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Tem início primeira obra do PAC Cidades Históricas em
Iguape (SP)
A Casa da Fundição que abriga o Museu Municipal de
Iguape, em São Paulo, é a primeira obra do PAC Cidades
Históricas no estado de São Paulo. O valor liberado para
reforma é de R$ 800 mil.
Leia mais
Mato Grosso do Sul comemora 100 anos da chegada da
estrada de ferro Noroeste do Brasil
Há cem anos as duas frentes de trabalho da Companhia
Estrada de Ferro Noroeste do Brasil – uma que começou a
ser construída em Bauru (SP) em 1905 e outra que saiu de
Porto Esperança (MS) em 1908 – se encontram na cidade.
Leia mais
Leste Fluminense (RJ) resgata seu patrimônio cultural
O livro conta a história e memória de cinco municípios da
região, mostrando os patrimônios materiais e imateriais e
descrevendo e identificando o conjunto de bens culturais.
Leia mais
Itamaracá (PE) – Limpeza desvenda história de engenhos
históricos
Uma antiga fábrica que transformava cana em açúcar e
álcool foi encontrada embaixo de quilos de folhas secas.
A edificação representa um engenho banguê da primeira
metade do século 18.
Leia mais
Procissão de São Sebastião e a Benção dos Barbadinhos viram
bens imateriais
O reconhecimento dos eventos religiosos do calendário
carioca faz parte da preparação para as celebrações dos 450
anos da cidade, que serão comemorados em 2015.
Leia mais
Produção de castanha em Mato Grosso é considerada
patrimônio histórico e cultural
A atividade emprega aproximadamente 400 trabalhadores
na extração e no beneficiamento do produto. Um
levantamento está sendo feito para registrar e salvaguardar
o patrimônio.
Leia mais
Mais de 100 prédios podem ser tombados como patrimônio
histórico e cultural de Viçosa
O levantamento foi feito por um grupo de estudantes da
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
Federal de Alagoas, que fica na zona da mata. Os estudos
começaram em 2011.
Leia mais
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Agenda
Curso zeladoria do
patrimônio histórico
O objetivo é capacitar
profissionais em ações
de gestão, salvaguarda e
valorização do patrimônio
edificado paulista. Leia
mais
Aberta consulta pública
sobre dossiê de registro
do Carimbó
O documento estará
disponível no site do IPHAN
(www.iphan.gov.br) até o
dia 18 de março de 2014.
Leia mais

Mundo
China - População
protege vilas antigas de
incêndios
O controle será melhorado
em 100 cidades, vilas,
aldeias e complexos
de prédios antigos. Os
esforços das autoridades
aumentaram para prevenir
o fogo nas vilas antigas
que possuem riquezas
culturais do País.
Leia mais
Rússia - Site disponibiliza
imagens dos Kremlins
Quem quiser fazer um
tour virtual pelos castelos
medievais da Rússia, pode
acessar ao link batizado
de “Passeios Virtuais pelos
Kremlins da Rússia”. O
primeiro a ter imagens
divulgadas foi a sede da
presidência da Federação
Russa.
Leia mais

