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Agenda

DF - Exposição Olhares 
Múltiplos chega a Brasília

A mostra reúne trabalhos 
de quatro artistas sobre 
cinco capitais, São Paulo, 
Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte, Salvador e 
Brasília.  Leia mais

SP - São Paulo recebe 
exposição fotográfica e 
lançamento do CD Jongo 
no Sudeste

São 50 fotos que mostram 
as rodas, danças e o bater 
dos tambores da forma 
de expressão As imagens 
foram feitas pelo fotógrafo 
Reinaldo Meneguim, em 
2013. Leia mais

Mundo
Portugal - Rede nacional 
do Património Mundial 
promoverá Guimarães no 
mercado externo

A assinatura do acordo de 
cooperação, celebrado em 
Coimbra, permitirá reforçar, 
entre outros objetivos, 
a promoção do Centro 
Histórico de Guimarães a 
nível internacional. Leia 
mais

México - Encontrada 
presa de mamute usada 
em ritual pré-hispânico 

Um grupo de cientistas 
encontrou no centro do 
México uma presa de 
mamute que data de 10 
mil anos antes da era 
cristã. Leia mais
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 Carta de Serviços ao Cidadão será lançada em Brasília

Uma publicação que permite o acesso, de uma maneira 
fácil a informações sobre quais são e como obter os serviços 
prestados pelo IPHAN. Leia mais

IPHAN lança edital de apoio e fomento aos Bens Culturais 
Registrados como Patrimônio Cultural do Brasil

Estão abertas as inscrições para o Edital de Chamamento 
Público para Apoio e Fomento à Salvaguarda de Bens 
Registrados,  2014. Leia mais

RJ - IV Encontro do Patrimônio Fluminense acontece em Paraty

A Semana Fluminense do Patrimônio (SFP) entra em sua 
quarta edição, o evento é organizado anualmente por várias 
instituições culturais e científicas do Rio de Janeiro. Leia mais

BA - 1º Seminário para Preservação do Patrimônio Cultural

O objetivo é estabelecer um canal de diálogo entre atores 
governamentais brasileiros e nigerianos, proporcionando a 
oportunidade de ampla discussão sobre as políticas públicas.  
Leia mais

AP - Em Macapá, casas em madeira podem virar patrimônio 
histórico

Grupo estuda arquitetura de imóveis construídos entre 
1940 e 1980. Projeto ‘Casas de Madeira’ integra o grupo 
Memórias Urbanas. Leia mais

IPHAN prorroga inscrições para projetos de comunidades de 
terreiro

Com o novo prazo, as comunidades de terreiro têm até 29 
de agosto para entregar suas propostas em uma das duas 
categorias estabelecidas pelo texto do certame. Leia mais

UNESCO exibe documentário Serra da Capivara em 
comunidades impactadas pelo Parque Nacional

Moradores dos arredores do Parque Nacional da Serra 
da Capivara, no Piauí, terão a oportunidade de assistir ao 
documentário produzido pela UNESCO no Brasil. Leia mais
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