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Agenda
RJ – 16ª Semana de Museus, 
no Sítio Roberto Burle Marx

De 12 a 19 de maio, o Sítio 
Roberto Burle Marx, unidade 
especial do Iphan, promoverá 
uma série de atividades 
durante a 16ª Semana de 
Museus, com apoio do 
Instituto Brasileiro de Museus 
(Ibram). Leia mais

MG – Belo Horizonte recebe 
a 3ª edição do festival de 
cultura quilombola

O tradicional Canjerê reúne 
comunidades de várias 
regiões do estado, no Circuito 
Liberdade, entre os dias 11 e 
13 de maio. Programação é 
gratuita. Leia mais

Mundo
500 anos da Rota de 
Magalhães celebrados com 
candidatura à UNESCO

A candidatura à UNESCO da 
Rota de Magalhães e a criação 
de um Centro de Interpretação 
são algumas das 62 iniciativas 
previstas para as comemorações 
dos 500 anos da viagem 
de circum-navegação do 
navegador português Fernão 
de Magalhães. Leia mais

Igrejas e localidades ligadas 
ao cristianismo em Nagasaki 
podem se tornar Patrimônio 
Cultural da Humanidade

As igrejas cristãs e outras 
construções ligadas ao 
cristianismo do Japão 
localizadas em Nagasaki e parte 
de Kumamoto têm grandes 
chances de terem o seu valor 
reconhecido pela UNESCO.  
Leia mais
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Autorizado concurso do Iphan

Resultado de uma forte mobilização nacional, com o objetivo 
de evidenciar à sociedade a importância da preservação do 
Patrimônio Cultural Brasileiro, uma grande conquista para o 
Iphan se deu na quinta-feira, dia 03 de maio, com a autorização 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) para 
realização do terceiro concurso público de cargos efetivos da 
história da instituição, publicada no Diário Oficial da União 
(DOU). Leia mais

Aberta consulta pública sobre bens móveis e integrados

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) 
receberá, até 08 de julho, contribuições para a produção do 
Manual para Elaboração de Projetos de Intervenção em Bens 
Culturais Móveis e Integrados. A publicação tem o objetivo de 
orientar profissionais que lidam com esses bens em relação aos 
procedimentos obrigatórios no Iphan e nortear as ações de 
restauro para os bens culturais tombados em outras esferas. 
Leia mais

RJ - Centro Cultural Cazuza é inaugurado em Vassouras (RJ)

“Um museu de grandes novidades”. É assim, como nos versos 
de O Tempo Não Para, de Cazuza, que se abrirão as portas do 
novo espaço cultural de Vassouras, no Rio de Janeiro. Leia mais

CE - Barbalha anuncia maior Festa de Santo Antônio

Anunciada pela Prefeitura como “a maior festa de Santo 
Antônio do mundo”, na quarta-feira (02), os festejos do 
padroeiro deste Município do Cariri cearense prometem animar 
a região. Leia mais

RJ – Fazenda Colubandê pode virar equipamento cultural em São 
Gonçalo

A Fazenda Colubandê, em São Gonçalo, pode passar a ser 
gerida pela Secretaria de Estado de Cultura (SEC), tornando-
se, oficialmente, um equipamento cultural a serviço da 
comunidade. Leia mais

SC – Último mês para que municípios enviem informações ao 
Projeto Horizontes do Patrimônio

Termina no dia 31 de maio o prazo para que representantes de 
prefeituras ou entidades da sociedade civil enviem informações 
sobre seus municípios para integrar o banco de dados do 
Projeto Horizontes do Patrimônio Pioneiro Catarinense.  
Leia mais

ES – Igreja do Carmo será aberta para visitação a partir dessa 
quarta em Vitória 

A Igreja do Carmo, que integra o Visitar Centro Histórico, estará 
aberta novamente ao público a partir desta quarta-feira (9). O 
monumento estava fechado para restauração do telhado e do 
teto. Leia mais
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