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CE - No interior do Ceará, município de Sobral guarda a arte
colonial brasileira
Os estilos artísticos art déco e vernaculares que prevaleceram
durante o período colonial ainda estão inscritos na
paisagem, história e memória da cidade cearense de Sobral.
Leia mais
MG - Convênio para Museu de Congonhas promove
valorização do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos
O Santuário de Bom Jesus de Matosinhos é foco de
Convênio firmado entre o Iphan, e a Fundação Municipal de
Cultura, Lazer e Turismo (FUMCULT) de Congonhas (MG).
Leia mais
MS - Exposição revela a história de Aquidauana a partir de seus
ladrilhos hidráulicos
As visitas poderão ser feitas até o dia 30 de junho no MIS
(Museu da Imagem e do Som), na Sala de Exposição de
7h30 às 17h30, de segunda a sexta.
Leia mais
RJ - Museu de Campos completa três anos com indicação a
prêmio nacional
Programação começa nesta sexta-feira (26) às 10h com
exposição. Patrimônio concorre ao prêmio Rodrigo Melo
Franco de Andrade.
Leia mais
MG - BH recebe o projeto “Moradores - a Humanidade do
Patrimônio Histórico”
Durante o mês de julho, projeto faz homenagem à memória
dos moradores de BH com exposição multimídia, varal
fotográfico e debate sobre patrimônio.
Leia mais
BA - Museu dos azulejos será reaberto para visitação
Quando chegaram ao Brasil os portugueses extraíram daqui
tudo que puderam. Essa relação também proporcionou
trocas culturais, na lista está o universo da azulejaria.
Leia mais
SC - Relíquias arqueológicas são encontradas durante
escavações no Museu Histórico
No mês em que Itajaí comemora 155 anos, fragmentos
da história da cidade estão sendo encontrados em uma
escavação arqueológica ao redor do Palácio Marcos Konder.
Leia mais
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Agenda
Iphan estará presente na
Flip 2015, em Paraty (RJ)
Público poderá adquirir
uma vasta bibliografia
na área de patrimônio
cultural.
Leia mais
Caixa abre seleção pública
para patrimônio cultural
Os interessados poderão
inscrever seus projetos em
dois programas culturais
da CAIXA: Ocupação dos
Espaços da CAIXA Cultural
e Apoio a Festivais de
Teatro e Dança.
Leia mais

Mundo
Vila Viçosa vai ser palco
de Feira Renascentista no
fim de semana
O objetivo é destacar os
momentos marcantes do
importante patrimônio
histórico e cultural da vila
de valores renascentistas.
Leia mais

China irá restaurar parte
mais antiga da Grande
Muralha
Os trabalhos serão feitos
em 18 trechos, com uma
extensão conjunta de
61 quilômetros, e terão
um orçamento de 208
milhões de iuanes (R$
104.621.400).
Leia mais

