1889) no ano seguinte passou a 
ser denominado como Jardim Botânico.

Em 1991 a UNESCO considerou-o como Reser-
va da Biosfera.

Rio de Janeiro (Jardim Botânico do Rio de Janeiro)



O SRBM é hoje uma unidade especial pertencente ao Insti-
tuto do Património Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 
orgão do Ministério da Cultura, localizado na zona oeste 
do município do Rio de Janeiro. Foi residência particular 
de Roberto Burle Marx de 1973 até 1994. ano da morte do 
mais famoso paisagista brasileiro.

Até o século XVII, o sítio chamava-se Fazenda da Bica, 
pois na parte mais alta do terreno existem fontes de água 
que eram canalizadas e aproveitadas pelos moradores da 
região numa bica acessível a todos, junto à estrada. Em 
1681, a fazenda pertencia a um senhor que mandou erigir, 
naquele ano, ao lado da casa principal, uma capela dedi-
cada a Santo António. A partir daí, passou a ser conhecida 
como Sítio Santo António da Bica.

Em 1949, foi adquirido por Roberto Burle Marx e por seu 
irmão Guilherme Siegfried Marx para abrigar uma coleção 

botânica. Em 1973, Burle Marx mudou-se definitivamente 
para lá, para acompanhar com mais constância a aclima-
tação e o desenvolvimento das plantas, em grande parte 
obtidas por meio de frequentes excursões de coleta que 
realizou a locais de vegetação intocada no Brasil. Muitas 
dessas plantas tinham comportamentos completamente 
desconhecidos e necessitavam ser testadas, antes de 
utilizadas, em projetos de paisagismo.

Após a doação ao Governo Federal, em 1985, o lugar 
passou a chamar se Sítio Roberto Burle Marx. Nesta área, 
ao longo de 45 anos, Roberto Burle Marx organizou e 
preservou uma das mais importantes coleções de plantas 
vivas do mundo, seja pela quantidade de indivíduos, seja 
pela diversidade das espécies preservadas, destacando 
se as famílias das Araceae, Bromeliaceae, Cycadaceae, 
Heliconiaceae, Marantaceae, Arecaceae e Velloziaceae. Na 
coleção predominam plantas autóctones do Brasil.

Conhecido internacionalmente como um dos mais importantes arquitetos 
paisagistas do século 20. Roberto Burle Marx estudou pintura em Berlim, 
na Alemanha, no final dos anos 1920 Lá, era frequentador assíduo do 
Botanischer Garten Und Botanisches Museum Berlin dahlem, o mais antigo 
jardim botânico alemão, fundado no século 17, onde o rapaz de 19 anos 
notou pela primeira vez a beleza das plantas tropicais e da flora brasileira.

De volta ao Brasil, continuou os seus estudos na Escola de Belas Artes, no 
Rio. Os jardins desenhados por Burle Marx eram comparados a pinturas 
abstratas, alguns bem curvilíneos, outros de linhas retas, usando plantas 
nativas brasileiras para criar blocos de cor.

Além de paisagista de renome internacional, Burle Marx também foi um 
pintor notável, escultor, tapeceiro, ceramista e designer de jóias.

O seu primeiro projeto paisagístico foi o jardim de uma casa desenhada 
pelos arquitetos Lucio Costa (que projetou Brasília) e Gregory Warchavchik, 
em 1932. Dali em diante não parou mais de projetar paisagens, pintar e 
desenhar.

Hoje em dia pode-se encontrar um jardim ou uma estufa projetados por 
Burle Marx em várias partes do mundo, como em Longwood Gardens (Fi-
ladélfia), na Universidade da Califórnia, na cobertura da sede de um banco 
paulista, no aterro do Flamengo (Rio de Janeiro), em Caracas (Venezuela).

Conhecido pela sua preocupação ambiental e pela preocupação com a pre-
servação da flora brasileira, ele inovou ao usar plantas nativas do Brasil nas 
suas criações e isso tornou se a sua característica marcante. Foi ele quem 
valorizou as bromélias, por exemplo, e tornou as populares. O "estilo Burle 
Marx" tornou-se sinónimo de paisagismo brasileiro no mundo.

Sitio Roberto Burle Marx

sitioburlemarx.blogspot.pt
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Roberto Burle Marx



Valores

•  Passagem aérea (classe económica) voos regulares TAP Air 
Portugal, Lisboa-Belo Horizonte // Rio-Lisboa;

•  Taxas de aeroporto, segurança e combustível (no valor de 394€ 
em Novembro 2019, sujeito a c/franquia de transporte de 1 mala 
de porão até 23kg + 1 peça de mão até 8kg, p/passageiro;

•  Assistência local pelo n/representante e Guias locais em língua 
portuguesa;

•  Transporte privativo em Autocarro de Turismo durante todo o 
Circuito;

•  2 Noites de alojamento em Belo Horizonte | Ouro Minas Palace 
Hotel 5* (Meia-Pensão);

•  1 Noite de alojamento em Ouro Preto | Pousada do Arcanjo 4* 
(Pequeno-Almoço);

•  2 Noites de alojamento em Tiradentes | Pousada Villa Alegra 4* 
(Pequeno-Almoço);

•  1 Noite de alojamento em Petrópolis | Hotel Soilar do Império 4* 
(Meia Pensão);

•  2 Noites de alojamento em Paraty | Pousada Porto Imperial 4* 
(Pequeno-Almoço);

•  3 Noites de alojamento no Rio de Janeiro | Hotel Pestana Rio 
Atlântica 5* (Meia Pensão);

•  Tour Privados com Guias locais em língua portuguesa:

      ·  Tour Dia Inteiro Belo Horizonte, c/almoço em restaurante local,

      ·  Tour Dia Inteiro Jardim Inhotim , c/almoço no restaurante do

      ·  Tour Meio Dia Congonhas, c/almoço em restaurante local,

      ·  Tour Dia Inteiro Tiradentes + S.João del Rei, c/almoço em 
restaurante local,

      ·  Tour Meio Dia Petrópolis, c/almoço em restaurante local,

      ·  Tour Meio Dia Pedestre em Paraty + Dia Inteiro às ilhas de 
Paraty em Saveiro local;

      ·  Tour Dia Inteiro Jardins do Rio de Janeiro (Sítio Burle Max  
+ Jardim Botânico), c/almoço em rest.local,

      ·  Tour Dia Inteiro Rio de Janeiro (Corconvado + Pão de Açúcar), 
c/almoço em restaurante local,

•  21 Refeições em Hotéis & Restaurantes locais (10 Almoços  
+ 11 Jantares - incluindo Especial Despedida);

•  Entradas mencionadas conforme visitas do Programa;

•  Taxas hoteleiras, de serviço e IVA à taxa em vigor à data de Nov /

•  Acompanhamento na viagem por Teresa Chambel Arquitecta 
Paisagista & Directora da Revista Jardins;

•  Acompanhamento pelo delegado CoolTravel Paulo Assunção, 
durante toda a viagem;

•  Oferta de Guia de Viagem / Mochila / Bolsa de documentação;

•  Seguro de Viagem.

•  Quaisquer extras/despesas de 
carácter pessoal, não mencionados 
como incluídos, tais como bebidas 
às refeições, telefonemas, 
gratificações, lavandaria, 
bagageiros, excursões opcionais 
não referidas, etc. 

•  Valores cotizados com base no 
câmbio actual do U$Dólar (01€ 
= 0,90U$D), pelo que fica sujeito 
a oscilação, mediante possível 
flutuação cambial até ao pagamento 
final da Viagem em  1 Outubro 2020.

valores por pessoa

assinante jardins 3.990€
790€

pvp normal 4.190€

em quarto duplo suplemento single

preço inclui:

preço não inclui:

Para um mínimo  
de 25 Participantes

importante
passaporte
Com validade mínima  
de 6 meses à data do 
regresso a Portugal.

Necessário envio de cópia 
até 60 dias antes da viagem.



Data limite para inscrições
30 Junho 2020

Sinalização mínima obrigatória 
600€ por pessoa
(Lugares Limitados – Inscrições aceites por ordem de chegada)

Liquidação da viagem até 30 setembro 2020
(Em caso de desistência, após 1 Julho 2020, a sinalização não é Reembolsável)

Os pagamentos deverão ser efetuados por transferência bancária para o 

NIB: 0033 0000 4534 4507 4540 5

INFORMAÇÕES & RESERVAS

RESERVAS            
Revista Jardins 
viagens.jardins@howmedia.pt

ORGANIZAÇÃO
Agência de Viagens CoolTravel  
212 909 390

Paulo Pinto Assunção
937 011 198 | paulo.pinto@cooltravel.pt



venha viajar connosco!

organização


