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Agenda
RJ – CNFCP recebe exposição 
Mulheres e Mais: A Arte de 
Milla

O Centro Nacional de Folclore 
e Cultura Popular, do Instituto 
do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (CNFCP-
Iphan), inaugurou, na quinta-
feira, 8 de março, a exposição 
“Mulheres e mais: a arte de 
Milla”, na Sala do Artista 
Popular (SAP). Leia mais

MS - Inscrições abertas para 
oficina gratuita de Cerâmica: 
Onça Pantaneira, no Centro 
Cultural

Dentro da programação da 11ª 
edição da Semana do Artesão, 
desenvolvida pela Gerência de 
Artesanato da Fundação de 
Cultura de Mato Grosso do Sul 
e da Mostra Arte: “Substantivo 
Feminino”, será oferecida a 
oficina gratuita de Cerâmica: 
Onça Pantaneira, ministrada 
pelo artesão Rodrigo Avalhaes.
Leia mais

Mundo
Santuário do Bom Jesus e 
Palácio de Mafra avançam na 
candidatura a Patrimônio

O Santuário do Bom Jesus do 
Monte, em Braga, e o Real 
Edifício de Mafra passaram à 
fase seguinte da candidatura a 
Patrimônio Mundial, segundo 
a Comissão Nacional da 
UNESCO. Leia mais

Campo do Tarrafal como 
Património Mundial? Cabo 
Verde quer mobilizar CPLP

Cabo Verde quer mobilizar 
a Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP) 
para a classificação do 
Campo de Concentração do 
Tarrafal como Património 
Mundial da UNESCO. 
Leia mais
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Sociedade é chamada a contribuir na construção da Política de 
Patrimônio Cultural Material

O Iphan dá um passo importante para o fortalecimento das 
ações de preservação dos bens culturais materiais do país, 
contando para isso com a participação de toda a sociedade. 
Abrindo um canal direto com a população, está disponível 
no site da instituição a Consulta Pública sobre a Política de 
Patrimônio Material. Leia mais

DF - Pesquisa arqueológica estuda presença do homem pré-
histórico no Centro Oeste

Como era a vida do ser humano que viveu na região de Brasília 
(DF) há cerca de 11 mil anos? Como ele vivia, como fazia 
suas ferramentas de trabalho? Essas são algumas questões 
que, atualmente, arqueólogos estão pesquisando a partir de 
vestígios de ferramentas encontrados região administrativa 
do Paranoá. Leia mais

MA - Casarão da UFMA é revitalizado no Centro Histórico de 
São Luís (MA)

A cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhão, recebe 
no dia 15 de março o casarão histórico que sedia o Programa 
de Pós-Graduação em Direito e Instituições do Sistema de 
Justiça da Universidade Federal do Maranhão (UFMA).  
Leia mais

SE - Largo da Gente Sergipana será inaugurado no dia 17

Uma das maiores homenagens à cultura popular de Sergipe, 
o Largo da Gente Sergipana será inaugurado no próximo 
dia 17 de março, às 17h30, durante as comemorações do 
aniversário de Aracaju. Leia mais

SC - Museu Histórico de SC abre inscrições para edital de 
exposições

O Museu Histórico de Santa Catarina está com as inscrições 
abertas até o dia 17 de abril para o Edital de Exposições de 
Curta Duração. Leia mais

GO - Matriz de Corumbá de Goiás se transforma em museu de 
arte sacra e ganha exposição permanente

O projeto de musealização recebeu um incentivo de R$ 100 
mil do Fundo Estadual de Cultural de Goiás. Leia mais

AP – Serra do Navio conquista a propriedade definitiva de suas 
terras e avança a regularização fundiária

“Com quase 26 anos de existência a serem completados no 
próximo mês de maio, o município de Serra do Navio, garantiu, 
finalmente, no último dia 6 de março, a propriedade definitiva 
de suas terras com o registro dos 312 hectares correspondentes 
à área da sede municipal no Cartório de Registro de Imóveis 
da Comarca local, destravando a continuidade do Projeto de 
Regularização Fundiária e Cidadania, Valorização Histórica, 
Urbanística e Ambiental da cidade serrana”. Leia mais
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