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Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural volta a se reunir
em Brasília
A prática de fazer cuias, (PA), o paisagismo dos Jardins
de Burle Marx, (PE), e o parque Campo de Santana, (RJ),
poderão integrar a lista de bens protegidos pelo Iphan.
Leia mais
BA - Iphan lança plataforma digital sobre baianas de acarajé
Informações sobre a vida e o ofício das baianas de acarajé
estarão disponíveis, a partir do mês de julho, em um banco
de dados digitalizados, batizado de Plataforma Oyá Digital.
Leia mais
CE - Pesquisadores descobrem no Ceará fóssil de ave mais
antiga do Brasil
A ave era conhecida por fósseis encontrados na China e na
Espanha, sendo um registro inédito na América do Sul. Fóssil
estará em exposição no museu de Santana do Cariri.
Leia mais

Agenda
Mostra cinematográfica é
atração no São João 2015
de Campina Grande
Maior São João do mundo
deve injetar R$160 milhões
na economia local. Festejo
junino acontece até 5 de
julho.
Leia mais
Conversa Pai D’égua:
licenciamento ambiental
no Pará
O objetivo é divulgar e
refletir sobre diversos
aspectos das questões
mais atuais relacionadas ao
Patrimônio Cultural.
Leia mais

AL - Praça Nossa Senhora do Ó será reformada e revitalizada
Orçado em mais de R$ 280 mil, o complexo urbanístico dará
maior conforto e visibilidade à praça centenária do bairro.
Leia mais

MG - Sítios arqueológicos resgatados em Minas
O trabalho resultou na catalogação, limpeza, análise
e conservação de aproximadamente 200 mil vestígios
encontrados.
Leia mais
PE - Patrimônio histórico de Pernambuco reunido em aplicativo
para smartphones
A história de cada lugar é mostrada em fotos e textos
disponíveis em quatro idiomas: português, inglês, francês e
espanhol.
Leia mais

RJ - Calçamento do Rio Antigo é achado em obras do VLT no
Centro
Calçamento em estilo pé de moleque é, provavelmente, do
século XIX. Iphan ainda decidirá o que vai ser feito com o
material encontrado.
Leia mais
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Mundo
Após 4 anos, tourada
deixa de ser patrimônio
cultural na França
Apesar desta decisão, as
associações de defesa dos
animais disseram que não
vão descansar enquanto
não abolirem de vez
esta prática do território
francês.
Leia mais
Comitê do Patrimônio
Mundial se reúne em
Bonn no dia 28 de junho
O Comitê do Património
Mundial examinará
propostas para inscrever 37
bens na Lista do Patrimônio
Mundial da UNESCO.
Leia mais

