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AL – Fortim descoberto em Porto Calvo (AL) é tema de seminário
em fevereiro
O Fortim Bass, datado de século XVII, na Ilha dos Guedes, em
Porto Calvo, município localizado a 96 km ao Norte de Maceió
(AL), está lançando novas luzes sobre a história da ocupação
holandesa em Alagoas. A fortificação é o tema do seminário,
discutindo o Forte Bass: História, Arqueologia e Restauração,
promovido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional em Alagoas (Iphan-AL) e que ocorrerá no dia 21 de
fevereiro, no auditório da Casa do Patrimônio de Maceió.
Leia mais
GO – Ibram abre seleção para diretor de três museus em Goiás
O Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) abriu chamamento
público destinado à seleção de diretor para os três museus
vinculados a sua rede que estão situados em Goiás. Leia mais
MG – Carnaval de Ouro Preto celebra os 80 anos do tombamento
federal da cidade
De acordo com o Secretário de Cultura e Patrimônio de Ouro
Preto, Zaqueu Astoni Moreira, o tombamento federal de Ouro
Preto, em 1938, é um marco no desenvolvimento das políticas
e ações de preservação do município. Leia mais
RS – Iniciativa prevê que cidadãos e empresas façam projetos de
proteção do patrimônio histórico e cultural de Caxias
Tramita na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul um projeto
de lei para instituir um programa para que pessoas físicas e
jurídicas façam projetos de proteção ao patrimônio histórico e
cultural do município. Leia mais
BA – Cartão-postal da Chapada, Morro do Pai Inácio ganha
escadaria
O Morro do Pai Inácio, na Chapada Diamantina, ganhou uma
escadaria que deve atenuar os esforços de quem visita o,
considerado, principal cartão-postal da região. Leia mais
PR – Um dos símbolos históricos de Maringá, a Maria Fumaça –
Locomotiva 608, será restaurada. Licitação está aberta
Em julho do ano passado a Controladoria Geral do Município
conseguiu a autorização do Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (Iphan) para a restauração da Locomotiva
608, a popular “Maria Fumaça”. Leia mais
RJ – Cidade das Artes recebe evento de celebração do Ano Novo
Chinês
Se, aos olhos do mundo, o carnaval carioca é reconhecido
como a celebração brasileira mais famosa e admirada, em se
tratando da China, este posto é ocupado pelas festividades
do Ano Novo Chinês. Também conhecido como Festival da
Primavera, trata-se da maior e mais animada festa tradicional
dos chineses, repleta de rituais religiosos, simbolismos, danças
e comida típica. Leia mais
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Agenda
Prêmio
MERCOSUL
de
Ciência e Tecnologia 2017
Criado em 1997 pela Reunião
Especializada em Ciência e
Tecnologia do MERCOSUL –
RECyT, o Prêmio tem como
objetivo reconhecer e premiar
os
melhores
trabalhos
de
estudantes,
jovens
pesquisadores e grupos de
pesquisa, que representem
uma potencial contribuição
ao desenvolvimento científico
e tecnológico dos países
membros e associados do
MERCOSUL. Leia mais
Inscrições abertas para
seleção de projetos culturais
independentes
O prazo vai até o dia 25
de março. São mais de
R$1,5 milhão em bolsas de
estudo e pesquisa para o
desenvolvimento de projetos
ambientais,
tecnológicos,
culturais e de inovação.
Leia mais

Mundo
Memorial é forte candidato a
Património da Humanidade
A candidatura do Memorial
à vitória da Batalha do Cuito
Cuanavale
a
Património
da Humanidade vai ser
apresentada na 16ª edição
do Campo Nacional de Férias
dos Estudantes Universitários
(CANFEU) 2018, que decorre
entre 21 e 25 deste mês na
província de Malanje. Leia mais
Patrimônios Unesco no país
O país dos vikings possui, em
muitas localidades, atrativos
reconhecidos
pelo
órgão
internacional, como Røros,
Geiranger, Urnes, Alta e
Bryggen. Leia mais

