
Mundo
Frescos com cerca de 400 
anos revelados em igreja de 
Santiago do Cacém 

Escondida, uma pintura 
do século XVII, onde figura 
um “concerto celestial” e a 
“santíssima trindade”, está 
agora exposta na abóbada 
da Igreja Matriz de Alvalade,  
que vai ser convertida em 
museu. 
Leia mais

Gravuras rupestres de 14 
mil anos são achadas na 
Espanha

Os desenhos foram 
descobertos em Lekeitio, no 
norte da Espanha. São em 
torno de 50 figuras com até 
150 centímetros. 
Leia mais

Agenda
Exposição em Casimiro, 
RJ, retrata patrimônio 
sociocultural da cidade

Obras podem ser vistas 
gratuitamente na Casa de 
Cultura Estação. Mostra 
ficará em exibição até o fim 
do mês de outubro.
Leia mais

Arquitetura popular é tema 
de seminário em Salvador 
(BA)

A abertura, que acontece no 
dia 19 às 14h, contará com a 
participação da presidente 
do Iphan, Kátia Bogéa. O 
seminário segue até o dia 
21 de outubro.
Leia mais
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Iphan analisa revalidação do título de Patrimônio Cultural de bens 
registrados

Depois de 10 anos registrado como Patrimônio Cultural 
Brasileiro, o bem continua sendo uma referência cultural para 
a comunidade e consequentemente para o país? Esta é a 
principal análise feita pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan) durante o processo de revalidação 
do título concedido aos bens de natureza imaterial.  
Leia mais

Festa baiana homenageia vencedores do Prêmio Rodrigo Melo 
Franco de Andrade

Como parte das comemorações dos 80 anos do Instituto, em 
janeiro de 2017, a cerimônia de premiação deixará Brasília e, 
este ano, será realizada no Teatro Castro Alves, em Salvador 
(BA), com entrada gratuita.
Leia mais

NAC - Livro traz memória de patrimônio cultural do Brasil

“Como nasceram as cidades brasileiras” é um livro para os 
amantes do patrimônio da nossa cultural material. 
Leia mais

BA - “Feira Que Te Quero Ver” promove valorização do histórico da 
cidade patrimônio 

A proposta do projeto promove a difusão do patrimônio 
histórico de Feira de Santana entre os alunos da Rede 
Municipal e a produção de materiais audiovisuais tendo como 
pano de fundo os edifícios feirenses.
Leia mais

CE - Programa abre inscrições para propostas de formação para 
moradores do Grande Bom Jardim 

O “Programa de Formadores Locais” que fomenta atividades 
socioculturais através de cursos com moradores das 
comunidades de Fortaleza, recebe inscrições até a próxima 
quarta-feira (19).
Leia mais

GO - Trabalho sobre Art Déco de fotógrafo goiano concorre a prêmio 
internacional

O registro do goianiense é uma tentativa de conscientizar a 
população em preservar o conjunto urbano da cidade.   
Leia mais

ES - Guarapari (ES) abre programação de verão 

Neste sábado (15), acontece a abertura oficial da temporada 
2016/2017 na cidade saúde, um dos lugares mais visitados do 
litoral capixaba.
Leia mais
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