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Agenda
III Seminário Patrimônio 
dos Sertões será realizado 
em Canindé

O evento será realizado nos 
dias 29 e 30 e terá como 
foco principal a integração 
e troca de saberes dos 
Mestres da Cultura com 
os participantes. Será o III 
Seminário Patrimônio dos 
Sertões.
Leia mais

Exposição de Carlos 
Vergara chega a 
Petrópolis, no RJ

Mostra sobre São Miguel 
das Missões pode ser 
visitada no ‘Quitandinha’.
Trabalhos ficarão expostos 
até 12 de julho, com 
entrada franca  
Leia mais

Mundo
Azulejo português 
é candidato à lista 
de Patrimônio da 
Humanidade 

Os emblemáticos azulejos 
portugueses serão inscritos 
pela Direção Geral do 
Patrimônio Cultural do país 
na lista de candidatura do 
Patrimônio da Humanidade 
da UNESCO. 
Leia mais

Esqueletos revelam lado 
obscuro dos conventos 
medievais

92 ossadas foram 
descobertas no local que 
costumava ser oLittlemore 
Priory, um convento 
fundado na região de 
Oxford em 1100 e que foi 
dissolvido em 1525.
Leia mais
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TO - Iphan realiza I Encontro com Representantes das Casas de 
Matriz Africana

O objetivo é divulgar a politica institucional do Iphan em 
relação ao assunto, orientar sobre os mecanismos de 
regularização junto aos órgãos públicos. 
Leia mais

RS - Missões Jesuítas Guaranis, Moxos e Chiquitos são 
declaradas bens culturais do MERCOSUL

A Comissão de Patrimônio Cultural (CPC) do MERCOSUL 
decidiu reconhecer as Missões Jesuítas Guaranis, Moxos e 
Chiquitos e La Payada como patrimônio cultural da região.
Leia mais

SC - Patrimônio arquitetônico: projeto do Lagoa Iate Clube é de 
Niemeyer

O embate sobre a real autoria do projeto arquitetônico do 
Lagoa Iate Clube (LIC) chegou ao fim: o original de Oscar 
Niemeyer foi localizado no acervo do mestre das curvas.
Leia mais

AL - Requalificação urbanística: Centro Histórico de Penedo 
começa a ganhar visibilidade 

Aos poucos o Centro Histórico de Penedo começa a ganhar 
cara nova. Seus prédios seculares passam a ter visibilidade, 
ressurgir e ganhar. 
Leia mais

MG - Despoluição da lagoa da Pampulha deve ser retomada 
em junho

Essas intervenções fazem parte do processo para que o 
complexo arquitetônico consiga o título de Patrimônio da 
Humanidade concedido pela Unesco. 
Leia mais

DF - Otto toca berimbau em sessão que aprovou capoeira em 
escolas 

Comissão de Educação, Cultura e Esporte aprovou projeto 
de lei que reconhece o caráter educacional e formativo da 
capoeira.
Leia mais

MG - Imagens digitalizadas contam histórias de cidades do sul 
de Minas

Ao todo, duas mil fotografias passaram a compor arquivo 
digital. As fotografias fazem parte do acervo da Biblioteca 
Nacional e do Instituto Moreira Salles.
Leia mais
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