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Agenda
Lançamento Livro Infantil 
“O que é Patrimônio 
Cultural?!” de Anna de 
Grammont. 

Programação do Festival 
de inverno de Ouro Preto e 
Mariana. Dia 19 de julho, 
sábado, às 16 horas no 
Centro Cultural da Fiemg, 
Praça Tiradentes, Ouro 
Preto.  

Leia mais

Exposição no MAM 
relaciona alimentação 
com cultura brasileira

A exposição “Alimentário - 
arte e patrimônio alimentar 
brasileiro” reúne obras de 
chefes de cozinha e de 
artistas plásticos, fazendo 
uma conexão entre as duas 
áreas. 

Leia mais

Mundo
África - Mbanza Congo a 
caminho da classificação 
como Património Mundial

Nas escavações, estão 
envolvidos especialistas do 
Museu de Arqueologia, 
da Comissão Científica do 
Ministério da Cultura e das 
Universidades de Coimbra 
e Yaoundé. Leia mais

Itália - Quase 28 mil 
visitam Coliseu em 
domingo gratuito.

Norma que entrou em 
vigor este mês estabelece 
a gratuidade da visita em 
diversos pontos turísticos 
da Itália.   
Leia mais
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Ouro Preto vai sediar o Seminário Corpo e Patrimônio

O objetivo é a reflexão da linguagem corporal como 
suporte e veículo de performances artísticas, práticas rituais, 
construções de marcadores de gêneros e perfis identitários. 
Leia mais

Exposição Olhares Múltiplos chega a Brasília

A mostra reúne trabalhos de quatro artistas sobre cinco 
capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador 
e Brasília. 
Leia mais

PE - Igrejas do Recife: galerias de arte e patrimônio cultural 

Esses monumentos não estão presentes apenas na vida 
religiosa da Cidade, a arquitetura e acervo de arte que essas 
instituições guardam são patrimônio dos recifenses.
Leia mais

SP - Gastronomia: patrimônio imaterial da humanidade 
culinária japonesa é destaque no 17°-festival do Japão

Na verdade, o evento nasceu em função da culinária das 
províncias. Foi a fórmula encontrada pelo Kenren para que 
os paulistanos tivessem acesso à rica gastronomia japonesa.  
Leia mais

PA - Projeto fará escavações no Engenho do Murutucu, em 
Belém

Alunos da Universidade Federal do Pará (UFPA) vão realizar 
no período de 7 a 30 de julho uma escavação nos ruínas do 
Murutucu, em Belém.  
Leia mais

RJ - “Ao Gato Preto” é patrimônio imaterial, histórico e cultural 
de Campos

O local, que serviu de cenário para bate-papos, discussões 
políticas, críticas e ideias revolucionárias, hoje é comandado 
por três gerações: pai, filho e neto.
 Leia mais

BA - Conheça o samba de roda baiano

É uma expressão musical, coreográfica, poética e festiva das 
mais importantes e significativas da cultura brasileira. Seus 
primeiros registros datam dos anos 1860. 
Leia mais
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