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Agenda
PB – Centro Cultural Pavilhão 
do Chá recebe exposição 
com desenhos e pinturas de 
cordel

O Centro Cultural Pavilhão 
do Chá, localizado na Praça 
Venâncio Neiva, no Centro 
Histórico da capital, está 
recebendo a exposição 
intitulada ‘Desenhos e Pinturas 
de Cordel’, do autor Carlos 
Augusto Gomes Correia. 

Leia mais

SP - Em fevereiro, tem 
carnaval na Caixa Cultural 
São Paulo

Celebrado em diversas partes 
do mundo e considerado a 
maior festa popular do Brasil, o 
Carnaval dá o tom e o ritmo do 
projeto educativo Caixa Gente 
Arteira, na CAIXA Cultural São 
Paulo no mês de fevereiro.
Leia mais

Mundo
Polônia vai disponibilizar 
online toda coleção de 
Chopin

O Instituto Fryderyk Chopin, 
na Polônia, anunciou na terça-
feira que deixará toda sua 
coleção dedicada ao mestre do 
século XIX disponível online, e 
de graça, até 2020. “Ele será 
o primeiro grande compositor 
a ter todas as suas partituras 
digitalizadas e abertamente 
acessível por todos”, disse o 
vice-diretor do local, Maciej 
Janicki. Leia mais

Arábia Saudita quer se abrir 
como destino turístico para o 
mundo

País lança plano com meta de 
dobrar número de visitantes e 
discute flexibilizar costumes. 
Leia mais
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RJ - Sítio Roberto Burle Marx, candidato a Patrimônio Mundial, 
recebe visita do Icomos

O Sítio Roberto Burle Marx, em Barra de Guaratiba, Rio 
de Janeiro (RJ), avança mais um passo na candidatura a 
Patrimônio Mundial. Entre os dias 22 e 24 de janeiro, o local 
recebeu a visita de especialistas do Conselho Internacional de 
Monumentos e Sítos (Icomos), órgão assessor da Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco).Leia mais

BA - Festa do Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos (BA) celebra 
o santo dos garimpeiros

Uma procissão de louvor, que esbanja alegria e expressa 
o agradecimento dos garimpeiros pela proteção de seu 
padroeiro. Trata-se da Festa do Nosso Senhor Bom Jesus dos 
Passos, que acontece entre os meses de janeiro e fevereiro em 
Lençóis, na Chapada Diamantina (BA).  Leia mais

BA - Em ritmo de Carnaval, Iphan inaugura novo espaço 
cultural de Salvador

O Carnaval de 2018 em Salvador terá início com uma novidade 
que pretende manter a folia ao longo de todo o ano na Bahia. 
Será inaugurada, no próximo dia 05 de fevereiro, a Casa do 
Carnaval, um espaço cultural com acervo interativo dedicado 
à festa, que é uma das mais celebradas em todo o país.  
Leia mais

SP - Ribeirão Pires dá continuidade às ações de preservação do 
Patrimônio

A Prefeitura da Estância Turística de Ribeirão Pires decretou 
neste mês o tombamento do Bar da Estação, dando 
continuidade à Política Municipal de Patrimônio Cultural – 
prevista na Lei 4.791/2004 (Plano Diretor).Leia mais

BA - Terreiro do Gantois ganhará centro comunitário com 
nome de Mãe Carmen

O Terreiro do Gantois, uma das casas mais tradicionais do 
candomblé, fundada em 1849, no bairro da Federação, em 
Salvador, vai ganhar um centro comunitário dentro de suas 
instalações, com atividades culturais e cursos. Leia mais

RS - Solar dos Câmara completará 200 anos

Palco de grandes decisões políticas e moradia de figuras 
notáveis, o Solar dos Câmara está completando 200 anos. 
Leia mais

GO – Trilha vai percorrer cidades históricas de Goiás

São 282 quilômetros de trilhas pelo antigo traçado das viagens 
realizadas desde o século XVIII na região central do Brasil. 

Leia mais
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