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Prazo de inscrições para o Prêmio Rodrigo Melo Franco de
Andrade encerra dia 30 de abril
Desde 1987, ações de todas as regiões do país vêm
recebendo o reconhecimento pelo trabalho de promoção,
difusão, proteção e preservação do patrimônio cultural
nacional. Leia mais
João Pessoa (PB) e IPHAN lançam edital para Recuperação de
Imóveis Privados
Está aberto, até o dia 24 de abril, edital de seleção para
apresentação de propostas para recuperação de imóveis
privados no centro histórico de João Pessoa, Paraíba.
Leia mais
SC - Prefeitura de Florianópolis lança na próxima semana edital
para restauro da Casa de Câmara
A expectativa é que as obras iniciem em junho, com prazo
de 18 meses para conclusão. O espaço está interditado
desde 2007, quando passou a ser ocupado por andarilhos,
até ser lacrado totalmente em 2012. Leia mais
GO - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Goiás terá
nova sede
O imóvel começou a ser construído em 1936 e foi
inaugurado em 1937 para abrigar a Delegacia Fiscal,
integrando o conjunto de prédios públicos que tiveram
destaque no traçado inicial da cidade. Leia mais
PB - A Fazenda Maquiné - Patrimônio histórico e cultural de
Araruna
Um lugar bucólico, de paisagens naturais e riqueza cultural
surpreendente, um verdadeiro tesouro de da história do
município. A Fazenda Maquiné fica onde era antes um
engenho de mesmo nome. Leia mais
MG - Abertas inscrições para 57º Encontro de Folias de Santos
Reis em Uberaba
O evento faz parte do projeto “Canto e Encanto das Folias
de Reis”, e tem o objetivo de fazer o registro e catalogação
das companhias de Santos Reis, São Sebastião e Divino
Espírito Santo existentes em Uberaba. Leia mais
SP - Revitalização do Engenho dos Erasmos, em Santos,
promete atrair mais visitantes
O investimento será de R$ 3,5 milhões e vai compreender
a construção de duas passarelas articuláveis, além de
espetáculos noturnos de som e imagem e uma torre de
observação. Leia mais
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Agenda
Documentário apresenta
as viagens de Roberto
Burle Marx
Quem quiser conhecer os
lugares que o paisagista
Roberto Burle Marx
visitou pode assistir ao
documentário Expedições
de Burle Marx, exibido pela
TV Brasil todas as quartasfeiras do mês de abril, às
23h. Leia mais
Oficinas em São Luís (MA)
capacitam profissionais
para restauração de bens
móveis
A oficina é uma parceria
do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN) e
do Instituto para o
Desenvolvimento Humano
(IDH), com o patrocínio
do Banco Nacional de
Desenvolvimento Social
(BNDES). Leia mais

Mundo
Rússia- Crimeia: além
do petróleo, terra de
grande beleza natural,
patrimônio histórico
A região é chamada de
Riviera da Europa Oriental
por causa de suas praias
limpas e azuladas, e por
seus castelos misteriosos.
Leia mais
Espanha - O Patrimônio
Mundial da Humanidade
em Barcelona
A cidade de Barcelona
tem oito construções
modernistas declaradas
Patrimônio Mundial da
Humanidade pela UNESCO.
Leia mais

