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Obra rara de Mário de Andrade é relançada
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)
edita O Turista Aprendiz, publicado pela primeira vez em
1976.
Leia mais
PB - Igreja de Nossa Senhora da Penha de França será
restaurada
Construída em 1756 e um dos marcos da ocupação do
litoral sul paraibano, a Igreja de Nossa Senhora da Penha de
França, será restaurada pelo Iphan.
Leia mais
MT - Mais três casarões do Centro Histórico serão restaurados a
partir de novembro
As obras de restauração do Casarão Barão de Melgaço
serão iniciadas no dia 18 de novembro. Os recursos são do
Governo Federal por meio do PAC Cidades Históricas.
Leia mais
AL - Estado promove mapeamento cultural nos municípios
alagoanos
O projeto de Mapeamento Cultural – Inventário e
Salvaguarda – do Patrimônio Imaterial do Estado de Alagoas,
tem como objetivo manter viva a história e a cultura locais.
Leia mais
PE - Bandas de pífanos lutam para se tornar Patrimônio
Imaterial Brasileiro
Solicitação de reconhecimento foi entregue ao Iphan, em
Pernambuco. Pesquisa reúne início e desdobramentos da
manifestação artística musical.
Leia mais
SC - Equipe de arqueólogos da Univille pesquisa sambaqui em
São Francisco do Sul
O que se descobriu até agora foi que a camada arqueológica
tem 35 cm, o que é considerado bem atípico, pois os
sambaquis registrados tem entre 1 e 25 metros.
Leia mais
PB - Patrimônio material do Estado, Teatro Santa Roza
completa 126 anos de existência
O espaço foi palco de importantes acontecimentos políticos,
históricos e culturais reunindo mais de um século de história,
e artes paraibanas.
Leia mais
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Agenda
Semana Fluminense do
Patrimônio no Rio de
Janeiro
A Semana Fluminense do
Patrimônio (SFP), que em
2015 entra em sua quinta
edição, será realizada no
período de 11 a 22 de
novembro.
Leia mais
Festival de Cultura de
Oeiras será nos dias 13 e
14 de novembro
O Festival de Cultura de
Oeiras, que já faz parte
do calendário cultural do
estado, objetiva fortalecer
e propor estratégias para
universalizar o acesso à
produção de bens, serviços
e espaços culturais.
Leia mais

Mundo
Presente e futuro do
Caminho de Santiago
em Portugal e Espanha
debatidos em Beja
O debate vai acontecer em
novembro, e vão participar
peritos e responsáveis
pelo estudo, gestão e pela
promoção do itinerário de
peregrinaçã.
Leia mais
Estado Islâmico destroi
mais um Patrimônio
Cultural da UNESCO
O grupo radical Estado
Islâmico destruiu, nesta
semana, as colunas de
Palmira, na Síria, Culturas.
Leia mais

