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Quatro bens no Rio de Janeiro ganham proteção federal do Iphan
Os prédios das antigas Docas Dom Pedro II, do antigo
Supremo Tribunal Federal e do Instituto de Resseguros
do Brasil, além de um Lampião situado no Largo da Lapa
receberam proteção federal. Os bens foram analisados pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).
Leia mais
Protagonismo feminino é tema do II Seminário Gênero e Patrimônio
Cultural
Fomentar a reflexão de gênero no campo da cultura,
reconhecendo a importância da participação e protagonismo
das mulheres na preservação do Patrimônio Cultural. Esse
é o objetivo do II Seminário Gênero e Patrimônio Cultural:
Gênero, Religiosidades e Saberes Tradicionais das Parteiras,
que acontece nos dias 06 e 07 de dezembro, no Centro de
Artesanato de Pernambuco.
Leia mais
NAC - A influência negra nos destinos turísticos brasileiros
Cultura negra se manifesta na linguagem, nos ritmos, culinário,
crenças e costumes que realçam a diversidade do Brasil.
Leia mais
PE - Olinda é homenageada em moeda comemorativa da série
Cidades Patrimônio
A última moeda comemorativa da série numismática “Cidades
Patrimônio da Humanidade no Brasil” homenageia a cidade de
Olinda. A série de moedas já homenageou as cidades de Ouro
Preto, Diamantina, São Luís, Salvador, Goiás e Brasília.
Leia mais
AL - Fiscais descobrem desenhos rupestres inéditos em sítios
arqueológicos no Sertão
As imagens recém-descobertas em três pontos sugerem
figuras antropomórficas (homem) e zoomórficas (animais),
além de formatos geométricos, sempre em fendas de
formações rochosas do tipo arenito.
Leia mais
ES - Patrimônio cultural em sítio histórico de Mimoso do Sul será
restaurado
Os projetos foram contemplados por meio do edital da Secult,
e as casas estão localizadas em São Pedro do Itabapoana, onde
acontece anualmente o Festival de Inverno da Sanfona e Viola.
Leia mais
RS - Museu do Trem de São Leopoldo comemora 40 anos de
inauguração
Entidade surgiu graças a uma parceria entre o Museu Histórico
Visconde de São Leopoldo, a prefeitura municipal e a empresa
RFFSA.
Leia mais
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Agenda
II Veredas do Patrimônio
acontece na Paraíba
Territórios, identidades,
memórias, cidadania e
participação coletiva
compõem os debates do
II Veredas do Patrimônio,
que acontece no dia 08 de
dezembro.
Leia mais
Espírito Santo realiza Oficina
de Implantação da Casa do
Patrimônio
Nos dias 1 e 2 de dezembro,
o Iphan e a Secretaria
de Estado da Cultura do
Espírito Santo realizarão
a Oficina de Implantação
da Casa do Patrimônio no
Espírito Santo, no Palácio da
Cultura Sônia Cabral.
Leia mais

Mundo
UNESCO declara 24
termos solares da China
como Patrimônio Cultural
Imaterial da Humanidade
Os 24 termos solares
da China se referem ao
movimento do sol, sendo
considerado um sistema
de conhecimentos sobre as
mudanças e regulamentos
das estações, clima e
fenologia.
Leia mais
Évora, a cidade invisível
Há 30 anos, o centro
histórico de Évora foi
classificado pela UNESCO
como património da
Humanidade. Fomos à
procura do património que
está em quem a habita.
Leia mais

