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Agenda
Aberto concurso para 
trabalhos acadêmicos 
voltados à preservação 
arqueológica

O Centro Nacional de 
Arqueologia do Instituto 
do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional abriu 
inscrições para a 2ª Edição 
do Prêmio Luiz de Castro 
Faria. Leia mais

CRESPIAL e Centro Lucio 
Costa lançam Curso de 
Gestão do Patrimônio 
Imaterial

O objetivo é aprofundar as 
capacidades de gestão e 
contribuir para a troca de 
experiências e produção de 
conhecimento relacionado 
à gestão do patrimônio 
imaterial. Leia mais

Mundo
Beleza em todos os 
ângulos: 10 cidades 
históricas vistas de cima

Algumas cidades no 
mundo proporcionam 
a seus visitantes uma 
experiência única de 
resgate de contextos 
históricos.  Leia mais

AFRICA - Zaire: Inscrição 
de Mbanza Congo a 
património mundial 
resgata identidade 
cultural

O projeto de inscrição da 
cidade capital da província 
do Zaire na lista do 
Patrimônio Mundial visa 
o resgate da africanidade 
e da identidade cultural 
angolana. Leia mais
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 Brasil e Colômbia iniciam intercâmbio de patrimônio cultural

As atividades se desenvolverão no formato de seminários, 
mesas interativas e visitas técnicas, além das cerimônias de 
abertura e encerramento. 
Leia mais

Carimbó, forma de expressão do Pará, pode se tornar 
Patrimônio Cultural do Brasil

A forma de expressão denominada Carimbó viabiliza a 
manutenção da memória dos grupos, pois seus saberes são 
transmitidos entre gerações por meio do aprendizado oral. 
Leia mais

RJ - Obras da BR-101 no Rio revelam sítios arqueológicos e 
artefatos históricos

Mais de uma dezena de sítios arqueológicos e 34 pontos de 
ocupação histórica foram identificados ao longo da BR-101, 
durante as obras de duplicação da via. 
Leia mais

RS - Patrimônio Imaterial de Venâncio Aires será reconhecido 
pela Secretaria de Cultura

Devem ser transformadas em patrimônio imaterial de 
Venâncio Aires a Festa Nacional do Chimarrão (Fenachim), as 
invernadas artísticas e o canto coral.  
Leia mais

SC - Museu do Balneário Rincão resgatará história do município

O município trabalha no mapeamento dos bens culturais 
e históricos locais, como relatos, fotografias, artesanato 
histórico e rupestre, conhecimentos populares em geral. 
Leia mais

MA - Aniversário da Cidade celebrará a diversidade cultural de 
São Luís

São Luís comemora 402 anos no dia 08 de setembro. A 
cidade já recebeu o título de capital americana da cultura em 
2012 e mantém os epítetos de Jamaica brasileira. 
Leia mais

Cresce o número de reservas particulares do patrimônio natural

Já existem aproximadamente dois mil RPPNs no país. Juntas, 
elas somam 510 mil hectares. É quase o tamanho de Brasília. 
A maior de todas fica no Pantanal de Mato Grosso. 
Leia mais
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