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Agenda
Prazo para cadastro no 
CNART é estendido

Os comerciantes de obras 
de arte e antiguidade terão 
até o dia 31 de março para 
entrar no Cadastro Nacional 
de Negociantes de Obras 
de Arte e Antiguidades 
(CNART). Leia mais

Divulgada programação 
do Bonfim

Lavagem será no dia 12 de 
janeiro e celebrações da fes-
ta contarão com novidades. 
Uma das celebrações mais 
populares da Bahia, que at-
rai milhares de fiéis à Cidade 
Baixa, no próximo mês.
Leia mais

Mundo

Património paisagístico 
do Barroso busca 
classificação

A Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação 
e Agricultura (FAO) pre-
tende candidatar a região 
do Barroso a património 
mundial paisagístico.
Leia mais

Douro é Património 
Mundial há 15 anos

Classificação da Unesco pro-
jetou internacionalmente 
Alto Douro Vinhateiro.     
Leia mais
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PAC Cidades Históricas entrega restauração do Mercado 
Municipal de Goiás 

O centro comercial de maior destaque da Cidade de Goiás 
(GO) será entregue à comunidade, após passar por obras 
de restauração. A cerimônia de inauguração do Mercado 
Municipal de Goiás ocorrerá no dia 15 de dezembro, data 
em que a cidade celebra 15 anos como Patrimônio Mundial. 
Leia mais

Congonhas (MG) recebe obras do PAC Cidades Históricas 

No dia 17 de dezembro o Estado de Minas Gerais receberá 
mais duas obras do PAC Cidades Históricas. A presidente do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), 
Kátia Bogéa, estará em Congonhas para a inauguração da 
requalificação Urbanística da Alameda Cidade Matosinhos 
de Portugal, e a restauração da Igreja de Nossa Senhora do 
Rosário.
Leia mais

Centro Cultural será entregue em São Francisco do Sul (SC)

A comunidade de São Francisco do Sul (SC) será contemplada, 
a partir do dia 19 de dezembro, com a inauguração do novo 
Centro Cultural. 
Leia mais

PR - Secretaria estadual apoia lançamento do inventário da 
Igreja do Rosário de Pombal

A Secretaria de Estado da Cultura (Secult), em parceria com 
o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da 
Paraíba (Iphaep), apoia o lançamento do inventário “Bens 
Móveis e Integrados da Igreja Nossa Senhora do Rosário’. 
Leia mais

SP - Museu da Língua Portuguesa deve reabrir ao público 
somente em 2019

Reconstrução do espaço na Estação da Luz custará R$ 65 
milhões, dos quais R$ 36 milhões virão da iniciativa privada, e 
será baseada no projeto original.
Leia mais

RJ - Sítio arqueológico em Itaipu ganha sinalização

Duna Grande entrará em rota turística. A segunda fase da 
iniciativa para preservar a foi finalizada na semana passada. 
Leia mais

PI - Paraíba abre edital para Recuperação de Imóveis Privados

Podem ser financiadas obras em fachadas ou coberturas, 
estruturas, instalações elétricas, hidros sanitárias e prevenção 
de incêndio. 
Leia mais
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