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GO – Assinada ordem de serviço para restauração da Estação
Ferroviária de Goiânia (GO)
No último dia 13, o Iphan assinou com a Prefeitura Municipal
de Goiânia, a ordem de serviço para início da obra de
restauração da antiga Estação Ferroviária, marco simbólico da
cidade e de seu acervo Art Déco. Leia mais
RJ – Candidato a Patrimônio Mundial, Sítio Roberto Burle Marx
recebe investimentos
Em 2019, o Iphan apresentará à Organização das Nações
Unidas para a Educação a Ciência e a Cultura (Unesco) o dossiê
de candidatura do Sítio Roberto Burle Marx a patrimônio
Mundial. A antiga residência do paisagista renomado
internacionalmente está na lista indicativa da organização
internacional e vem se aprimorando para obter mais esse
título para o Brasil. Leia mais
Prorrogada inscrição de Prêmio sobre boas práticas de
salvaguarda de Sistemas Agrícolas Tradicionais
As inscrições para o Prêmio BNDES de Boas Práticas para
Sistemas Agrícolas Tradicionais foram prorrogadas até o dia
20 de fevereiro de 2018. Serão contempladas 15 ações de
salvaguarda do patrimônio cultural imaterial e conservação
dinâmica de SAT, que dividirão o prêmio de R$925 mil.
Leia mais
SP – Fotos revelam patrimônio cultural da zona leste de São
Paulo
Em exposição na Casa de Dona Yayá da USP, coletivo questiona
a falta de reconhecimento de bens culturais nessa região.
Leia mais
MG – Prédio do Cine Arte Pompéu deve passar por obras de
revitalização
Cine Arte Pompéu, que estava abandonado há cinco anos e foi
reaberto em 2017, deve passar por obras de revitalização no
primeiro semestre de 2018, segundo o secretário municipal
de Cultura, Esporte e Turismo, Edson Trindade. Leia mais
MS – Diretoria da Feira Central reúne documentos para torná-la
patrimônio histórico nacional
A Associação da Feira Central e Turística de Campo Grande
(Afecetur) lançou oficialmente no domingo (17) o projeto
Contando a Nossa História da Feira Central. Leia mais
CE – Escola de Saberes de Barbalha agrega diferentes
linguagens e culturas
O casarão de fachada amarela e branca localizado no Centro
de Barbalha, Região do Cariri cearense, é o território para
atividades de dança, música, literatura, circo, teatro e cinema.
Leia mais
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Agenda
RJ – Paço Imperial realiza
exposições no Rio de Janeiro
Estão abertas as exposições
Autopoese, A União Soviética
Através da Câmara, Barravento
Novo e Hiléia, no Paço Imperial.
As mostras estarão disponíveis
de terça a domingo, das 12h às
19h, até o dia 25 de fevereiro, e a
entrada é gratuita.
Leia mais
MG – Mostra gratuita
PATRIMÔNIO[S] BH 120 ANOS
ocupa Museu Casa Kubitschek
O programa de exposições
‘’PATRIMÔNIO[S] BH 120 ANOS
1897 – 2017’’ idealizado pela
Aliança Francesa Belo Horizonte,
apresenta ao público a MOSTRA
PATRIMÔNIO[S] BH 120 ANOS.
Leia mais

Mundo
Guimarães confia que vai
duplicar área classificada pela
UNESCO
O presidente da Câmara de
Guimarães,
em
Portugal,
anunciou, ontem, que “todos os
dados disponíveis” apontam para
que a cidade possa duplicar a sua
área classificada como Património
Mundial, com a inclusão da Zona
de Couros na lista da UNESCO.
Leia mais
Entre as mais antigas do mundo,
biblioteca é reaberta no Egito
após 3 anos

Biblioteca do Mosteiro de Santa
Catarina, na península do Sinai,
abriga manuscritos que estão entre
os mais antigos do cristianismo.
Leia mais

