
Mundo
Primeira casa projetada 
por Antoni Gaudí em 
Barcelona vira museu

Após dois anos de reforma, 
a Casa Vicens, projetada 
pelo arquiteto catalão 
Antoni Gaudí (1852-
1926), em Barcelona, 
abriu a visitação no final 
do ano passado. Leia mais

Lamego vai candidatar 
máscara de Lazarim à 
UNESCO

A Câmara de Lamego, em 
Portugal, anunciou que vai 
iniciar de imediato o processo 
de candidatura da máscara 
de Lazarim a patrimônio 
mundial da UNESCO, 
para que esta “tradição 
ancestral e identitária” 
seja preservada para as 
próximas gerações. Leia mais

Agenda
RJ - Sítio Roberto Burle 
Marx recebe apresentação 
do sexteto Camerata 
Dedilhada

O Sítio Roberto Burle Marx 
(SRBM) abre a sua agenda 
de eventos desse ano com 
a apresentação do sexteto 
Camerata Dedilhada, da 
Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), que 
acontecerá no dia 24 de 
março às 10h30. 
Leia mais

SP - Curso Patrimônio 
Cultural e Inventários 
Participativos abre 
inscrições

Estão abertas as inscrições 
para os interessados em par-
ticipar do curso “Patrimônio 
Cultural e Inventários Partici-
pativos”, entre março e se-
tembro de 2018. Leia mais
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Sociedade é chamada a contribuir na construção da Política de 
Patrimônio Cultural

O Iphan dá um passo importante para o fortalecimento das 
ações de preservação dos bens culturais materiais do país, 
contando para isso com a participação de toda a sociedade. 
Abrindo um canal direto com a população, a partir do dia 1º 
de março estará disponível no site da instituição a Consulta 
Pública sobre a Política de Patrimônio Material, que consolida 
princípios, premissas, objetivos, procedimentos e conceitos 
para a preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro de 
natureza material, que foram se formando e se modificando 
ao longo das décadas. Leia mais

SC – Largo da Alfândega, em Florianópolis (SC), terá obra com 
recursos do Iphan

O edital para contratação da obra do entorno do Mercado 
Público Municipal e da Antiga Alfândega de Florianópolis foi 
lançado na quinta-feira, dia 22 de fevereiro, pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).  Leia mais

Comitê Gestor do Iphan se reúne em Brasília 

“Está na hora de a sociedade e o governo encararem a 
Política Cultural não como política compensatória, mas como 
política de desenvolvimento do país”. Assim começou a fala 
do Ministro do Estado da Cultura, Sérgio Sá Leitão, durante 
a abertura da primeira reunião do Comitê Gestor do Iphan, 
realizada entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março, na sede 
da instituição em Brasília.  Leia mais

PR – Depois de 20 anos, Lapa quer que trem de turismo volte a 
circular na cidade

Já faz 20 anos que a cidade da Lapa ouviu pela última vez 
o apito de um trem de passageiros. Cortando a cidade, os 
velhos trilhos da ferrovia inaugurada no final do século XIX 
passaram a conduzir apenas as cargas que chegam e saem 
pelo Porto de Paranaguá.Leia mais

MT – Praça da Mandioca está em obras

Desde terça-feira (20) a Praça da Mandioca, que fica entre 
as Ruas Pedro Celestino e Ricardo Franco (rua do meio), em 
Cuiabá (MT), está em obra como parte do pelo Programa de 
Aceleração do Crescimento - PAC Cidades Históricas.Leia mais

MG – Prédio da Prefeitura de Sabará será restaurado e pode 
virar museu

Um dos prédios mais importantes de Minas – e ícone de 
Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte – entra em 
nova fase da sua história na terça-feira, quando será iniciada a 
restauração, com recursos do governo federal. Leia mais

AL – Penedo abrigará o Museu do Rio São Francisco

Em alguns meses começa a entrar em funcionamento em 
Penedo, a 146 quilômetros de Maceió, o centro de referência 
sobre o Rio São Francisco e sua história.  Leia mais
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