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Agenda
PE - 3º Seminário Gênero 
e Patrimônio Cultural, em 
Recife

Estão abertas as inscrições 
para o 3º Seminário Gênero 
& Patrimônio Cultural - 
Direitos Culturais, Cidadania e 
Participação das Mulheres nas 
Políticas de Patrimônio, que 
acontece nos próximos dias 
28 e 29, no Centro Cultural 
dos Correios. 
Leia mais

SP - Ribeirão Pires abre 
inscrições para 1ª Semana 
de Educação Patrimonial

A Estância Turística de Ribeirão 
Pires promove, de 10 a 17 
de dezembro, a 1ª Semana 
de Educação Patrimonial – 
“Conhecer o Patrimônio e 
Dele se Apropriar”.
Leia mais

Mundo
Cuito Cuanavale pode ser 
património mundial 

O embaixador de Angola na 
Itália, Florêncio de Almeida, 
afirmou, em Roma, que o 
Governo angolano está a 
aprofundar estudos para a 
elevação da cidade do Cuito 
Cuanavale a Património da 
Humanidade, pelo seu carácter 
histórico e simbolismo. 
Leia mais

Câmara de Mafra entrega 
dossiê de candidatura do 
Palácio Nacional à UNESCO

O dossiê de candidatura do 
Palácio Nacional de Mafra e 
respetiva Tapada foi entregue 
à UNESCO, anunciou  o 
presidente da Câmara de 
Mafra, no dia em que se 
assinala o tricentenário sobre 
a colocação da primeira pedra 
do monumento. 
Leia mais
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SATs - Brasil é o primeiro país a participar de curso no Japão

O Brasil detém a maior diversidade biológica e genética do 
mundo, estando esta pluralidade ligada a processos, práticas 
e atividades dos povos que fazem uso dessa biodiversidade 
nacional. São indígenas, quilombolas, seringueiros, ribeirinhos, 
comunidades tradicionais de matriz africana, dentre outros, 
que acumularam conhecimento no uso sustentável da 
biodiversidade e na conservação dos recursos naturais, expressa 
em sistemas agrícolas tradicionais brasileiros. Leia mais

Brasil volta a fazer parte do Comitê do Patrimônio Mundial

O Brasil volta a fazer parte do Comitê do Patrimônio Mundial. A 
decisão foi tirada na terça-feira, dia 14 de novembro, durante a 
21ª sessão da Assembleia Geral dos Estados Partes da Convenção 
do Patrimônio Mundial, que ocorre em Paris. Leia mais

AL - Prefeitura de Marechal e Ibratin firmam parceria para 
recuperar fachadas de casas no Centro Histórico

No Centro Histórico de Marechal Deodoro não há um 
prédio moderno sequer. Dos mercadinhos às repartições 
públicas, tudo acontece e respira em casarios antigos. À 
beira do maior complexo lagunar que já se viu, a primeira 
capital de Alagoas é sinônimo de história. Leia mais

SC - Comunidade pode ajudar no reconhecimento nacional da 
Procissão do Senhor dos Passos

Devotos e participantes da Procissão do Senhor dos Passos 
de Florianópolis podem ajudar no reconhecimento da 
manifestação religiosa mais antiga do Estado em Patrimônio 
Cultural Imaterial Brasileiro. Leia mais

MG - Exposição exibe recibos raros em comemoração aos 280 
anos do nascimento de Aleijadinho

Na comemoração do maior artista do barroco brasileiro, 
exposição exibe recibos raros assinados por ele relativos à 
produção dos profetas, mas mistérios ainda exigem estudos.  
Leia mais

MG - Santuário da Serra da Piedade ganha reconhecimento do 
Vaticano e vira Basílica

Ermida do século 18 e Igreja Nova das Romarias, que integram 
o santuário da Serra da Piedade, ganham reconhecimento 
da Santa Sé e se tornaram espaços ligados diretamente ao 
Vaticano.Leia mais

PE – Palácio de Noronha é requalificado e reabre as portas

Prestes a completar 70 anos de existência, patrimônio histórico 
do arquipélago será reinaugurado.
Leia mais
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