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Agenda

Aberta as inscrições para 
o prêmio For Women in 
Science

O prêmio incentiva desde  
2006 mulheres que 
promovem o avanço da 
ciência. São sete bolsas-
auxilio, no valor, em 
reais, equivalente a US$ 
20.000,00.  Leia mais

RJ - Rio de Janeiro recebe 
a exposição Patrimônio 
Imaterial Brasileiro

A mostra vai estar em 
cartaz na CAIXA Cultural 
Rio de Janeiro até 20 de 
julho de 2014. A exposição 
traz 29 bens imateriais 
registrados pelo Instituto 
do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN)). 
Leia mais

Mundo
Argentina – A rota dos 
escravos e o patrimônio 
mundial

Em 2014, a UNESCO 
comemora o 20° 
aniversário do projeto 
La Ruta Del Esclavo En 
2014, la UNESCO celebra 
el vigésimo aniversario 
del Proyecto La Ruta del 
Esclavo. Leia mais

França - Emirados preside 
sessão sobre o patrimônio 
intangível da Unesco

A assembleia geral decidiu, 
entre outras coisas, 
destinar mais de quatro 
milhões de dólares para 
o Fundo de Patrimônio 
Cultural Intangível. 

Leia mais
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GO - Ministra da Cultura anuncia investimentos de R$ 57 
milhões na cidade de Goiás

Ao lado da presidenta do Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (IPHAN), Jurema Machado, e do 
presidente do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), Ângelo 
Oswaldo. Leia mais

BA- Tapumes de obras do IPHAN promovem educação 
patrimonial

A partir de agora, as obras de conservação e restauração, em 
Salvador, serão protegidas pelos tapumes com conteúdos 
específicos e educacionais. Leia mais

Futebol, tradição e arte - Revista de História

Para mostrar que o futebol não é a única atração que as 
cidades-sede da Copa têm a oferecer, o IPHAN lançou o Guia 
do Patrimônio Cultural do País da Copa. Leia mais

MG - Profeta de Aleijadinho é símbolo do Ano do Barroco

Obra do conjunto que ornamenta igreja de Congonhas foi 
eleita ícone das homenagens ao patrono das artes do Brasil.  
Leia mais

SC - Restauro da casa do ex-governador Hercílio Luz em 
Florianópolis durará no máximo um ano e meio

O investimento total no local chegará a R$ 6 milhões, 
segundo projeções iniciais. O projeto do restauro está sendo 
feito pela arquiteta Lilian Mendonça. Leia mais

DF - Além do turismo cívico, Brasília tem opções para todos os 
gostos

Inaugurada em 21 de abril de 1960 pelo então presidente 
Juscelino Kubitschek, que procurava integrar o país em torno 
do Planalto Central. Leia mais

PI - Sedet firma parceria com organização de artesanato 
solidário

O ArteSol é uma Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público (Oscip) e tem como objetivo salvaguardar e 
disseminar o artesanato de tradição. Leia mais
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