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Agenda
Exposição no Museu da 
Cidade retrata patrimônio 
imaterial de Campinas 

Painéis de Fabiana Ribeiro 
ficam expostos a partir de 
sábado (10) e permanecem 
até 30 de março. A entrada 
é gratuita. Leia mais

l Primeira Conferência 
Internacional da Cátedra 
UNESCO em Património 
Imaterial e Saber-Fazer 
Tradicional: Interligar 
Patrimónios

Evento será realizado entre 
14 e 16 de janeiro no 
Colégio do Espírito Santo 
em Évora, Portugal. 
Leia mais

Mundo
Guerra na Síria arrasa 
locais classificados como 
património cultural 

Perto de 300 locais 
classificados como 
património cultural na 
Síria foram destruídos, 
danificados ou saqueados 
durante os mais de três 
anos de guerra. Leia mais

Património da 
Humanidade: Cante 
alentejano no CCB

Cerca de uma dezena de 
grupos corais vão atuar no 
dia 25 no Centro Cultural 
de Belém, em Lisboa, numa 
homenagem ao cante 
alentejano, declarado 
Património Imaterial da 
Humanidade. Leia mais
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Iphan abre inscrições para o Mestrado Profissional em 
Preservação do Patrimônio Cultural

Os interessados poderão se inscrever até o dia 02 de março.
Leia mais

MG - Cidades reconhecidas como Patrimônio da Humanidade 
comemoram aniversário de título

BH busca o reconhecimento da Unesco, enquanto 
Congonhas, Ouro Preto e Diamantina, que conquistaram o 
título no século passado, vivem entre benefícios e ameaças 
de degradação.
Leia mais

RJ - Tradicionais lojas do Rio viram bens culturais da cidade

O Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH), órgão 
da prefeitura do Rio, relacionou mais 13 estabelecimentos 
comerciais para integrar a categoria.
Leia mais

PE - Igrejas históricas do Recife são fechadas para reforma 
milionária

Mais duas igrejas da capital pernambucana foram fechadas 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan) neste semestre para reformas milionárias.  
Leia mais

Do Maracatu à Roda de Capoeira, um ano de conquistas na 
cultura

Maracatu recebe título de Patrimônio Cultural do Brasil e a 
Roda de Capoeira é nomeada Patrimônio Cultural Imaterial 
da Humanidade.
Leia mais

Museu Casa de Portinari: Laudo revela origem do afresco 
inédito descoberto durante o restauro do local

Análise foi realizada por especialistas da Comissão de 
Autenticidade das Obras de Candido Portinari, do Projeto 
Portinari.
Leia mais

RJ -  Vassouras valoriza a História

Famosa por representar um período importante da história 
do país, Vassouras, no Sul Fluminense, terá seu rico 
patrimônio arquitetônico recuperado.
Leia mais
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