
03/10/2018 Fotografias do patrimônio histórico de Goiás são premiadas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo

https://www.opopular.com.br/editorias/magazine/fotografias-do-patrim%C3%B4nio-hist%C3%B3rico-de-goi%C3%A1s-s%C3%A3o-premiadas-p… 1/16

Inscrever Gratuitamente

Michelle
Rabelo

michelle.rabelo@o
popular.com.br

MAGAZINE

Fotogra�as do patrimônio histórico de
Goiás são premiadas pelo Conselho de
Arquitetura e Urbanismo
1º Concurso Público Nacional de Fotogra�a, organizado pelo CAU, premia fotos que registram
patrimônio histórico do Estado. Melhores imagens vão compor exposição

03/10/2018 - 05:00

Não basta ver. Para enxergar a cidade, é preciso apurar o olhar e identi�car a
história por trás de escadarias, pilastras e fachadas. Por conta do interesse pelo
espaço urbano, e de uma dose extra de sensibilidade, o arquiteto Marco Antônio
Galvão enxergou de fato o Chafariz de Cauda, um dos principais pontos históricos
da cidade de Goiás. Com a câmera na mão, ele registrou o momento em que
meninos faziam do lugar um parque de diversão. A imagem, publicada nesta
quarta-feira (3) com exclusividade pelo POPULAR, foi a vencedora do 1º Concurso
Público Nacional de Fotogra�a organizado pelo Conselho de Arquitetura e
Urbanismo de Goiás (CAU/GO).

A cena, registrada quando Marco voltou os olhos, e a atenção, para traços, cores e
curvas que muitas vezes passam desapercebidas, ilustra o objetivo da entidade.
“Quisemos trazer o olhar das pessoas para a cidade e mostrar que o patrimônio
não precisa, e não deve, ser visto como algo congelado. Precisa ser referenciado e
usado”, explica a arquiteta e urbanista Márcia Guerrante, que ajudou a escolher a
foto de Marco entre as mais de 300 inscritas, que registraram fachadas, detalhes
arquitetônicos e paisagens urbanas.

A história de Marco com a cidade de Goiás é antiga. Ele trabalhou na coordenação
do dossiê que ajudou o município a receber da Unesco, em 2001, o título de
Patrimônio Histórico da Humanidade. Desde então, a relação do paulista com a
terra de Cora mudou. “Dentro da cidade, a praça onde �ca o Chafariz de Cauda tem
importância especial para mim. Tudo é mágico”, conta. O arquiteto, que carrega a
câmera para onde vai, inscreveu três imagens, todas nas redondezas do chafariz. “A
fotogra�a aguça o olhar. Quando você se debruça sobre a cidade para aguardar o
momento ideal, acaba re�etindo.”

Márcia, conselheira do CAU, também teve participação na de�nição do tema:
Patrimônio Histórico na Arquitetura e Urbanismo. Ela explica que a ideia da
valorização e da preservação precisam ser ensinadas e reforçadas principalmente

junto em Goiânia já que a capital foi desenhada com traços arquitetônicos

1º lugar: Praça do Chafariz na visão de Marco Antônio Galvão (Foto: Marco Antônio Galvão)

Continue lendo Mais lidas

1 Fotogra�as do patrimônio histórico de
Goiás são premiadas pelo Conselho de…

2 Estão abertas inscrições para Concurso
de Crônicas José J. Veiga

3 Gestos de fé se multiplicam no caminho
para Trindade

4 Mostra reúne seleção de mais de 30
anos de trabalho do autor Itamar Pires…

5 História de Corumbá

Inscreva-se em nossa Newsletter Especial Eleições 2018

Receba por email uma seleção dos melhores conteúdos.

Classi Clube O Popular Jornal Daqui Jornal do Tocantins Ludovica

62 99995 2795 CAU ANUNCIE AQUI ASSINE JÁ

CAPA POLÍTICA ECONOMIA MUNDO CIDADES ESPORTE MAGAZINE OPINIÃO ESPECIAIS INFOMERCIAL VÍDEOS ÁUDIO DIGITAL

BUSCAR

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvpAjP-ZLPcnYxJJES8Ql9rdl_ERW2AsqmXjixyoyV8zVQG45qqVIvBpzpmfMUPnDZXUSRB-80bbUg4XnyivbZKArmW4V39aZc2LAIAuRrdrkVI8nobWln730-gPm-Jm-VfUmIcAsfzfMTFY34c6rakItrxXBq89L38Y6Eni6ORXbq3yzaNeBNm0D0BEGVVHM-LXeqShJkxRIm9qd-Cm_6cYyQGIprD_IMuXjaNKI6L0TBank7b1osFQrOX6W9xHGweddnD8g4&sai=AMfl-YQvTGlZ-_OTIXDlSJCdkt7or5vSowhcfljIgNwOc0CFYW_JbSiPdIw1bQsCtZS6p_Gu7lt0ZHUd5aeLyra5X7dKiGEEr_QYXRSIytrQa3PZJnAKSbASUiCRROI&sig=Cg0ArKJSzG1TJojpgSGB&adurl=https://www.youtube.com/tvcristalalimentos-%3Fsub_confirmation%3D1&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://api.whatsapp.com/send?text=Fotografias%20do%20patrim%C3%B4nio%20hist%C3%B3rico%20de%20Goi%C3%A1s%20s%C3%A3o%20premiadas%20pelo%20Conselho%20de%20Arquitetura%20e%20Urbanismo%20https%3A%2F%2Fwww.opopular.com.br%2Feditorias%2Fmagazine%2Ffotografias-do-patrim%25C3%25B4nio-hist%25C3%25B3rico-de-goi%25C3%25A1s-s%25C3%25A3o-premiadas-pelo-conselho-de-arquitetura-e-urbanismo-1.1630211%3Fref%3Dwhatsapp
javascript:void(0);
https://www.gjccorp.com.br/
https://classi.com.br/
https://clube.opopular.com.br/
https://daqui.opopular.com.br/
https://www.jornaldotocantins.com.br/
https://ludovica.opopular.com.br/
https://www.opopular.com.br/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5562999952795
http://jaimecamaradigital.com.br/anuncie
https://popstore.opopular.com.br/?token=dbcbb345642818c4f992027715d42dee
https://www.opopular.com.br/?ref=menu
https://www.opopular.com.br/editorias/especiais
https://www.opopular.com.br/ou%C3%A7a-a-edi%C3%A7%C3%A3o-de-hoje-1.1285877


03/10/2018 Fotografias do patrimônio histórico de Goiás são premiadas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo

https://www.opopular.com.br/editorias/magazine/fotografias-do-patrim%C3%B4nio-hist%C3%B3rico-de-goi%C3%A1s-s%C3%A3o-premiadas-p… 2/16

junto em Goiânia, já que a capital foi desenhada com traços arquitetônicos
recentes. “Quando pensamos em patrimônio, a imagem que vem a nossa cabeça é
Pirenópolis, cidade de Goiás ou, no máximo, dos monumentos de Goiânia. Não
pensamos na riqueza das casas construídas entre os anos 1930 e 70 e no fato de
que a capital já é patrimônio cultural por ter sido planejada.”

A ideia de estimular a observação e o registro do patrimônio rendeu ao CAU
imagens valiosas, como a foto de Isadora Pereira Lima, classi�cada em segundo
lugar, que mostra um menino subindo as escadas do trampolim do Lago das Rosas,
ou o registro feito por Luiz Evandro Triers Filho do homem que anda pelas ruas de
pedra de Pirenópolis, eleita a terceira melhor fotogra�a. “A cidade vai sendo
transformada todos os dias, o tecido urbano se modi�ca e o patrimônio precisa ser
valorizado nessa dinâmica. Por isso a inserção das pessoas na foto é tão
importante”, explica Márcia.

Levando em consideração que a história de qualquer lugar é feita de camadas de
tempo, espaço e sujeitos que atuam ma modi�cação do espaço, Eline Caixeta,
professora e pesquisadora da UFG, defende iniciativas como o concurso do CAU.
“Aqui não temos a consciência da necessidade de se preservar camadas de
construção. Não nos damos conta de que, do ponto de vista da história do
urbanismo, a construção planejada da capital é singular. É preciso alertar as
pessoas sobre a importância da proteção de um patrimônio”, defende.

Ela acredita que a mudança em relação à preservação só vai ocorrer se as pessoas
criarem laços afetivos com o patrimônio. “A conscientização começa quando
aprendem a ver, a compreender e a dialogar com a cidade”, argumenta. Das mais de
300 imagens, as três melhores serão premiadas (R$ 5 mil, R$ 3,5 mil e R$ 1,5 mil).
Outras 77 foram selecionadas para mostra que ocupará a Escola de Artes e
Arquitetura da PUC Goiás, de quinta-feira (4) a dia 29. A mostra é aberta ao público
e gratuita.

2º lugar: novo olhar do trampolim do Lago das Rosas por Isadora Pereira Lima (Foto: Isadora Pereira Lima)

3º lugar: Beco da Constituição em Pirenópolis, por Luiz Evandro Tries Filho (Foto: Luiz Evandro Tries Filho)
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Menção Honrosa - Bárbara Silva Nogueira

Menção Honrosa - Diego Chaves de Oliveira
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Menção Honrosa - Giovanna Lisa Ribeiro da Silva

Menção Honrosa - Gustavo Ferreira de Moura

Menção Honrosa - Larissa Passos de Oliveira

Menção Honrosa - Luiz Evandro Triers Filho

Menção Honrosa - Lázaro Antônio Neves Pereira
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Navegue pelo assunto:

Magazine Preservação Patrimônio Cultural CAU-GO Fotogra�a Concurso

Leia também:

Menção Honrosa - Márcia Gloria Rodrigues Costa

Os comentários publicados aqui não representam a opinião do jornal e são de total responsabilidade de seus autores.
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Estão abertas inscrições para Concurso
de Crônicas José J. Veiga
Os inscritos deverão ser maiores de 18 anos e cada participante poderá inscrever até duas
crônicas

09/04/2018 - 19:00

Estão abertas inscrições para o1º Concurso Nacional de Crônicas José J. Veiga da
União Brasileira de Escritores seção Goiás UBE-GO. O objetivo do certame, segundo
a agremiação literária, abriu o concurso com o objetivo de incentivar e divulgar a
produção, revelar novos talentos no cenário brasileiro, e, despertar o gosto pela
linguagem escrita, em prosa. As inscrições se encerram dia 17. Segundo o edital, o
tema é de livre escolha e cada crônica poderá ter no máximo quatro mil caracteres,
contando com os espaços. Os inscritos deverão ser maiores de 18 anos e cada
participante poderá inscrever até duas crônicas. O escritor homenageado pelo
concurso, J. J. Veiga (foto), nasceu em Corumbá de Goiás em 1915, foi jornalista,
tradutor, comentarista da BBC de Londres e um dos maiores autores do realismo
fantástico, da língua portuguesa. Ele escreveu crônicas, contos e romances. Seu

primeiro livro foi o de contos Os Cavalinhos de Platiplanto publicado em 1959
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