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Brasil ganha mais um bem inscrito como Patrimônio Cultural
Imaterial
Festa do Pau da Bandeira de Santo Antonio de Barbalha (CE)
reúne uma enorme gama de ofícios, celebrações e formas de
expressão de diferentes grupos locais.
Leia mais
Antiga sede do Arquivo Nacional (RJ) é novo Patrimônio
Cultural
Além das fachadas originais, o pedido de tombamento levou
em conta a história do imóvel, que abrigou instituições de
grande importância para a memória nacional.
Leia mais
Conjunto Arquitetônico Museu Mariano Procópio é tombado
A proposta de tombamento do conjunto teve como base
o valor arquitetônico dos imóveis, com sua arquitetura
eclética, exemplar único em Minas Gerais.
Leia mais
AL - Iphan e prefeitura inauguram obras do PAC Cidades
Históricas em Penedo
Cidade receberá oficialmente neste mês as obras de
restauração da Biblioteca de Penedo e do Círculo Operário
concluídas.
Leia mais
MG - Formiga recebe rodada regional para debate sobre ICMS
Cultural
Lideranças estaduais e municipais vão debater sobre coleta
do imposto. Sugestões serão encaminhadas a conselho que
regula o programa.
Leia mais
MT - Centro Cultural recebe a Exposição Itinerante do
Patrimônio Imaterial Mato-Grossense da UFMT
A exposição proporciona ao público a oportunidade de
observar uma amostra dos principais bens culturais de Mato
Grosso.
Leia mais
BA - Selo homenageia 90 anos da mãe de santo Stella de
Oxóssi
O lançamento do carimbo e do selo faz parte de um
conjunto de ações governamentais contra a intolerância
religiosa.
Leia mais
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Agenda
Eu e o Patrimônio Cultural
A ação cultural pretende
estimular a apropriação
do patrimônio cultural
brasileiro pela sociedade
e fomentar a prática por
meio da distribuição de
suas publicações.
Leia mais
Oficina promovida pelo
Iphan e UFG aborda
Inventários de Arquitetura
Moderna
A capacitação pretende
desenvolver noções
básicas na identificação
e reconhecimento do
patrimônio arquitetônico,
através da elaboração
de inventário de bens
verificados.
Leia mais

Mundo
Panteão de Roma reabre
espaço de exposições
com obras de brasileiro
Depois de cerca de 300
anos, o Panteão de Roma
vai reabrir suas portas para
exposições com a mostra
do brasileiro Carlos Araujo.
Leia mais
Paraguai é o quarto país a
receber o Circuito Cultura
Viva
O Circuito Cultura Viva,
projeto criado pelo
Ministério da Cultura
(MinC), tem como objetivo
divulgar a redes e gestores
culturais, a Política
Nacional de Cultura Viva,
na qual estão incluídos
os Pontos e Pontões de
Culturas.
Leia mais

