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MG - Museu de Congonhas é inaugurado em sítio do
patrimônio mundial
A instituição chega ao público com a missão de potencializar
a percepção e a interpretação das múltiplas dimensões do
Santuário do Bom Jesus de Matosinhos.
Leia mais
SC - Casa Rux será entregue totalmente restaurada
Foram investidos cerca de R$ 470 mil na recuperação
do local e a obra finalizada será entregue no dia 18 de
dezembro.
Leia mais
SP - Avenida Paulista recebe escultura da artista Tomie Ohtake
A instalação, com 8 metros de altura, foi elaborada há
três anos pela artista, que morreu em fevereiro, sem ver a
concretização da ideia.
Leia mais
CE - Exposição celebra os 50 anos da Casa de José de Alencar
como patrimônio brasileiro
A exposição celebra o cinquentenário do tombamento pelo
IPHAN da casa onde nasceu, em 1829, e viveu até os nove
anos de idade o romancista cearense José de Alencar.
Leia mais
RO - Urnas funerárias são encontradas em sítio arqueológico
na região de Porto Velho
Após pesquisas realizadas no local, foi iniciada na última
semana a escavação para o resgate de 12 urnas funerárias
com registros de sepultamento humano.
Leia mais
SP - Ubatuba começa restauro do Sobradão do Porto
A Fundação de Arte e Cultura da Prefeitura de Ubatuba e
o Iphan anunciam o início da primeira fase das obras de
restauração do Sobradão do Porto.
Leia mais
MG - BH completa 118 anos e alguns bairros ainda preservam
características de interior
Boa parte da história da capital passa pelo emblemático
Lagoinha. No Santa Tereza, clima de interior se mistura à
fama de boêmio. Ambos são patrimônio da cidade.
Leia mais
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Agenda
Novo prazo para
inscrições no Prêmio Boas
Práticas de Salvaguarda
do Patrimônio Cultural
Imaterial
As inscrições estão
disponíveis até o próximo
dia 25 de janeiro de 2016.
Leia mais
Maranhão sediará
Encontro das Cidades
Históricas Turísticas e
Patrimônio Mundial em
Fevereiro
O 2º Encontro Brasileiro
das Cidades Históricas
Turísticas e Patrimônio
Mundial, acontece no
período de 24 a 27 de
fevereiro.
Leia mais

Mundo
Peru prepara nova via
para descongestionar
acesso a Machu Picchu
Uma nova via de saída da
cidadela inca de Machu
Picchu será apresentada a
uma missão da Unesco que
visitará o país em janeiro
do próximo ano.
Leia mais
Arte nos pontos de
ônibus, corrida e
caminhada assinalam
14 anos de Patrimônio
Mundial
Esse é um dos eventos que
assinala o 14º aniversário
da elevação do Centro
Histórico de Guimarães
a Patrimônio Cultural da
Humanidade.
Leia mais

