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Agenda
11ª edição de Concerto 
de Páscoa na cidade de 
Goiás

No dia 26 de março, como 
parte da programação da 
Semana Santa na cidade de 
Goiás, o Iphan promove a 
11ª edição do Concerto de 
Páscoa.
Leia mais

Mostra Signos Miméticos-
Poéticos em Jaraguá (AL)

As séries de experimentos 
apresentadas nesta 
exposição compõem uma 
seleção de 150 desenhos e 
são parte de um conjunto 
maior, executado em 1996.
Leia mais
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BA - Terreiros terão Planos de Salvaguarda elaborados em curso 
de extensão

A iniciativa inovadora tem promovido resultados efetivos 
para a gestão integrada do patrimônio cultural dos povos de 
terreiros. 
Leia mais

MG - Obra de restauro revela pintura atribuída ao filho de 
Mestre Ataíde em igreja de Mariana 

Sob camadas de tinta branca, a descoberta. Um anjo foi 
revelado durante as obras de restauro da Igreja de Nossa 
Senhora do Rosário dos Pretos, em Mariana.
Leia mais

MG - Antigo Cine São Luiz em Uberaba será transformado em 
galeria comercial

O projeto prevê que o local se torne uma galeria comercial. 
De acordo com a proposta, a fachada será restaurada 
mantendo as características originais.
Leia mais

MG - Rua da Bahia começa a ganhar totens com informações 
sobre prédios e ícones históricos.

A expectativa é de que 81 totens e placas sejam instalados 
na Rua da Bahia, de um ponto a outro da Avenida do 
Contorno, na Região Centro-Sul. 
Leia mais

RJ - Casa da Memória, em Teresópolis, é reaberta ao público

O local tem três exposições de fotos, documentos e peças 
históricas, além de pinturas do acervo iconográfico de 
artistas teresopolitano. 
Leia mais

PA - Consulta sobre reforma no Ver-o-Peso fica disponível até 
31 de Março

Após o prazo de consulta, vai ser realizada uma audiência 
pública na capital paraense, com a apresentação do projeto 
e recebimento de contribuições da sociedade civil.  
Leia mais

BA - Passagem subterrânea na sede da 1ª cadeia do país intriga 
historiadores

Prisão era na Câmara Municipal durante período colonial, 
em Salvador. Não há consenso se passagem foi canal fluvial 
ou abrigou celas solitárias. 
Leia mais
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Mundo
Espanha - Restauração da 
Torre Medieval de Cádiz: 
Atentado ou preservação 
do patrimônio?

A controversa restauração 
não só gerou uma ampla 
discussão internacional 
sobre a restauração do 
patrimônio, mas será 
levada para a Comissão da 
Cultura do Parlamento de 
Andaluzia.
Leia mais

Portugal - Palácio 
Valflores é um dos mais 
ameaçados, mas há 
piores 

A lista “Os 7 mais 
ameaçados” 2016 
reúne monumentos 
considerados em grande 
risco na Arménia, Estónia, 
Finlândia, França, Grécia, 
Espanha e Turquia. 
Leia mais
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