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Serra da Barriga (AL) receberá certificação de Patrimônio
Cultural do MERCOSUL
Um local de resistência e de importância histórica será palco
de eventos que celebram o Dia da Consciência Negra (20 de
novembro). A Serra da Barriga, Parte Mais Alcantilada (AL),
antigo Quilombo dos Palmares (AL), terá sua certificação
como Patrimônio Cultural do MERCOSUL no próximo dia 11.
Leia mais
II Seminário em Fortaleza discute trajetória e futuro da política
do Patrimônio Imaterial
Para revisitar a trajetória da elaboração e os caminhos da
implementação, bem como os avanços e futuro dessa Política,
o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)
promove, entre os dias 08 e 11 de novembro, o II Seminário
de Fortaleza - Desafios para o Fortalecimento da Salvaguarda
do Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. Leia mais
Programa Sentidos Urbanos (MG) é finalista para Prêmio de
Direitos Humanos
Defender o respeito aos Direitos Humanos. Esse é o objetivo
do Prêmio AMAERJ Patrícia Acioli de Direitos Humanos, que
tem este ano, entre os finalistas, a ação Olhares (Im)possíveis,
iniciativa do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, através do Programa Sentidos Urbanos, realizado
em Ouro Preto (MG). Leia mais
AM – Matriz recebe últimos retoques para inauguração
No próximo dia 15 de novembro, Manaus terá um reencontro
com a sua história com a reinauguração da praça da Matriz.
Leia mais
MT – Parceria entre Prefeitura e lojistas intensifica a
revitalização do Centro Histórico
A recuperação dos calçadões tem a parceria do Iphan e não
altera a estrutura do patrimônio histórico, que precisa ser
cuidado unilateralmente. Leia mais
MA - Obras de revitalização no Centro de São Luís começam
esta semana
O anúncio foi feito ontem pelo superintendente regional do
Iphan, Maurício Itapary; as obras do PAC Cidades Históricas,
do Governo Federal, ocorrerão nas praças Deodoro e Pantheon
e na Rua Grande. Leia mais
Encontro internacional debate preservação dos fortes militares
A importância da preservação dos fortes militares como
patrimônio mundial é o tema do Encontro Internacional de
Fortificações e Patrimônio Militar (Icofort, da sigla em inglês),
que começou hoje (6) no Forte Duque de Caxias, no Leme,
zona sul do Rio de Janeiro. Leia mais
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Agenda
Premiação reconhece boas
práticas de salvaguarda
de Sistemas Agrícolas
Tradicionais
Estão abertas, até 12 de
dezembro, as inscrições
para o Prêmio BNDES de
Boas Práticas para Sistemas
Agrícolas Tradicionais.
Serão contempladas 15
ações de salvaguarda do
patrimônio cultural imaterial e
conservação dinâmica de SAT,
que dividirão o prêmio de R$
925 mil. Leia mais
RJ - Pinakotheke Cultural
“Oscar Niemeyer – Territórios
da Criação”
A Pinakotheke Cultural Rio de
Janeiro apresenta a exposição
“Oscar Niemeyer – Territórios
da Criação”, que celebra 110
anos de nascimento do genial
arquiteto com um conjunto
inédito de desenhos, pinturas,
esculturas e peças de mobiliário
feitos por ele.
Leia mais

Mundo
”Bonecos
de
Estremoz”
podem ser Património da
Humanidade em dezembro
A inscrição da “Produção de
Figurado em Barro de Estremoz”
na Lista Representativa do
Patrimônio Cultural Imaterial
da Humanidade, da UNESCO,
vai ser decidida no início de
dezembro, revelou o município
alentejano. Leia mais
Registros
do
Julgamento
de
Auschwitz
tornam-se
Patrimônio Mundial

Iniciativa da UNESCO inclui atas
e gravações do Julgamento no
programa Memória do Mundo.
Leia mais

