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XIII CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL 

 
 

Paradigmas dos arquivos 

no contexto das políticas públicas  

 

 

Quarta Circular 
 

A Comissão Organizadora Central do XIII Congreso de Arquivologia do 

MERCOSUL - CAM, tem o prazer de compartilhar informações de interesse e 

turísticas sobre o Uruguai. 

Comunicamos que, pela Resolução Ministerial nº 1258/19, de 23 de setembro 

de 2019, o XIII CAM foi declarado de interesse turístico pelo Ministério do 

Turismo do Uruguai. 
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TOURS TURÍSTICOS 

 

Compartilhamos a oferta de passeios turísticos oferecidos aos nossos 

participantes, com nossa empresa de transporte oficial. Se quiser realizar algum 

dos passeios oferecidos, entre em contato com reservas@egakeguay.com para 

gerenciar sua reserva ou pelo telefone (+598) 93477006. 

 

Tour de Montevidéu. Todos os dias. 

Preço por passageiro US$ 18. Mínimo de 20 passageiros, do contrario o valor  é 

de US$ 25 

 

A capital mais ao sul da América também é a sede administrativa do MERCOSUL. 

Sua costa, com magníficas praias, fica às margens do Rio da Prata, onde uma 

excelente baía forma um porto natural em alto mar. Possui uma grande variedade 

de propostas culturais, gastronômicas e recreativas. 

Imperdíveis passeios ao ar livre são apreciados na avenida, praças e parques, 

além de conhecer seus edifícios históricos. Neste passeio panorâmico, 

observaremos os principais pontos turísticos da cidade: Plaza Independencia, 

Torre Executiva sede do Poder Executivo, Palacio Salvo, Teatro Solís, Mercado do 

Porto, Mercado Agrícola, Palácio Legislativo, Obelisco aos Constituintes, Estádio 

Centenário e muito mais. Um circuito guiado pelos principais e pitorescos bairros 

da cidade. Retornaremos pela veira Nações Unidas, parando na Praça Virgilio para 

observar uma das mais belas vistas panorâmicas da cidade e de seu litoral. No 

caminho de volta, os passageiros optam pelo Shopping Punta Carretas ou 

retornam aos seus hotéis. 

 

PARADAS DEFINIDAS PARA FOTOGRAFIAS: 

• Praça da independência 

• Palácio Legislativo 

• Mercado Agrícola (visita) 

• Monumento à Carreta 

• Monumento à palavra Montevidéu 

• Carrasco 
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Tour  Colônia. Sábados e domingos. 

Preço por passageiro US$ 65 Mínimo 20 passageiros, do contrario o valor é de 

US$ 75 

 

Um passeio cultural pela história da conquista e colonização no Rio da Prata. 

Descubra os encantos da única cidade de origem portuguesa no território da 

Banda Oriental, agora República Oriental do Uruguai. 

 

A passeio nos permite observar a produção agrícola - pecuária - industrial, nossas 

cartas de introdução na economia mundial. Visitamos a cidade única de Nueva 

Helvecia, também chamada Colônia Suíça, e depois chegamos a Côlonia do 

Sacramento. 

 

Está localizado na margem norte do Rio da Prata, a 177 quilômetros de 

Montevidéu e 45 quilômetros em linha reta de Buenos Aires. Seu Bairro Histórico 

foi declarado pela UNESCO, Patrimônio Histórico da Humanidade em dezembro 

de 1995. Sua planta urbana de origem portuguesa contrasta com o modelo 

ordenado pela Lei Espanhola das Índias Ocidentais. 

 

É caracterizada pelas inconfundíveis muralhas e bastiões defensivos. Também 

visitamos a Rambla Costanera, o Real de San Carlos, com sua antiga Praça de 

Toros, a Igreja de São Benito e os bairros residenciais da cidade. Faremos uma 

caminhada absolutamente diferente e exclusiva de interesse cultural para 

conhecer e apreciar a magia deste ambiente. No horário combinado, retorno direto 

ao seu hotel. 

 

PARADAS PARADAS: 

• Colônia Suíça 

• Virgem de Schoenstatt 

• Real de San Carlos 

• Rambla Costanera 

• Caminatour pelo bairro histórico 

• Rua dos Suspiros 

 

 

 

 



 

4 

 

Tour  Punta del Este. Sábados e domingos. 

Preço por passageiro US$ 40 Mínimo 20 passageiros, do contrario o valor é de 

US$ 50 

 

Partida de Montevidéu pela Rambla das Nações Unidas e pela rota Interbalnearia 

até chegar a Piriápolis, um spa de estilo europeu, onde se destacam o Hotel 

Argentino e as colinas circundantes. Subida ao Cerro San Antonio de onde você 

tem a melhor vista do lugar. 

Continuamos em direção a Casapueblo (Ingresso não incluído), obra de arte 

arquitetônica, residência do grande artista plástico Carlos Paéz Vilaró e atualmente 

Museu e Galeria de Arte. De lá, você tem uma vista majestosa de Punta Ballena e 

Portezuelo. Continuamos até a Barra de Maldonado, atravessando a ponte 

ondulada e retornando à península ao longo da costa da praia de Brava. Você 

pode aproveitar o tempo livre para almoçar e atividades pessoais na área do porto 

e centro da península. 

 

PARADAS ESTABLECIDAS: 

• Cerro San Antonio (Piriápolis) 

• Casapueblo 

• Ponte Ondulante 

• Bairros residenciáis 

• Praia Mansa 

• Praia Brava 

 

Remises oficiais do XIII CAM: 

ATENCIÓN TELEFÓNICA: 
 Tel.: 29000015 - 29028844  

 DESDE o EXTERIOR:             
+59829000015 +59829028844    

                    +59899628725 24hs. 
reservas@rmu.com.uy  -  www.rmu.com.uy 

Informações gerais sobre o Uruguai: 

https://eventos.aua.org.uy/content/sobre-uruguaysobre-uruguai 

 Hotéis recomendados pela organização: 

https://eventos.aua.org.uy/content/alojamientosalojamentos 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORGANIZAM: 

Associação Uruguaia de Arquivistas  

Arquivo Geral da Nação  

Presidenta de Honra:  

Alicia Casas de Barrán (Diretora – AGN)  

Comissão Organizadora Central:  

Eliseo Gabriel Queijo - Coordenador Geral  

Stella Infante Rosso - Secretaria  

Mirtha Duarte  

Mónica Martins  

Carolina Alvarez  

Emiliano Patetta  

Beatriz Muiño  

Mauricio Vázquez  

Consultas:  

xiiicam2019@gmail.com 

Mais informação: 

http://eventos.aua.org.uy/xiii-cam 


