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Ouro Preto comemora o bicentenário da morte de Aleijadinho
O Iphan preparou uma programação especial que inclui
seminário com palestras temáticas sobre o mestre, suas
obras e o barroco brasileiro, exposição, entre outras.
Leia mais
Três línguas são reconhecidas pelo Iphan como Referência
Cultural Brasileira
As línguas serão apresentadas em encontro ibero-americano
que vai debater políticas públicas para a preservação da
diversidade linguística.
Leia mais
PE - Maracatu deve virar Patrimônio Imaterial do Brasil
As expressões culturais Maracatu Nação, Maracatu Baque
Solto e Cavalo-Marinho, movimentos bastante populares em
Recife (PE), devem se tornar Patrimônios Imateriais do Brasil.
Leia mais
MG - Encontro em São João del Rei reúne sineiros de todo o
estado
O 1º Encontro dos Sineiros de Minas Gerais vai acontecer
nos dias 15 e 16 de novembro. O objetivo é discutir questões
que afligem os sineiros de Minas Gerais.
Leia mais
RS – VI Encontro Nacional do MP na Defesa do Patrimônio
Cultural será na Capital
O evento trará oficinas de capacitação, apresentação de
cases, palestras e painéis com especialistas dos diversos
temas de interesse ambiental e do patrimônio.
Leia mais
ES - Ofício das paneleiras é resposta de questão do Enem
O tema trata de uma das maiores tradições culturais do
Espírito Santo. A pergunta abordava os patrimônios culturais
imateriais brasileiros.
Leia mais
AL - Encontro Alagoano de Museus está com inscrições abertas
O encontro tem como tema principal “A Museologia como
novo paradigma”. A programação conta com minicursos,
miniconferência, exposição, plenária e tarde musical.
Leia mais
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Agenda
Piauí vai receber o IX
Festival de Cultura de
Oeiras
O evento vai acontecer
entre os dias 13 e 15
de novembro. O Festival
conta com exposições,
lançamentos de livros,
oficinas e shows musicais
totalmente gratuitos.
Leia mais
Encontro de Capoeira
Angola movimenta BH
Durante o encontro serão
discutidas a participação
da Capoeira Angola na
educação e os 10 anos da
Lei 10.639/03. O evento é
gratuito.
Leia mais

Mundo
Peru - V Congresso
Nacional de Dançarinos
de Tesouras e Músicos
do Peru vai acontecer em
Ayacucho
O encontro vai reunir, na
cidade de Puquio, cerca
de trezentos dançarinos e
músicos.
Leia mais
Japão - Em conferência da
ONU, educação está no
centro do planejamento
sustentável
Diretora da Unesco diz que
setor tem papel importante
em preparar a juventude
para um mundo com vários
desafios ambientais e
econômicos.
Leia mais

