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Agenda
RJ - CNFCP recebe exposição 
Verso e Spray: Airá OCrespo

A exposição “Verso e Spray: 
Airá OCrespo” disponível de 05 
de outubro a 19 de novembro, 
na Sala do Artista Popular, do 
Centro Nacional do Folclore e 
Cultura Popular/Iphan. Leia mais

PR - MAE-UFPR oferece curso 
de extensão gratuito sobre a 
relação entre povos indígenas 
e museus

O Museu de Arqueologia e 
Etnologia da UFPR oferece, nos 
dias 18, 25 de outubro e 1º de 
novembro de 2017, o curso de 
extensão Lugares das Memórias 
Contadas. Leia mais

PRMFA: Unindo o passado e o futuro do Patrimônio Cultural 
Brasileiro

Uma grande festa, reunindo a diversidade da cultura 
brasileira, vai celebrar os 80 anos do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan). E a cidade escolhida 
para as celebrações, que acontecem de 24 a 27 de outubro, 
foi o Rio de Janeiro (RJ).  Leia mais

Seminário internacional discute o futuro do Patrimônio 
Cultural

Com foco nos próximos 80 anos, o Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan) promove, entre os dias 
26 e 27 de outubro, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro 
(RJ), o Seminário Internacional O Futuro do Patrimônio. 
Leia mais

Nova edição da Revista do Patrimônio será lançada durante 
seminário internacional

Foram mais de trinta volumes lançados ao longo dos últimos 
anos, reunindo artigos, ensaios e imagens que retratam a 
produção do conhecimento sobre o Patrimônio Cultural no 
Brasil. Essa é a Revista do Patrimônio, publicação produzida 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan), que terá duas novas edições lançadas no próximo 
dia 26 de outubro, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro 
(RJ).  Leia mais

MS - Aplicativo vai reunir informações da cultura dos povos 
Kaiowá e Guarani

O projeto Ja’e – A força da cultura Kaiowá/Guarani, do 
Centro de Apoio e Pesquisas Indigenistas (CAPI) vem para 
promover esse resgate. Leia mais

RJ - Exposição no Rio de Janeiro busca incentivar turismo na 
Serra da Capivara 

A mostra convida para uma viagem lúdica às riquezas 
culturais e artesanais do Patrimônio Cultural da Humanidade 
localizado no Piauí, que conta com a maior concentração 
de sítios pré-históricos do continente americano. Leia mais

AC - Projeto propõe tombamento de Catedral e outras 
construções alemãs em Cruzeiro do Sul

A Catedral Nossa Senhora da Glória, em Cruzeiro do Sul, 
e outro pontos arquitetônicos podem virar patrimônio 
histórico e artístico.  Leia mais

SC - Joinville celebra tradições germânicas

A maior cidade de Santa Catarina tem atrações que vão do 
turismo rural a festas temáticas. Tudo isso em meio a uma 
atmosfera europeia. Leia mais

Mundo

Unesco pode desenvolver 
plano de gestão para Cais do 
Valongo

Depois de declarar em julho 
o Cais do Valongo Patrimônio 
Mundial, a Unesco poderá 
prestar consultoria à prefeitura 
do Rio para desenvolver um 
plano de gestão para a área. 
A ideia é que a importância 
histórica do sítio seja ressaltada.
Leia mais

Documento raro do acervo da 
UFMG recebe selo da Unesco

O Testamento de Martim Afonso 
e de sua esposa Dona Ana 
Pimentel, do setor de obras raras 
da Biblioteca Universitária da 
UFMG, está entre os dez acervos 
selecionados pelo Comitê MoW 
Brasil que receberão o Registro 
Nacional do Programa Memória do 
Mundo da Unesco.Leia mais
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