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Bahia recebe Encontro Iberoamericano de Mobilidade e
Acessibilidade
O objetivo é conhecer experiências internacionais sobre
o tema e discutir possibilidades para tornar as cidades
acessíveis a todos. Leia mais
Clubes Sociais Negros serão mapeados em todo o país
Um levantamento inicial e preliminar já foi feito pelo
IPHAN, SEPPIR e FCP e a partir de agora o mapeamento será
iniciado. Serão realizadas entrevistas com representantes dos
Clubes. Leia mais
Seleção vai financiar reformas em casarões históricos de João
Pessoa
O valor total dos recursos disponibilizados pelo edital é
de R$ 3 milhões, que serão liberados em etapas a serem
definidas de acordo com as inscrições. Leia mais
Orla de Coqueiros e Itaguaçu, obras de Hassis e praias de
Florianópolis são tombadas.
Sephan (Serviço de Patrimônio Histórico) e Ipuf (Instituto de
Planejamento Urbano de Florianópolis) trabalharam juntos
durante um ano para que os tombamentos acontecessem.
Leia mais
Capital deve ter nova política de preservação ao patrimônio
A intenção é criar conjuntos ou sítios históricos, que
protejam a área ao redor do agrupamento de edificações
próximas. Leia mais
Projeto visa revitalização de estação ferroviária entre Uberaba e
Uberlândia
A ideia é tombar o local, o que deve ser decidido em reunião
do Conselho de Patrimônio Histórico e Artístico de Uberaba
(Conphau,). A estação foi inaugurada em 1896 e desativada
há mais de 20 anos. Leia mais
Reza do Santo é indicada para compor patrimônio imaterial
O ato, cultivado desde a época do padre Cícero, é
antecedido por preparativos como pintura da casa,
ornamentação da sala e do oratório onde ficam as imagens
de santos. Leia mais

Agenda
Aracati (CE) recebe
exposição Bem do Brasil
A mostra reúne peças de
todas as regiões do país e
usa tecnologia de grafismo
e imagem para mostrar
a variedade da cultura e
levar o público a entender
como o IPHAN integra
preservação de bens de
valor e desenvolvimento do
país. Leia mais
Abertas inscrições para a
maior premiação sobre o
Patrimônio Cultural
Agora, serão selecionados
seis trabalhos divididos em
duas grandes categorias. O
Prêmio é promovido pelo
Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN) desde
1987 em reconhecimento
às ações de preservação
do patrimônio cultural
brasileiro. Leia mais

Mundo
França - Margens do
Sena: patrimônio mundial
da Unesco
O trecho escolhido vai da
ponte Sully até a ponte
Iéna. Leia mais
Portugal - Concurso
fotográfico assinala 10
anos da classificação da
Paisagem da Cultura da
Vinha da Ilha do Pico pela
Unesco
O Governo dos Açores
promove até 30 de abril
um concurso fotográfico
denominado “Um olhar
sobre a Paisagem da
Cultura da Vinha –
Património Mundial”.
Leia mais
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