10. Museu Histórico da Ordem dos Advogados do Brasil
Aberto de segunda a sexta (9h - 18h) para visitas não guiadas
Visitas guiadas para grupos devem ser previamente agendadas
pelo email: visitas@oab.org.br
(61) 2193-9606
visitas@oab.org.br | www.oab.org.br/museuoab

11. Museu de Valores do Banco Central do Brasil
Aberto de terça a sexta-feira (10h – 18h) e no 1º sábado do mês (14h-18h)
(61) 3414-2093 | (61) 3414-2099
museudevalores@bcb.gov.br | www.bcb.gov.br/?museu

12. CAIXA Cultural Brasília
Aberta de terça a domingo, das 9h às 21h
Recepção: (61) 3206-9448 | (61) 3206-9449
Bilheteria do Teatro da CAIXA: (61) 3206-6456 (aberta de terça a sexta-feira e
domingo, das 13h às 21h; sábado, das 9h às 21h)
caixacultural.df@caixa.gov.br / facebook.com/CaixaCulturalBrasilia

13. Museu Correios
Aberto de terça a sexta (10h – 19h)
Sábados, domingos e feriados (12h – 18h)
(61) 3213-5076 - museu@correios.com.br | www.correios.com.br/cultura

14. Memorial TJDFT

Espaço Desembargadora Lila Pimenta Duarte
Aberto de segunda a sexta-feira (12h – 19h)
(61) 3103-5893 | (61) 3103-5894 | memoria@tjdft.jus.br
www.tjdft.jus.br/institucional/centro-de-memoria-digital

15. Câmara Legislativa do Distrito Federal
Aberta de segunda a sexta-feira (9h – 18h)
(61) 3348-8286 | serep@cl.df.gov.br | www.cl.df.gov.br/visite-a-camara

16. Museu da Imprensa
Aberto de segunda a sexta-feira (8h – 18h)
(61) 3441-9618 | (61) 3441-9680
museudaimprensa@in.gov.br | http://portal.in.gov.br/museu

www.viibra.gov.br

Horários sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Informe-se antes de planejar uma visita.

viibra.brasilia@gmail.com
www.facebook.com/visitarbrasilia
Folheto criado pela
Secretaria de Comunicação Social / Senado Federal

Brasília | 13: Jair Xavier | 15: Sílvio Abdon | 16: Rubens Cavalcante Jr

Anotações

Aberto de segunda a sexta-feira (13h – 18h30)
Para assistir às Sessões Plenárias e à palestra sobre a história da Justiça Militar da
União, agende pelo telefone: (61) 3313-9334 | 3313-9223 | 3313-9310
museu@stm.jus.br | www.stm.jus.br/o-stm-stm/memoria/museu

Fotos: 1a,3,4,5,8,9,14: Ana Volpe; 1b: Anderson Riedel/VPR | 2: Roberto Stuckert Filho | 6. Thomaz Napoleão | 7: Luiz Antônio |10. Eugenio Novaes | 11: Enildo Amaral | 12: banco de imagens CAIXA Cultural
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9. Museu do Superior Tribunal Militar

dobra

dobra

Impresso em abril de 2015 pela Câmara dos Deputados

Informações sobre visitação
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1. Palácio da Alvorada e Jaburu (visita conjugada)

O Viibra é um grupo formado por
representantes de diversos órgãos
públicos em Brasília, reunidos
com a missão de integrar ações
para melhor atender visitantes
nacionais e estrangeiros, buscando
a excelência dos serviços.

DA CID
ADE

Asa
s

ul

Asa

Aberto às quartas-feiras (15h – 17h), sujeito a alteração.
Distribuição de senhas a partir das 13h por ordem de chegada (quantidade limitada).
A visita será suspensa em caso de chuva.
(61) 3411-2317 | corep@presidencia.gov.br
www2.planalto.gov.br/presidencia/palacios-e-residencias-oficiais

2. Palácio do Planalto
Aberto aos domingos (9h30 – 14h)
(61) 3411-2317 | corep@presidencia.gov.br
www2.planalto.gov.br/presidencia/palacios-e-residencias-oficiais

3. Centro Cultural Três Poderes
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Espaço Lúcio Costa, Panteão da Pátria e Museu da Cidade
Aberto diariamente (9h – 18h)
(61) 3325-7597 | (61) 3325-6244 | centroc3p@gmail.com
www.cultura.df.gov.br/nossa-cultura/museus/museu-da-cidade.html

4. Supremo Tribunal Federal
Aberto aos sábados, domingos e feriados (10h – 15h30)
De segunda a sexta, apenas grupos, mediante agendamento prévio
(61) 3217-4038 / visitacao@stf.jus.br
www.stf.jus.br/portal/cms/vertexto.asp?servico=sobreStfVisitacaopublica

5. Congresso Nacional
Aberto diariamente (8h30 – 17h30).
Necessário o agendamento, pelo site, para grupos com mais de 15 pessoas e para
atendimento em outros idiomas. Recomenda-se o agendamento também para
Pessoas Com Deficiência ou mobilidade reduzida.
Às terças, quartas e quintas-feiras, recomenda-se o agendamento para todos.
Visitas não agendadas percorrem roteiro reduzido nesses dias.
Nos finais de semana e feriados não há agendamento.
Em dias úteis, não é permitido o acesso trajando shorts, bermudas, minissaias,
camisetas regatas ou chinelos. Essas exigências não se aplicam a crianças até 12
anos de idade.
(61) 3303-4671 | 3216-1771 | visite@senado.leg.br | visitas@camara.leg.br
www.congressonacional.leg.br/visite
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6. Palácio do Itamaraty

(Ministério das Relações Exteriores)

lago paranoá

7. Ministério Público Federal

Centro de Atendimento ao Turista – CAT

Procuradoria Geral da República

(61) 3214-2742
atendimento@setur.df.gov.br
www.turismo.df.gov.br

As visitas guiadas devem ser obrigatoriamente agendadas e acontecerão no
período vespertino.
Agendamento: pgr-memorialmpf@mpf.mp.br
(61) 3105-6806 | www.mpf.mp.br

*Para informações sobre os demais Museus
e atrações do Distrito Federal, acesse:
www.cultura.df.gov.br
www.vemviverbrasilia.df.gov.br

Escala:

8. Tribunal Superior Eleitoral

1 cm = 0,5 km

Aberto de segunda a sexta-feira (12h – 18h30)
(61) 3030-7066 | visita@tse.jus.br | www.tse.jus.br/institucional/o-tse
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Aberto diariamente (9h –11h/14h – 17h). As visitas só podem ser feitas com
agendamento prévio, por meio do telefone (61) 2030-8051. Consulte regras de vestuário.
As visitas são oferecidas em português, espanhol, francês e inglês. Sujeito à disponibilidade.
www.itamaraty.gov.br/servicos-do-itamaraty/visitacao-ao-palacio-itamaraty-em-brasilia.

