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Huíla: Conselho 
Consultivo recomenda 
maior divulgação do 
acervo cultural 

Em um comunicado 
distribuído à imprensa, os 
participantes ressaltaram 
que esse fator vai, 
igualmente, enriquecer 
cada vez mais o patrimônio 
cultural que a Huíla 
ostenta. 
Leia mais

Mestrado de Património 
Cultural e Religioso na 
Católica de Braga 

A Faculdade de Filosofia e 
Ciências Sociais inclui, mais 
uma vez, na sua oferta 
formativa para o ano letivo 
2015-2016, o Mestrado 
de patrimônio Cultural e 
Religioso.  
Leia mais

Agenda
Editais selecionarão 
projetos de Salvaguarda 
voltados ao Fandango 
Caiçara e ao Ritual 
Yaokwa

Estão disponíveis no site 
do Iphan dois editais de 
Chamamento Público 
para a seleção de projeto 
técnico voltado à ação de 
Salvaguarda.
Leia mais

Vem ai a 1ª Jornada do 
Patrimônio (RJ)

A Secretaria Municipal de 
Cultura e o Departamento 
do Patrimônio Histórico 
(DPH) promovem a 
primeira Jornada do 
Patrimônio, nos dias 12 e 
13 de dezembro.
Leia mais
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Obra de Lina Bo Bardi é exibida em seis livros

O Iphan e as Edições Sesc São Paulo, lançam, em parceria 
com o Instituto Lina Bo Bardi, uma coleção de seis livros 
sobre sua obra, sendo um inédito. 
Leia mais

Ofício do Mestre de Capoeira e Roda de Capoeira comemoram 
sete anos de Registro

No dia 21 de outubro o país comemora sete anos de 
reconhecimento da Roda de Capoeira e do Ofício do Mestre 
de Capoeira como patrimônio cultural brasileiro. 
Leia mais

MG - Unesco reconhece acervo do TRT de Minas como 
Patrimônio da Humanidade 

O acervo de processo judiciais trabalhistas do  TRT - MG 
sobre doenças ocupacionais na mineração foi escolhido para 
participar do Programa Memória do Mundo.
Leia mais

SP - Publicada nova edição dos anais do Museu Paulista 

A mais recente edição dos Anais do Museu Paulista: História 
e Cultura Material conta com sete artigos, que tratam desde 
Marilyn Monroe à pós-Segunda Guerra Mundial. 
Leia mais

RJ - Cristo Redentor completou sete anos como patrimônio 
cultural 

O monumento localizado no Corcovado, uma montanha de 
704 metros de altitude, é um dos pontos turísticos de maior 
atração da cidade do Rio de Janeiro.
Leia mais

BA - Baianas de acarajé recebem curso de empreendedorismo

As baianas de acarajé, que começaram a mercar – comprar 
e produzir para revender – no período da escravidão, são 
Patrimônio Imaterial da Bahia.  
Leia mais

RJ - Cajuína do Piauí é destaque em feira de negócios 
internacional 

A cajuína do Piauí é destaque no Salão Internacional de 
Restaurantes, Hotelaria e Alimentação, Sirha, maior feira de 
negócios de foodservice do mundo. 
Leia mais
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