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A contribuição dos bens culturais indígenas para a formação
da identidade brasileira
As ações de salvaguarda buscam, sobretudo, viabilizar
a continuidade e transmissão dos saberes e práticas
relacionados aos bens culturais.
Leia mais
DF - Comissão de Ética do Iphan dá início às atividades em
Brasília
O trabalho representa um marco do fortalecimento e
amadurecimento institucional, resultado do aprimoramento
do Iphan nos temas de gestão.
Leia mais
MG - Jornada Mineira do Patrimônio Cultural tem início em
Belo Horizonte
O evento tem como tema “Cidades, Regiões e Patrimônio”,
e vai até dia 30 de setembro. Cerca de 500 municípios
mineiros terão atividades.
Leia mais
MinC lança editais para fortalecer ações nos municípios
O período para as inscrições será de 17 de agosto a 30 de
setembro de 2015. Os projetos contemplados deverão ter
período de execução de até 24 meses.
Leia mais
SP - Exposição mostra o Patrimônio Imaterial Brasileiro
catalogado pelo IPHAN por 14 anos
São cerca de 150 registros catalogados de coleções
particulares e de museus de norte a sul do país. A mostra
está em exposição em São Paulo.
Leia mais
MT - Revitalização de casarões e praças custará R$ 3,3 milhões
A previsão é de que os projetos tenham início no próximo
mês. As revitalizações já estão em fase de contratação. As
obras devem começar em setembro.
Leia mais
Iphan quer transformar o mamulengo em Patrimônio Imaterial
da Humanidade
O mamulengo, reconhecido em março de 2015 como
Patrimônio Imaterial do Brasil, vai concorrer ao título de
Patrimônio da Humanidade.
Leia mais
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Agenda
“Novas Tecnologias
Midiáticas e Patrimônio
Imaterial” acontece na
próxima semana
O workshop inclui:
patrimônio imaterial
e políticas públicas,
narrativas e cartografias
transmídia, produção
documental interativa e
plataformas colaborativas
de conteúdo.
Leia mais
2° Memória Urbana Ciclo de palestras sobre
as cidades
A segunda edição oferecerá
ao todo 3 minicursos, 8
palestras e 2 workshops,
além de outras atividades.
Leia mais

Mundo
Palácio de Versalhes
abrigará hotel de luxo
A administração
anunciou que há duas
semanas, foi aberta uma
concorrência para adaptar
à hospedagem três prédios
com vista para o jardim de
Orangerie.
Leia mais
Candidatura de Mbanza
Congo a Patrimônio
Mundial está na fase
decisiva
O processo vai ser entregue
à Organização das Nações
Unidas para a Ciência e
Cultura (UNESCO), entre
Setembro deste ano e
Janeiro de 2016.
Leia mais

