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Salvador (BA) recebe monumentos recuperados pelo PAC Cidades
Históricas
No próximo dia 18 de novembro, às 11h, a presidente do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan),
Kátia Bogéa, e o ministro da Cultura, Marcelo Calero, entregam
à comunidade duas obras restauradas com recursos do PAC
Cidades Históricas, a Igreja da Venerável Ordem Terceira de
São Domingos Gusmão e o Forte São Marcelo.
Leia mais
Dia da Consciência Negra: Preservando a identidade afro-brasileira
Para celebrar a importância da data, a presidente do Iphan,
Kátia Bogéa, participará, no dia 20 de novembro, da entrega
do título da terra da Comunidade Quilombola de Batateira, em
União dos Palmares, em Alagoas, como um reforço às ações
do instituto para criação de políticas voltadas à proteção e
resgate dos bens culturais das comunidades tradicionais de
matriz africana.
Leia mais
CE - Moradores encontram novo sítio arqueológico em Mundaú
O município de Trairi possui pelo menos 21 sítios
arqueológicos. No Ceará, 556 já foram identificados no Litoral.
Leia mais
RN - Caminhada mostra belezas históricas de Natal
Evento acontece no próximo sábado (19) a partir das 15h em
Natal. Além do objetivo cultural, o evento fechou parceria com
instituições beneficentes.
Leia mais
MS - Oficina do 13º Fasp trouxe a sabedoria do mestre Sebastião na
construção da viola de cocho
Terminou na manhã desta segunda-feira (14) a oficina de viola
de cocho com o mestre-artesão Sebastião de Souza Brandão,
de Ladário (MS).
Leia mais
MG - Restauração forma jovens de Itatiaia
O restauro da Matriz de Santo Antônio, em Itatiaia, além
de trazer de volta todo o esplendor do templo, colabora na
formação da comunidade. A equipe de restauro já comandou
oficinas e rodas de conversa sobre educação patrimonial e
artesanato sustentável..
Leia mais
SE – No Museu da Gente Sergipana, a riqueza da produção popular
Aberto há cinco anos, o “primeiro museu de multimídia
interativo do Norte e Nordeste”, mostra riquezas culturais do
menor estado do Brasil.
Leia mais
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Agenda
Cerimônia de premiação da
4ª Edição do Prêmio Luiz de
Castro Faria
A cerimônia do prêmio,
que visa o estímulo à
produção acadêmica sobre
o patrimônio arqueológico
brasileiro, ocorrerá na sede
do instituto, em Brasília, no
dia 23 de novembro.
Leia mais
SE - Encontro Cultural de
Laranjeiras abre inscrições
Estão abertas até o dia 18
de novembro as inscrições
de trabalhos a serem
submetidos pela Comissão
Científica de avaliação para
o Simpósio do XLII Encontro
Cultural de Laranjeiras.
Leia mais

Mundo
Em 2100, a maioria dos
falantes de português será
africana
O “Novo Atlas da Língua
Portuguesa” quer ser um
cartão-de-visita da língua e
da comunidade dos países
lusófonos.
Leia mais
Sete Povos das Missões,
uma das mais notáveis
utopias da história
O Rio Grande do Sul abriga
sítios arqueológicos que são
verdadeiros testemunhos
da presença jesuíta na
região.
Leia mais

