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Cais do Valongo (RJ) pode se tornar Patrimônio Mundial
Apresentada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan) a candidatura do Sítio Arqueológico do Cais
do Valongo aguarda a avaliação final do Comitê do Patrimônio
Mundial, prevista para acontecer entre os dias 6 a 9 de julho,
na cidade de Cracóvia, na Polônia. Leia mais
PA - Prêmio valoriza mestres e mestras do Carimbó paraense
Como parte das ações para salvaguarda dessa manifestação
cultural paraense, o Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (Iphan) lança o Prêmio Carimbó Nosso
Patrimônio. Leia mais
Berlim recebe exposição sobre obra de Burle Marx
A partir do dia 7 de julho, o público alemão poderá conhecer
mais da obra de um grande artista brasileiro. Produzida
pelo Museu Judaico de Nova York, com curadoria de Jens
Hoffmann e Claudia J. Nahson, a exposição Roberto Burle
Marx: Brazilian Modernist fica em cartaz na Galeria de Arte
do Banco da Alemanha.Leia mais
BA- Estudo para incluir a baiana de acarajé na Classificação
Brasileira de Ocupações começa
Previsão é de que o estudo seja concluído no final deste mês.
Baianas vão ser ouvidas por técnicos da USP. Leia mais
SP - Superintendente do Iphan fará abertura de Simpósio
O Simpósio sobre Patrimônio Material e Imaterial, cujo tema
será “Cidade, Memória e Patrimônio”, no dia 17 de agosto o
superintendente do Iphan em São Paulo, Victor Hugo Mori,
que irá falar sobre a importância da adoção de políticas
públicas voltadas à preservação do patrimônio histórico no
Brasil. Leia mais
ES - Seminário ‘Jesuítas do Brasil: Legado para o Patrimônio
Histórico’- 31/07 a 04/08
O Santuário Nacional de São José de Anchieta, em parceria
com o Iphan e a Companhia de Jesus, realizará o Seminário
“Jesuítas do Brasil: Legado para o Patrimônio Histórico, de 31
de julho a 4 de agosto de 2017, em Anchieta (ES). Leia mais
PE - Plataforma gratuita possibilita visitas virtuais ao Paço do
Frevo
Museu localizado no Bairro do Recife é a primeira instituição
cultural de Pernambuco a ter suas cinco exposições disponíveis
no Google Arts & Culture. Leia mais
BA - Igreja de Sant’Ana renasce após uma reforma de 11 anos
Depois de passar por uma reforma que durou 11 anos, a
Igreja de Sant’Ana, em Nazaré, tem reinauguração marcada
para o próximo dia 20, às 20h. Leia mais
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Agenda
CE - Espetáculo teatral
na estação ferroviária em
Fortaleza (CE)
Um espetáculo de teatro que
convida o público a caminhar
por alguns espaços da estação
ferroviária Prof. João Felipe,
em Fortaleza (CE). A peça está
em cartaz de 11 a 16 de julho
de 2017, sempre às 19 horas.
. Leia mais
RJ - Exposição cerâmica de
São Gonçalo Beira Rio, no
Rio de Janeiro
O Centro Nacional de Folclore
e Cultura Popular (CNFCP)
com o apoio do Iphan inaugura no próximo dia 22 de
junho, às 17 horas, na Sala
do Artista Popular do Museu
de Folclore Edison Carneiro,
a exposição Cerâmica de São
Gonçalo Beira Rio . Leia mais

Mundo
Ampliação garante título
de Patrimônio Mundial à
Chapada dos Veadeiros
Parque corria risco de ser incluído em lista de propriedades em perigo.
Leia mais
Braga: Santuário do Bom
Jesus, candidato a património
mundial, vai receber obras
de requalificação
O Santuário do Bom Jesus do
Monte, em Braga, candidato
a património mundial da humanidade, vai ser alvo de novas obras de requalificação,
com particular incidência
no interior da Basílica local.
Leia mais

