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Agenda
Fortaleza recebe a 
Exposição Patrimônio 
Imaterial – A Cultura Viva 
dos Povos. 

A exposição Patrimônio 
Imaterial – A Cultura Viva 
dos Povos fica em cartaz 
do dia 20 de agosto até 
26 de outubro, na Caixa 
Cultural em Fortaleza.  

Leia mais

Seminário 33 anos do 
projeto Interação em 
Brasília

Entre os dias 27 e 29 de 
agosto, Brasília sediará 
o Seminário 33 Anos 
do Projeto Interação no 
auditório do Instituto de 
Ciências Biológicas na 
Universidade de Brasília,. 

Leia mais

Mundo
Angola - Cuanza 
Norte: Importância do 
património histórico-
cultural debatida em 
palestra

A atividade visou a 
consciencialização do 
público e a difusão de 
ideias ligadas a valorização 
da história e de todo 
o património cultural 
material e imaterial. Leia 
mais

Itália - Bienal de Veneza 
discute a influência 
da modernidade na 
arquitetura

Mostra propõe reflexão 
sobre como cada nação 
absorveu a modernidade.   
Leia mais
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Concluída a Primeira Etapa de restauração das fachadas dos 
imóveis de Porto Nacional

Foi concluída a primeira etapa da ação de recomposição 
de reboco e pintura das fachadas dos imóveis do Centro 
Histórico de Porto Nacional (TO). Leia mais

Direito à Memória será tema de audiência pública realizada em 
Brasília  

Representantes do meio acadêmico e da sociedade civil 
estarão reunidos para audiência pública promovida pelo 
Tribunal de Contas da União (TCU) e Ministério da Cultura. 
Leia mais

AM - Geoglifos podem ser tombados como patrimônio da 
humanidade

Mais de 500 foram encontrados no Acre, Amazonas e 
Rondônia. Os sítios arqueológicos ajudam na compreensão 
da ocupação amazônica.
Leia mais

PE - Petrolândia será destaque na VII Semana do Patrimônio 
Cultural de Pernambuco no Recife.

A partir do dia 21 deste mês,  Recife receberá a exposição 
“São Francisco Submerso: o Lago de Itaparica”, do fotógrafo 
pernambucano Luiz Netto.  Leia mais

PR - Concurso de Fotografia Patrimônio Cultural revela 
vencedores

Foram escolhidas 30 fotos para integrar o álbum ‘Memórias 
Edificadas: Patrimônio Cultural Ponta-grossense - Bens 
Tombados’.  
Leia mais

SC - Museu da UFSC expõe acervo arqueológico de cinco 
décadas de pesquisa 

Exposição “Arqueologia em questão: percorrendo o litoral 
catarinense.” fica aberta no MArque/ UFSC até novembro.  
Exemplares impressionantes estão na mostra.
Leia mais

SP - Começa o Simpósio sobre Patrimônio Material e Imaterial

O que é patrimônio imaterial? Para que serve o 
tombamento? Essas e outras questões serão debatidas no 2º 
Simpósio sobre Patrimônio Material e Imaterial.. 
Leia mais
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