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Agenda
Exposição registra a 
importância das tradições 
para o Brasil

Lugares, expressões, 
saberes e ofícios passados 
e renovados de geração 
em geração pelo povo 
brasileiro são a matéria-
prima da exposição 
Patrimônio Imaterial 
Brasileiro,  A Celebração 
Viva da Cultura dos Povos.  
Leia mais

IEPHA promove o 1º 
Encontro Mineiro do 
Patrimônio Cultural 

O Instituto Estadual de 
Patrimônio Histórico e 
Artístico de Minas Gerais 
(IEPHA/MG) irá promover 
no dia 7 de junho, sábado, 
o 1º Encontro Mineiro de 
Patrimônio Cultural. 

Leia mais

Mundo
Bolivia - Autoridades 
de Culturas presentan 
Proyecto de Salvaguardia 
Patrimonio Cultural 
Inmaterial de las 
Comunidades Kallawaya 

Autoridades do Ministério 
da Cultura e Turismo foram 
a Curva-Bautista Savavedra 
para fazer o lançamento 
oficial do projeto.

 Leia mais

Portugal - Mosteiro da 
Batalha assinala 30 Anos 
como Património Mundial

Quem passa pela região da 
Batalha não consegue ficar 
indiferente ao Mosteiro 
de Santa Maria da Vitória, 
mandado construir por D. 
João I.   
Leia mais
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Sítio da antiga fazenda de Santo Inácio de Campos Novos (RJ) 
passa a integrar lista de Bens Tombados 

O conjunto rural, remanescente de uma antiga fazenda 
fundada em 1648 e construída sobre um sambaqui, conta 
com uma casa, senzala, oficinas, capela e cemitério anexo. 
Leia mais

Propriedade em Campinas (SP) recebe tombamento Federal 

A arquitetura da casa mantém até hoje as mesmas 
características originais da época. O local foi considerado um 
sítio arqueológico totalmente preservado. 
Leia mais

SP - Igreja Matriz de Itu passa por restauração

A obra iniciada na primeira quinzena de maio resultará 
na renovação de diversos elementos que compõem a 
arquitetura do santuário, que foi construído em 1780.
 Leia mais

PI - Iphan reconhece cajuína como patrimônio e tomba Fábrica 
de Laticínios e escola rural

Além da cajuína, o Conselho Consultivo do IPHAN aprovou 
o tombamento da Fábrica de Laticínios e Escola Rural de 
Floriano.  Leia mais

RJ - Tombados pelo patrimônio histórico, Arcos da Lapa passam 
por reforma

Cerca de 20 funcionários fazem a raspagem de trechos 
danificados, recuperam partes de argamassas que estavam 
soltas, aplicam cal e pintam. Leia mais

MA - Prédio da antiga Fábrica Progresso será recuperado

Edificação é do século XIX. Serão repassados R$ 11 milhões 
do PAC Cidades Históricas para obras no centro histórico de 
São Luís. Leia mais

MG - Ministério da Cultura e IPHAN destinam verbas para 
restauração da Praça Santa Rita em Cataguases

A Praça Santa Rita passará por reformas e as obras têm 
início previsto para o dia 2 de junho, quando começarão os 
trabalhos de restauração dos bancos em pastilhas e do piso 
em pedra portuguesa. Leia mais
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