
FATOS MARCANTES EM BRASÍLIA DURANTE AS DÉCADAS 

1960 Brasília é inaugurada. As festividades da inauguração já haviam se iniciado às 16h do dia 20 de 
abril.  
Às 9:30h do dia 21/04, os Três Poderes da República se instalaram simultaneamente em 
Brasília.  
Inaugurada oficialmente a UnB -1962.  
Inaugurada oficialmente a Torre de TV-1967. 
Sobradinho , Gama e Guará foram criados em 1960. 

1970 A junção das avenidas W-3 Sul e W-3 Norte, no final dos anos 70.  
Em 1970 - Após mais de dez anos de construção, é inaugurada a Catedral de Brasília. No 
mesmo ano, as embaixadas e o Ministério das Relações Exteriores também foram 
transferidos para a Capital.  
Inaugurada a 1ª etapa do Conjunto Nacional, o 1º "shopping center" da cidade -1971.  
A Ceilândia, cujo nome vem de CEI - Campanha de Erradicação de Invasões - é do ano de 
1971. Inaugurado o Parque da Cidade-1978. É inaugurada a Catedral de Brasília, um dos mais 
belos monumentos da Capital. Em 22 de agosto de 1976, morre o ex-presidente Juscelino 
Kubitschek em um na Esplanada dos Ministérios para homenagear JK. A multidão cantava o 
Peixe Vivo, sua música predileta. Em 1979 é criada Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional 
Cláudio Santoro 

1980 Em 1980 o Papa João Paulo II visita Brasília e celebra missa na Esplanada dos Ministérios para 
mais de 800 mil pessoas.  
Em 1981 foi inaugurado o Memorial JK e a sede do Banco Central.  
O Parkshopping foi inaugurado em 1983.  
Em 1985 o rock leva Brasília ao cenário mundial. Bandas como Legião Urbana, chegam a 
vender um milhão de discos 
Em 1986 foi inaugurado o Panteão da Liberdade, na Praça dos Três Poderes. Uma 
homenagem o político Tancredo Neves e personagens históricos como Tiradentes, Zumbi dos 
Palmares e Dom Pedro I. A cidade já havia elegido seus primeiros Senadores e Deputados 
Federais.  
Em 1987, aprovada a autonomia política do Distrito Federal. Brasília foi declarada pela 
UNESCO “Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade”. Ficaram estabelecidas as eleições 
diretas para os cargos de governador, vice-governador, oito deputados federais e 24 
deputados distritais, que tiveram como primeira atribuição a elaboração da Lei Orgânica do 
Distrito Federal. 

1990 Brasília elege seu primeiro Governador (Joaquim Domingos Roriz) e seus primeiros Deputados 
Distritais. 

2000 Em 2002 a população total do Distrito Federal supera 2 milhões de habitantes. Inaugurada a 
Ponte Juscelino Kubitschek.  
Em 2006 foi inaugurado o Conjunto Cultural da República, a mais recente obra de Niemeyer.  
Em 2008 foi inaugurada a Estação do Metrô da 108/109 Sul. O Governo do Distrito Federal fez 
uma festa comemorando o 48º aniversário de Brasília e conseguiu reunir um público recorde 
na Esplanada dos Ministérios, um milhão e duzentas mil pessoas participaram da Festa. 

2010 Falta de ética na política. Governador preso e deixa o cargo. O vice abandona o governo. 
Câmara Legislativa tumultuada e tenta a governabilidade. Eleição indireta para governador 
em 17/04/2010. 


