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CE - Icó vai oferecer graduação em arqueologia
Serão discutidas carga horária, grade curricular e instalação
do museu e laboratório de arqueologia em um sobrado no
centro histórico de Icó.
Leia mais
AL - Iphan, Prefeitura e TEC Engenharia definem início da obra
do Largo de São Gonçalo
Orçado em cerca de R$ 8 milhões, a Requalificação do Largo
de São Gonçalo, Centro Histórico de Penedo, já tem data
definida para início.
Leia mais
MG - Igreja de Tiradentes terá R$ 4,75 milhões para obras de
restauro
Os recursos não reembolsáveis serão utilizados para a
restauração arquitetônica e artística, além da recuperação da
estrutura do Santuário da Santíssima Trindade e das Capelas
dos Cinco Passos da Paixão de Cristo.
Leia mais
Documentário “Alentejo, Alentejo” para ver e ouvir em casa
Dedicado ao cante, que é já Patrimônio Imaterial da
Humanidade, documentário de Sérgio Tréfaut tem sido
exibido em sessões especiais em Poetugal.
Leia mais
RJ - “Dez, nota dez” ganha título de Patrimônio Imaterial da
Cidade
O grito mais sonhado pelos sambistas durante as apurações
de notas do Carnaval carioca, entoado pelo locutor Jorge
Perlingeiro a cada reconhecimento máximo, se tornou
Patrimônio de Natureza Imaterial da Cidade.
Leia mais
MG - Ferrovia Centro-Atlântica tem até março para restaurar
imóveis em MG
A medida foi acordada durante assinatura de um Termo de
Ajustamento de Conduta entre a instituição e o Ministério
Público Federal.
Leia mais
MT - Igreja no Centro Histórico de Cuiabá deve passar por
revitalização
Projeto da reforma deve preservar características
arquitetônicas do local. Igreja foi fundada há 223 anos e é
tombada pelo Iphan.
Leia mais
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Agenda
Abertas inscrições para
curso sobre Patrimônio
Imaterial
São 50 vagas para o curso
que acontecerá entre
os dias 19 de fevereiro
e 4 de maio, com aulas
ministradas pela internet.
Leia mais
Exposição Patrimônio
Histórico e Cultural de MS
– NOB 100 anos
Os registros retratam
várias nuances da antiga
ferrovia que capturam ora
a grandeza representada
pelas pontes, estações e
trilhos, ora a nostalgia da
passagem do tempo.
Leia mais

Mundo
Mbanza Congo com
potencial histórico para
património mundial
Luanda - A antiga capital
do Reino do Congo,
a histórica cidade de
Mbanza Congo, tem
potencial excepcional
para ser inscrita na lista
de património mundial da
Unesco.
Leia mais
Braga e Viana querem
candidatar romaria
minhota a património
imaterial da Humanidade
A Associação de Festas
de São João, em Braga,
Portugal defende a
classificação da romaria
minhota como património
imaterial da UNESCO.
Leia mais

