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Notícias culturais  

Formatura no Museu 

segunda-feira, 23-11-2009 

O Museu do Imigrante foi palco da premiação da estudante Bárbara Bandecchi, de São Paulo, vencedora da 

primeira etapa do programa Circuito de Museus. O concurso de frases é promovido pela Federação de 

Amigos de Museus do Brasil (Feambra), em parceria com a Carteira Mundial do Estudante (ISIC) e com 

apoio do São Paulo Convention & Visitors Bureau (SPCVB). 

"É também nosso papel, como entidade representativa de São Paulo, valorizar o vínculo dos paulistanos com 

a sua metrópole", destaca Toni Sando, diretor superintendente do SPCVB. A vencedora ganhou um fim de 

semana cultural na metrópole, com direito a acompanhante, incluindo hospedagem no Quality Jardins, show 

do Paralamas do Sucesso no HSBC, um netbook Megaware e um livro da Saraiva. Os próximos museus a 

participarem do concurso são Museu Paulista da USP (Museu do Ipiranga), Catavento Cultural e Educacional 

e Masp. 

Confira a frase vencedora: 

"Com a história da imigração vamos e voltamos quantas vezes quisermos. Vamos até nossos avós e 

voltamos até nossos irmãos. Das viagens de trem, voltamos de metrô para cá. O melhor passeio é aquele 

que podemos fazer a dita impossível viagem no tempo". 

Bárbara Bandecchi 
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Manchetes As mais Lidas As mais Comentadas

1. Brasil leva oito prêmios no Festival de Cinema de Havana 

2. Colômbia: museu do Caribe estreia sala dedicada a Gabriel García Márquez 

3. Cuba: mais de 400 filmes no Festival de Cinema de Havana 

4. Primeiras esculturas do museu aquático de Cancun já estão no fundo do mar 

5. Exposição faz reviver a idade de ouro dos bordéis de luxo em Paris 

Microfinance Empowers 
Join us in enabling the poorest of the poor to improve their own lives 
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