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Agenda
MG – Exposição sobre 
Queijo de Minas é 
inaugurada no Serro (MG)

No ano em que o registro 
do Modo Artesanal de Fazer 
Queijo de Minas completa dez 
anos, é inaugurada na cidade 
Serro (MG) a exposição Queijo 
do Serro, que faz parte do 
projeto Salvaguarda do Modo 
Artesanal de Fazer Queijo de 
Minas. Leia mais

SP – Educação patrimonial 
é tema de evento em Tatuí 
(SP)

Como ações educativas 
podem auxiliar na preservação 
da memória coletiva? Quais 
são as principais estratégias 
no trabalho de educação 
patrimonial? Essas são 
algumas questões que a 
roda de conversa Patrimônio 
Cultural, Cidadania e 
Educação Patrimonial 
pretende abordar. Leia mais

Mundo
Candidatura dos Caretos de 
Podence a Património da 
Humanidade foi entregue à 
UNESCO 

A candidatura dos tradicionais 
Caretos de Podence, de Macedo 
de Cavaleiros, em Portugal, 
a Património Imaterial da 
Humanidade foi formalizada 
esta segunda-feira junto da 
UNESCO. Leia mais

Cabo Verde formaliza 
entrega da candidatura da 
morna à UNESCO

O ministro da Cultura de Cabo 
Verde entregou, na UNESCO, 
em Paris, a candidatura da 
morna a Património Imaterial 
da Humanidade e disse que o 
género musical tem “todas as 
hipóteses” de ser classificado 
Leia mais
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AL - Lançamento do Dossiê Serra da Barriga (AL) marca a instalação 
de Comitê Gestor

No último dia 27 de março, terça-feira, foi o lançado o Dossiê 
Serra da Barriga, Parte Mais Alcantilada – Quilombo dos 
Palmares. A publicação traz o conteúdo da pesquisa sobre a 
Serra da Barriga, em União dos Palmares (AL), reconhecida 
como Patrimônio Cultural do MERCOSUL, desde 2017. O 
estudo foi realizado em parceria pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e a Fundação Cultural 
Palmares, responsável pela administração do Parque Memorial 
Quilombo dos Palmares. Leia mais

AP – Vila Serra do Navio (AP) está mais perto da regularização 
fundiária

Ao comemorar 26 anos de fundação como município, dia 17 
de março, a Vila modernista amazônica de Serra do Navio (AP) 
celebrou também o registro oficial de propriedade de 312 
hectares de terra para a Prefeitura. Leia mais

PE - Aplicativo sobre jardins de Burle Marx aproxima população 
do patrimônio de Recife

Formas sinuosas, espaços contemplativos, vegetação nativa. 
Essas são algumas das características dos jardins de Burle Marx, 
um dos principais arquitetos e paisagistas da história brasileira. 
Leia mais

Alerta: Obras do artista uruguaio Pedro Figari são roubadas

Artista uruguaio consagrado, Pedro Figari foi um dos expoentes 
do modernismo na América Latina no século XX. No dia 12 de 
março, quatro obras de sua autoria foram roubadas, segundo 
relato do Ministério da Educação e da Cultura do Uruguai. 
Não há informações sobre os títulos e dimensões dos quartos.     
Leia mais

RJ/MG – Trem turístico que vai rodar entre Minas e Rio fará teste 
em 40 dias

Vagões já estão sendo restaurados para fazer percurso de 
160 quilômetros entre cidades mineiras e fluminenses. Após 
teste, operação definitiva está prevista para segundo semestre.       
Leia mais

PI – Antiga Estação Ferroviária de Brasileira é recuperada e 
transformada em biblioteca

Construída em 1936, a antiga Estação Ferroviária de Brasileira – 
por onde a cidade começou a se desenvolver – estava desativada 
há décadas. Leia mais

MG – Ouro Preto lança Ano do Patrimônio Cultural e reabre 
Chafariz dos Contos

Reabertura do Chafariz dos Contos reverencia o patrimônio 
cultural e abre uma série de comemorações sobre a história da 
cidade barroca tricentenária, berço de Aleijadinho. Leia mais
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