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Política de Patrimônio Cultural: últimos dias para contribuir
Até o dia 1º de maio é possível contribuir para a construção
da Política de Patrimônio Material. A íntegra da proposta
está disponível no site do Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (Iphan) e os interessados podem mandar
sugestões para o e-mail ppm@iphan.gov.br. Leia mais
Profissão de Arqueólogo agora é regulamentada por Lei
Foi publicada no Diário Oficial da União na quinta-feira,
dia 19 de abril, a Lei 13.653 de 2018 que regulamenta a
profissão de arqueólogo. Reconhecendo a importância da
aprovação desta Lei e sua relevância para a preservação do
patrimônio arqueológico brasileiro, o Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (Iphan) colaborou ativamente
para a aprovação deste projeto, participando, junto aos
profissionais e associações científicas, da interlocução com
os parlamentares, bem como no envio de notas técnicas
favoráveis ao dispositivo para as Comissões avaliadoras do
Congresso Nacional. Leia mais
BA - Novo acordo elabora ações para a preservação do Centro
Histórico de Salvador
Um acordo de cooperação técnica para a preservação do
Centro Histórico de Salvador (BA), foi assinado na quintafeira, dia 19 de abril, entre o Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (Iphan), o Instituto do Patrimônio Artístico
e Cultural da Bahia (Ipac) e a Fundação Mario Leal Ferreira
(FMLF). Leia mais
SP - Associação Comercial de Santos inaugura no dia 4 sede
revitalizada
Projeto de modernização do prédio da entidade está
concretizado. São mais de 2 mil metros² de história. Leia mais
PE – Olinda completa 50 anos como patrimônio histórico
brasileiro
O título foi concedido pela União para a Cidade Alta de Olinda,
com 1,2 quilômetro quadrado de preservação rigorosa e 10,4
quilômetros quadrados de proteção total. Leia mais
MG – Monumentos históricos danificados em Uberaba passam
por restauração
Busto da princesa Isabel e da Mãe Preta foram reparados
com recursos do Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio
Histórico e Artístico, que provém de arrecadações do ICMS
Cultural. Leia mais
MG – Catas Altas terá pontos turísticos sinalizados
Um dos principais pontos turísticos da região, catas Altas
tem planos para aumentar a presença de visitantes. Até o fim
do junho, está prevista a instalação de placas de sinalização
indicativas e interpretativas nos atrativos do município.
Leia mais
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Agenda
DF – Exposição Restauro
do Mobiliário Moderno de
Brasília
Brasília receberá uma
exposição de móveis e peças
de autoria das décadas de 60
a 70, restauradas pelos alunos
do IFB. Leia mais
PE – III Seminário de
Arqueologia e Preservação
do Patrimônio Cultural na
Chapada do Araripe será nos
próximos dias 26 e 27
As inscrições gratuitas podem
ser feitas, até o dia 26, na
secretaria da Fafopa ou na
secretaria da Faciagra. O
evento é uma atividade de
extensão do Departamento
de Arqueologia do Centro de
Filosofia e Ciências Humanas
(CFCH) da UFPE. Leia mais

Mundo
Cidade Velha de Cabo Verde
inscrita no arquivo digital de
património histórico mundial
A Cidade Velha, único sítio
classificado como Património
da Humanidade da UNESCO
em Cabo Verde, está, desde
18 de abril, inscrita no projeto
Open Heritage, um arquivo
digital do património histórico
mundial, segundo informação
divulgada
pelo
Governo.
Leia mais
Angola aposta em mais três
sítios para rota do património
mundial da UNESCO

O Governo angolano anunciou
que pretende avançar este
ano com as candidaturas
do corredor do rio Kwanza,
das gravuras de TchitunduHulu e da cidade de Cuito
Cuanavale
a
património
mundial
da
UNESCO.
Leia mais

