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Brasil tem novos bens protegidos pelo Iphan
A decisão do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural
foi tomada no início de dezembro, na sede do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em Brasília.
Leia mais
MG - Candidatura da Pampulha a patrimônio mundial será
oficializada
O anúncio oficial será no Museu de Arte da Pampulha, em
Belo Horizonte (MG), quando será apresentado o Dossiê de
candidatura.
Leia mais

Agenda
Alunas de Irati expõem
trabalhos com tinta óleo
e grafite em mostra
Está aberta para visitação
a exposição “Encontro –
Tinta Óleo e Grafite” em
Irati, na região central do
Paraná. As obras seguem
expostas na Casa da
Cultura – Fundação Edgard
& Egas Andrade Gomes até
o dia 18 de dezembro.
Leia mais

SC - Após restauração, Cine Teatro Mussi é reaberto
O prédio foi adquirido pelo Instituto do Patrimônio Histórico
Nacional (Iphan) em 2009, por R$ 812 mil, após quase 5
anos interditado.
Leia mais
BA - IPHAN entrega igreja e teatro históricos restaurados em
Rio de Contas
O tombamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento
inclui todo o seu acervo. Já o Teatro São Carlos está entre os
10 mais antigos do Brasil, sendo o mais antigo da Bahia.
Leia mais
RJ - Casa de Oscar Niemeyer no Rio é escaneada com
tecnologia 3D
A Casa das Canoas, no Rio de Janeiro, vai fazer parte de uma
biblioteca virtual que terá no acervo 500 patrimônios da
arquitetura mundial.
Leia mais
CE - Em Fortaleza, Cine São Luís passa por últimos acertos para
inauguração
Estrutura, além de cinema, passará a receber dança, teatro e
música. Construído em 1958, Cine São Luís foi tombado em
2005.
Leia mais
DF - Brasília completa 27 anos como Patrimônio da
Humanidade
Projeto do urbanista Lucio Costa destacou-se pela marcação
inconfundível do caráter monumental que a nova capital do
Brasil exigia.
Leia mais
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Cidade Velha recebe
em 2016 reunião da
Organização das Cidades
Patrimônio Mundial
A Reunião Regional da
Organização das Cidades
Patrimônio Mundial
para Europas do Sul e
Mediterrâneo vai acontecer
no primeiro semestre do
ano que vem.
Leia mais

Mundo
‘A Jornada da Vida’ visita
ilha com espécies de 50
milhões de anos
Você vai conhecer um lugar
de paisagens estranhas em
Socotra, no Oceano Índico,
um arquipélago que parece
perdido no tempo.
Leia mais
Torre de Belém, usada por
emigrantes para recordar
Portugal, celebra 500
anos
A Torre de Belém é
utilizada pelos emigrantes
como uma forma de
relembrar a cidade e o país.
Leia mais

