
Mundo
Ano europeu do 
patrimônio pode facilitar 
classificação de tesouros 
mafrenses pela UNESCO

O coordenador nacional do 
Ano Europeu do Património, 
Guilherme d’Oliveira Martins, 
considera que 2018 traz uma 
oportunidade para Portugal 
mostrar os seus tesouros, 
entre os quais há dois 
candidatos à classificação 
pela UNESCO: o Palácio 
Nacional e Tapada de Mafra 
e, ainda, o Palace Hotel do 
Bussaco e mata envolvente.
Leia mais

Macron quer que baguete 
francesa vire patrimônio 
da Unesco

Campanha começou com 
padeiros da França, após 
Unesco reconhecer a pizza 
na Itália. Leia mais

Agenda
BA – 7º Festival Internacional 
De Capoeiragem

A Capoeira é hoje uma 
das mais importantes 
manifestações da cultura 
afro-brasileira. É para 
celebrar esse rico legado 
que o CTE Capoeiragem 
(Centro de Treinamento e 
Estudos da Capoeiragem) 
realiza a 7ª edição do 
‘Festival Internacional de 
Capoeiragem’. 
Leia mais

RJ – Exposição “Do Barro 
e da Castanha: as Artes de 
Quilombolas de Oriximiná”

Entre florestas, rios e igara-
pés, as mãos que dão vida ao 
barro e à castanha guardam 
memórias de encantamentos 
e resistência.
Leia mais
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Em celebração aos 81 anos, Iphan põe em foco o Patrimônio 
Cultural do Norte do país

Dia 13 de janeiro, o Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan) completou 81 anos. E abre o ano 
de promoção do Patrimônio Cultural do Norte brasileiro. 
Uma região de mais de 3,8 milhões de km2 de extensão, 
onde encontramos dezenas de edificações e monumentos 
preservados, belezas do patrimônio natural, mais de 5 mil 
sítios arqueológicos, além de expressões culturais como o 
Círio de Nazaré, no Pará, e a Arte Gráfica Wajãpi, do Amapá, 
que são, ainda, Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.  
Leia mais

PB – Lei protege o patrimônio histórico e cultural de Cabaceiras

Que a cidade de Cabaceiras, no Cariri paraibano, é conhecida 
como a ‘Roliúde Nordestina’ por ser cenário natural de vários 
filmes que fizeram sucesso nacional e internacional, todo 
mundo já sabe. Mas, a novidade é que agora o patrimônio 
histórico, natural e cultural é protegido por lei. Leia mais

MG – São João terá cartilha sobre o patrimônio

É de conhecimento de muitos que a cidade de São João del-
Rei possui patrimônios tombados e inventariados devido a 
história que eles carregam. Porém, é de conhecimento de 
poucos quais são esses imóveis. Leia mais

MT – Praças históricas começam a ser revitalizadas no centro 
de Cuiabá

Em 120 dias, cinco áreas públicas localizadas no Centro 
Histórico de Cuiabá devem ser entregues à população 
totalmente revitalizadas. Leia mais

PE – No Recife, maracatu dará lugar ao frevo durante a 
abertura do Carnaval

Pela primeira vez em 16 anos, a abertura do Carnaval do Recife 
não será embalada pelas alfaias (tambores) do maracatu de 
baque virado. Leia mais

MG – Festa de Nossa Senhora da Abadia de Romaria se torna 
patrimônio imaterial de Minas

A centenária Festa de Nossa Senhora da Abadia em Romaria, 
celebrada em agosto no Triângulo Mineiro, agora é reconhecida 
como de relevante interesse cultural e patrimônio imaterial de 
Minas Gerais. Leia mais

BA – Igreja do Bonfim terá reforma de instalações elétricas e 
basílica de Conceição da Praia, restauração de fachada

As igrejas de Nosso Senhor do Bonfim e da Conceição da Praia, 
ambas em Salvador, vão passar por reformas no decorrer dos 
próximos meses, segundo informou o governo do estado da 
Bahia. Leia mais
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