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Mundo
UnB guarda três manuscritos 
raros que podem entrar para 
programa da Unesco

Eles foram redigidos em 
Portugal no século 14. Os 
pergaminhos raros são fonte 
de ao menos 30 trabalhos 
acadêmicos e podem entrar 
para o programa da Unesco 
de preservação de patrimônios 
culturais. Leia mais

Traje à Vianesa tem “todas as 
condições” para ser Património 
Mundial

O ministro da Cultura, de 
Portugal, referiu que o 
Traje à Vianesa apresenta 
“todas as condições” para 
ser Património Mundial. 
Leia mais

Agenda

GO - Abertas as inscrições 
para o 1º Concurso de 
Fotografia do CAU/GO

Estão abertas as inscrições para 
o 1º Concurso Público Nacional 
de Fotografia do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de 
Goiás (CAU/GO), que tem como 
tema “Patrimônio Histórico 
na Arquitetura e Urbanismo”.  
Leia mais

BA - Arte indígena é 
destaque da mostra gratuita 
‘O tempo dos sonhos’, em 
Salvador

A arte indígena será o 
destaque da mostra “O tempo 
dos Sonhos: Arte Aborígene 
Contemporânea da Austrália”, 
que será realizada na Caixa 
Cultural Salvador, a partir das 
10h, no sábado (1º). Leia mais
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Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade 2018 já conhece seus 
vencedores

São dos estados do Pará, Ceará, Pernambuco, Bahia e São 
Paulo os oito ganhadores da 31ª Edição do Prêmio Rodrigo 
Melo Franco de Andrade. Os 20 membros da Comissão 
Nacional de Avaliação reuniram-se na sede do Iphan, em 
Brasília, e elegeram as ações de destaque no campo do 
Patrimônio Cultural Brasileiro. Leia mais

Escola do Patrimônio do Iphan lança edital de mestrado para 
servidores municipais

Servidores e empregados públicos das 13 cidades detentoras 
de sítios declarados como Patrimônio Mundial no Brasil 
podem concorrer ao Mestrado Profissional em Preservação do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). 
Leia mais

MA - Em São Luís (MA), Teatro Tablado será restaurado pelo 
Iphan

Com um orçamento de cerca de R$ 2,3 milhões, a ordem de 
serviço para início da obra de restauração e requalificação do 
Teatro Tablado, localizado no coração de São Luís (MA), foi 
assinada no último dia 24 pela presidente do Iphan, Kátia 
Bogéa, e pela reitora da Universidade Federal do Maranhão 
(UFMA), Nair Portela. Leia mais

RO – Iniciadas as obras de revitalização do Cemitério da 
Candelária

No momento, está sendo feita a terraplenagem do local e 
em seguida serão feitas as obras nas trilhas, construção do 
pórtico de entrada com rampa de acessibilidade e paisagismo.  
Leia mais

PR – Quatro Barras cria grupo de estudos arqueológicos dos 
Caminhos Coloniais

Quatro Barras está na rota das primeiras conexões entre 
o Primeiro Planalto e o litoral paranaense. Os caminhos 
que datam do século XVII foram utilizados por caçadores, 
mineradores e populações indígenas. Leia mais

RJ – Campos ganha canal para denunciar irregularidades 
cometidas contra patrimônio arquitetônico e cultural

O Conselho de Preservação do Patrimônio Arquitetônico 
Municipal (Coppam) de Campos dos Goytacazes, no Norte 
Fluminense, criou um Disque Denúncia com o objetivo de 
dar ao cidadão meios de denunciar irregularidades cometidas 
contra o patrimônio arquitetônico e cultural. Leia mais

CE – Cidade ganha centro cultural de artes visuais

Depois de passar por intervenções de restauro e reforma no 
ano passado, a Casa do Barão de Camocim se tornará, a partir 
de amanhã (30), um novo centro cultural em Fortaleza, com 
programação voltada para as artes visuais. Leia mais
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