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Bens culturais de natureza imaterial: 15 anos de proteção
No dia 4 de agosto de 2000, foi instituído o decreto nº.
3.551 que criou o Registro de Bens Culturais de Natureza
Imaterial.
Leia mais
São anunciados os vencedores do Prêmio Rodrigo Melo Franco
de Andrade
Este ano, com aumento no número de premiados, o Prêmio
Rodrigo Melo Franco de Andrade, promovido pelo Iphan
contemplou oito ações em duas categorias.
Leia mais
AL - Símbolo cultural de Penedo, Theatro 7 de Setembro é
atração turística
Teatro feito ao estilo neoclássico, há 130 anos, é o mais
antigo do Estado. Turistas de várias partes do mundo ficam
encantados com o prédio.
Leia mais
BA - Urna funerária de índios extintos é achada em Esplanada
O artefato de cerâmica foi associado à tradição cultural de
povos indígenas extintos “Aratu” e é a primeira urna íntegra
encontrada em 10 anos no estado.
Leia mais
RJ - Parque das Ruínas é a nova atração turística de Pinheiral,
no Sul do Rio
A propriedade, de 1851, está localizada na Fazenda São
José dos Pinheiros. O espaço ganhou reforma, iluminação e
memorial. A visitação é gratuita.
Leia mais
MG - Crucifixo do fim do século 18 volta para o altar depois de
mais de 20 anos
De madeira maciça, o objeto cumpriu uma trajetória ilegal
que começou em Ouro Branco, ao ser furtado em novembro
de 1994.
Leia mais
GO - Bonecas Karajá: a mais bela representação indígena
brasileira da figura humana
Em 2012, as cerâmicas karajá foram reconhecidas pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)
como patrimônio imaterial brasileiro.
Leia mais
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Agenda
Inauguração da Casa do
Patrimônio em Igarassu
(PE)
No dia 15 de agosto vai ser
inaugurada em Igarassu
(PE) a Casa do Patrimônio
e para celebrar serão
realizados vários eventos.
Leia mais
Prêmio Luiz de Castro
Faria está com inscrições
abertas para a sua 3ª
Edição
O Iphan abriu inscrições
para o Prêmio Luiz de
Castro Faria que selecionará
pesquisas acadêmicas
relativas à preservação do
patrimônio arqueológico
brasileiro.
Leia mais

Mundo
A reconstrução do
patrimônio arquitetônico
no Nepal
A Unesco se prontificou
a ajudar o país na
recuperação de seus
principais monumentos,
mas além dos custos altos
a possibilidade de próximos
abalos sísmicos na região
faz com que a reconstrução
seja questionada.
Leia mais
França apreende quadro
de Picasso avaliado em 26
milhões de euros
Obra pertence a banqueiro
espanhol e estava sendo
levada para a Suíça.
Quadro foi declarado
como não exportável pelas
autoridades espanholas.
Leia mais

