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Agenda
Confira a programação do 
Museu Imperial durante a 
10ª Primavera dos Museus

Esse ano, a edição terá 
como tema “Museus, 
Memórias e Economia da 
Cultura” e trará diversas 
atividades a preços 
promocionais em eventos já 
tradicionais no Museu. 
Leia mais

Exposições mostram fotos 
do Jubileu de Bom Jesus de 
Matosinhos em Congonhas 
(MG)

Imagens foram feitas pelo 
fotógrafo francês Marcel 
Gautherot há 70 anos.
Leia mais

Mundo
Comissão propõe que 2018 
seja o Ano Europeu do 
Património Cultural

A Comissão Europeia acaba 
de apresentar uma proposta 
ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho para designar 
2018 como o Ano Europeu 
do Patrimônio Cultural.
Leia mais

Monumentos destruídos 
continuam vivos no formato 
3D

Especialistas pedem que 
internautas enviem fotos 
e ajudem no projeto 
de reavivar o mundo 
virtual dos monumentos 
destruídos na sequência de 
guerras e desastres naturais.     
Leia mais
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Romaria de Carros de Bois da Festa de Trindade (GO) é o mais novo 
bem cultural do Brasil

Por sua relevância como referência cultural e representatividade 
da vida rural, o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural 
aprovou, por unanimidade, nesta quinta-feira, dia 15 de 
setembro de 2016, o registro da celebração religiosa como 
patrimônio imaterial. 
Leia mais

Tombamento da Casa da Flor, em São Pedro da Aldeia (RJ), é 
aprovado por unanimidade

Novo Patrimônio Cultural Material Brasileiro, fica em São Pedro 
da Aldeia, na Região dos Lagos (RJ), e foi criada por Gabriel 
Joaquim dos Santos, filho de uma índia e de um ex-escravo, 
com paredes em taipa e utilizando esteios em madeira roliça, 
decorada com mosaicos, esculturas e enfeites criados a partir 
do lixo e objetos quebrados.
Leia mais

PA - Azulejos revelam traços da história secular de Belém

Azulejos que enfeitam fachadas de prédios vieram de diversos 
países. Publicação do Iphan reúne longo catálogo sobre a 
azulejaria da capital. 
Leia mais

MT - Grupo propõe conservação de Centro Histórico com 
provocações na web

“Movimento Cuyabania” tem o objetivo de aproveitar o 
momento de campanha eleitoral para motivar propostas e 
reflexões sobre a conservação da região, além de propor a 
ocupação desses espaços pelos cuiabanos. 
Leia mais

MG - Restauração da igrejinha da Pampulha começa em novembro 

Depois das obras em andamento do mirante localizado em 
frente da Casa Kubitschek, na Pampulha, restauração do templo 
já tem os recursos assegurados para início em novembro.
Leia mais

RJ - Acervo de historiador sobre Cabo Frio se torna fonte de consulta 
online 

Site disponibiliza trabalho de Márcio Werneck sobre a Região 
dos Lagos. Material digitalizado é resultado de 30 anos de 
pesquisa.
Leia mais

SP - Ilhabela: Fazenda Engenho D’Água recebe exposição de fotos 
antigas

A exposição “Retratos de Ilhabela décadas de 40 e 50” será 
aberta no dia 15 de setembro às 20h na Fazenda do Engenho 
D’Água em Ilhabela.  
Leia mais
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