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Agenda
GO – Exposição Cicloramas 
– Grafismo Art Déco, em 
Cidade de Goiás, Goiânia e 
Pirenópolis

Manifestação essencialmente 
decorativa que deu suporte 
formal para diversas tipologias 
arquitetônicas em várias 
partes do mundo a partir 
dos anos 1930, o gosto art 
déco está evidente em obras 
marcantes da capital goiana. 
Leia mais

SP - Exposição Trilhando 
Memórias - Dando vida a 
Estrada de Ferro Sorocabana

A exposição Trilhando 
Memórias, que tem como 
objetivo contar a história da 
Estrada de Ferro Sorocabana, 
é o sentido que empregamos 
neste espaço ao sentido da 
imagem, própria da memória.
Leia mais

Mundo
Moçambique: Património 
mundial da biosfera

A Organização das Nações 
Unidas para a Ciência e 
Educação, UNESCO, elegeu o 
Parque Nacional das Quirimbas, 
em Cabo Delgado, Património 
Mundial da Biosfera. Leia mais

Turquia é o líder mundial na 
Lista Temporal do Patrimônio 
Mundial da UNESCO

O presidente da Comissão 
Nacional da Turquia da 
UNESCO, Öcal Oğuz, disse 
que a Turquia é a líder na 
Lista do Patrimônio Mundial 
da UNESCO com 77 do 
patrimônios listados no país. 
Leia mais
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Consulta Pública busca definir regras para saída de bens culturais 
do país

Todas as pessoas que quiserem contribuir com o combate ao 
tráfico ilícito de bens culturais poderão enviar suas sugestões 
ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) 
e ao Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). A partir do dia 
1º de agosto estará aberta nos sites das duas instituições a 
Consulta Pública sobre a resolução normativa que estabelece 
os procedimentos para a concessão de autorização, pelo 
Iphan, para a exportação temporária de bens culturais cuja 
saída definitiva do país seja proibida. Leia mais

Prêmio Fandango Caiçara está com as inscrições abertas

Um dos bens imateriais que compõe o Patrimônio Cultural do 
Brasil ganha agora um incentivo a mais pela Superintendência 
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) 
no Estado do Paraná. Até o dia 10 de setembro, estão abertas 
as inscrições Prêmio Fandango Caiçara, Patrimônio Cultural do 
Brasil 2018. Leia mais

DF – Nova edição do Inventário da Obra de Athos Bulcão em 
Brasília é lançada pelo Iphan

Em 2018 é celebrado o centenário do nascimento de Athos Bulcão, 
figura fundamental na formação da capital federal como um 
lugar único. Para comemorar, o Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (Iphan), por meio de sua Superintendência no 
Distrito Federal, lançou, no dia 30 de julho, o Inventário da Obra 
de Athos Bulcão em Brasília. Leia mais

PE – Forte Orange é reaberto ao público em Itamaracá, no Grande 
Recife

A fortificação recebe visitantes das 9h às 17h, diariamente. A 
entrada, até o momento, é gratuita. Leia mais

SP – Jornada do Patrimônio chega aos municípios paulistas em 
setembro

Ação tem como objetivo sensibilizar o público para 
reconhecimento, valorização, defesa e preservação do 
patrimônio cultural paulista. Leia mais

BA – Parceria com Uneb permite reabertura do Museu de Arte 
Sacra de Porto Seguro

Apôs três anos fechado, o Museu de Arte Sacra da Misericórdia, 
na Cidade Histórica de Porto Seguro, reabre as portas para 
visitação do público. Leia mais

MT – Caravana Mamulengos do Cerrado chega em Mato Grosso

Uma viagem que conecta Cerrado, Pantanal e Amazônia, 
através da arte do Teatro de Bonecos. Leia mais
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