
 
Catetinho 

 
  
 Como toda obra de Niemeyer, o 
Catetinho nasceu de um rabisco. A 
diferença é que o esboço foi feito num 
guardanapo emprestado de um garçom. 
Era uma reunião no Hotel Ambassador, no 
Rio de Janeiro, em outubro de 1956, na 
qual dez amigos de Juscelino Kubitschek 
tiveram a idéia de presenteá-lo com uma 
residência provisória onde ele, os amigos e 
a equipe pudessem pernoitar durante a 
construção da nova capital.  

O lugar escolhido ficava nas 
proximidades de uma nascente na 
Fazenda do Gama. Um prédio simples, 
feito de madeira, e conhecido como 
“Palácio de Tábuas”. Foi planejado sem 
conforto ou honras oficiais, para que o 
Presidente não se distanciasse dos 

trabalhadores, que viviam em barracos e tendas. Em torno dele funcionou um 
núcleo de apoio, com serviços de radiofonia e radiotelegrafia e um campo de 
pouso. 

Em apenas dez dias, de 22 a 31 de outubro de 1956, estava de pé o 
palácio.  

Com uma festa bem mineira, em 10 de novembro de 1956, Juscelino 
conferiu o presente dos amigos na inauguração do Palácio das Tábuas, quando 
ele assinou despacho que determinava o início das obras da construção de 
Brasília. Naquele dia, o almoço foi bem mineiro. Galinha ao molho pardo, frango 
com quiabo, tutu, couve e goiabada com queijo fizeram parte do cardápio.  

Por sugestão de Dilermando Reis, um dos artistas mais famosos do país na 
época e amigo de JK, o lugar foi rebatizado com o nome atual, em homenagem 
ao Palácio do Catete, no Rio de Janeiro.  

À noite, os amigos homenagearam o presidente com uma seresta. O 
Catetinho abrigou diretores e engenheiros da NOVACAP e também 
personalidades que visitavam a cidade em construção, como o presidente de 
Portugal Craveiro Lopes. A pedido de JK, o Catetinho foi tombado pelo IPHAN 
em 10 de novembro de 1959. Pode-se conhecer a antiga suíte presidencial, a 
sala de despachos, o quarto dos membros do governo, o quarto de hóspedes e a 
sala de refeições no térreo. Todos contêm objetos e mobiliário original. 
Fotografias da construção também estão expostas no local.  

 
 
 


