
Brasil
    Histórico

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea Porto ou Lisboa / Salvador 
da Bahia e Rio de Janeiro / Lisboa ou Porto, em 
companhia aérea TAP, em classe económica, com 
direito a uma peça de bagagem de porão até 23 kg, 
com taxas de aeroporto, segurança e combustível 
(409.90 € a 04/11/2017 – sempre sujeitos a 
confirmação aquando da emissão dos bilhetes);
• Passagem aérea Salvador da Bahia / Belo 
Horizonte, em companhia aérea Azul, em classe 
económica, com direito a uma peça de bagagem de 
porão até 23kg, com taxas de aeroporto, segurança 
e combustível;
• Alojamento e pequeno-almoço, de 12 noites, nos 
hotéis mencionados, ou similares;
• Pensão completa, desde o jantar do 1º, ao jantar 
do 12º (11 almoços e 12 jantares);
• Acompanhamento de Eduardo Pires de Oliveira, 
durante todo o circuito;
• Acompanhamento de Tour Leader Tryvel, durante 
toda a viagem;
• Guias locais especializados na temática, para 
visita a Diamantina, Ouro Preto, S. João Del Rei e 
Tiradentes;
• Todas as entradas mencionadas;
• Circuito em autocarro de turismo;
• Taxas turísticas e de cidade;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Livro de viagem personalizado;
• Seguro Multiviagens VIP (com cancelamento 
antecipado, interrupção e assistência).

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Tudo o que não esteja como incluído de forma 
expressa;
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Mercado Municipal. Almoço durante as visitas. Jantar 
e alojamento.

7º DIA – DIAMANTINA / CARAÇA
Descemos até ao Parque Natural do Caraça. As 
montanhas de pedras são imensas e intermináveis, 
repleto de trilhos, maravilhosas cachoeiras, tanques, 
piscinas naturais, grutas e picos, além de proporcionar 
uma viagem no tempo com suas antigas construções. 
Visita ao Santuário barroco do Caraça. Jantar e 
alojamento na Pousada do Caraça, ou similar.

8º DIA – CARAÇA / MARIANA / OURO PRETO
Saímos com destino a Mariana. Visita à Sé, ao Museu 
Arquidiocesano, a Praça Minas Gerais, a Casa da 
Câmara, Igreja dos Clérigos e ao seu Centro Histórico. 
Almoço e jantar em restaurantes locais. Continuámos 
até Ouro Preto. Passeio pela cidade. Alojamento na 
Pousada Clássica, ou similar.

9º DIA – OURO PRETO
Visita de Ouro Preto, com Myriam Ribeiro de Oliveira. 
Destaque para a Igreja S. Francisco de Assis, obra 
prima da arquitectura religiosa brasileira; a Igreja do 
Pilar, como do apogeu das minas; a Igreja do Carmo; o 
Museu da Escola de Minas, com a mais completa visão 
mineralógica do Brasil, e o Palácio dos Governadores. 
Almoço durante as visitas. Jantar e alojamento.

10º DIA – OURO PRETO / CONGONHAS / S. JOÃO DEL 
REI / TIRADENTES
Saímos para Congonhas, uma das cidades do ciclo do 
ouro, com um maravilho acervo artístico. Destaque 
para as obras de António Francisco Lisboa, conhecido 
como o Aleijadinho. Seguimos para S. João del Rei, e 
com André Dangelo, visita à cidade, com destaque para 
a Igreja de S. Francisco, Igreja do Carmo, a Catedral 
Basílica de Nª Sra. do Pilar e ao seu Centro Histórico. 
Continuação para Tiradentes. Jantar e alojamento na 
Pousada Villa Allegra, ou similar.

11º DIA – TIRADENTES / PETRÓPOLIS / PARATY
Visita a Tiradentes. Aqui nasceu José da Silva Xavier, o 
Tiradentes – que ficou famoso por ser um dos líderes 
da Inconfidência Mineira e por ter sido o único, entre 
os inconfidentes, a receber a pena capital. Com Olinto 
Rodrigues Filho, visita da cidade com destaque para 
a Igreja Santo António e a Casa do Padre Toledo. 
Continuamos para Petrópolis – a Cidade Imperial / 
Cidade de Pedro. Visita o Museu Imperial; o Palácio 
dos Cristais e a casa de Santos Dumont. Almoço 
em restaurante local. Seguimos até Paraty. Jantar e 
alojamento na Pousada Porto Imperial, ou similar.

12º DIA – PARATY
Dia dedicado a Paraty. Passeio pedonal pelo centro 
histórico. Passeio de escuna, pelas principais praias e 
ilhas que compõem a espetacular Baía de Paraty, com 
paragens para banhos. Almoço incluído à bordo. Jantar 
e alojamento na Pousada.

13º DIA – PARATY - RIO DE JANEIRO – …
Saímos para o Rio de Janeiro. Tarde inteiramente livre 
para gozar a cidade. Ao final da tarde, transfer ao 
aeroporto, e pelas 21h45, saída em voo regular TAP 
com destino a Lisboa. Noite a bordo.

14º DIA – … LISBOA OU PORTO
Chegada a Lisboa pelas 11h30. Pelas 13h00, continuação 
até ao Porto.Chegada pelas 14h00.

19 DE JUNHO A 01 DE JULHO

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

4.525€

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

575 €

1º DIA – PORTO OU LISBOA 
/ SALVADOR DA BAHIA

Comparência no aeroporto 
escolhido em horário a 

combinar, e saída em voo TAP 
com destino a São Salvador da 

Bahia. Chegada pelas 21h10 e 
jantar em restaurante local. Após 

o jantar, transfer ao hotel Sheraton 
Baia 4*, ou similar. Alojamento.

2º DIA – SALVADOR DA BAHIA / 
SANTO AMARO DA PURIFICAÇÃO / 

CACHOEIRA / SALVADOR DA BAHIA
Saímos para conhecer um pouco 

mais sobre a época do Brasil Imperial 
e nobreza, que habitavam o Recôncavo 

Bahiano. Visita a Santo Amaro da 
Purificação, com imponentes edifícios do 

séc. XVIII, como a capela de Santo Amaro 
e Solar Paraíso. Seguimos para Cachoeira, 

chamado de “National Monument City”, 
com alguns dos mais importantes edifícios 

da história do Brasil, como a Bahia Fundação 
Hansen e a Igreja da Ordem Terceira do Carmo. 

Almoço na Fazenda Muritiba. Regresso a Salvador, 
e jantar com show de capoeira, no Restaurante O 

Coliseu. Alojamento.

3º DIA – SALVADOR DA BAHIA - (AVIÃO) / BELO 
HORIZONTE
Dia de visita a Salvador da Bahia. Começamos pelo 
Bairro do Pelourinho, o mais emblemático e o que 
melhor reflete o espírito de Salvador e a alma da Baía. 
Local de sacrifício dos escravos, é, hoje, rico em cultura 
e arquitetura, graças aos mais de 800 casarões dos 
séculos XVII e XVIII. Igreja N. Sra. Rosário dos Pretos; 
casa Jorge Amado; Igreja do Bonfim; Convento; 
Igreja de São Francisco, e o Mercado Modelo. Visita 
e almoço na Casa de Vinícius de Moraes. A meio da 
tarde, saída para o aeroporto de Salvador, e pelas 
18h15 saída em voo regular Azul com destino a Belo 
Horizonte. Chegada pelas 19h55 e transfer ao Hotel 
Ianelli Promenade 4*, ou similar. Jantar e alojamento.

4º DIA – BELO HORIZONTE / INHOTIM / BELO 
HORIZONTE
Visita de dia inteiro a Inhotim, sede de um dos mais 
importantes acervos de arte contemporânea ao ar 
livre do mundo, com uma impressionante coleção, 
distinguida pelos mais reconhecidos especialistas. 
Regresso a Belo Horizonte. Jantar e alojamento.

5º DIA – BELO HORIZONTE / DIAMANTINA
Visita panorâmica a Belo Horizonte, com destaque 
para o Bairro de Pampulha, com os primeiros trabalhos 
de Niemeyer; Igreja de S. Francisco de Assis; Museu 
das Artes e o Mercado Central. Saída para a cidade 
mineira de Diamantina, no coração do Estado de Minas 
Gerais. Almoço durante a viagem. É um magnífico 
exemplo de preservação arquitectónica no Brasil, 
classificada pela UNESCO como Património Mundial. 
Passeio pedonal pela cidade. Jantar e alojamento na 
Pousada do Garimpo, ou similar.

6º DIA – DIAMANTINA
Dedicamos o dia para visita a Diamantina. Com 
acompanhamento especializado – Maria Cláudia 
Magnani, destacamos a Casa Juscelino, a Casa Chica 
da Silva, Igreja de S. Francisco, Igreja do Carmo e o 

Brasil, como iremos ver, pode ser uma continuidade de 
Portugal. Sem paternalismos. Sabia que as fitinhas 
do Senhor do Bonfim já se usavam nas romarias 
portuguesas do século XVIII? Que muitos dos maiores 
nomes da arte de Minas Gerais são de origem 
minhota? Que há igrejas na Baía e no Rio de Janeiro 
construídas com pedra ida de cá? Que Parati se 
desenvolveu por ser o local de chegada dos 
barcos que em Setecentos levavam os homens 
que queriam ir para a aventura de ficar rico em 
Minas Gerais? Que em Minas também há “caldo 
verde” feito com a mesma receita do nosso? 
Essas são algumas das surpresas e reflexões 
que poderemos colher durante os dias em 
que vamos percorrer alguns dos caminhos 
do maravilhoso país irmão, o Brasil.

COM EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA

BRASIL

GUIAS / ORADORES ESPECIALISTAS AUXILIARES NO BRASIL:
DIAMANTINA - MARIA CLÁUDIA MAGNANI 
OURO PRETO - MYRIAM RIBEIRO DE OLIVEIRA
S. JOÃO DEL REI - ANDRÉ DANGELO
TIRADENTES - OLINTO RODRIGUES FILHO


