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História e tradição: Patrimônio Cultural de Pelotas (RS) é
reconhecido pelo Iphan
O sal e o açúcar, o material e o imaterial, o rural e o urbano. A
interligação entre opostos é o fio que escreve as mais variadas
histórias. Uma dessas histórias, responsável pela formação da
identidade do povo brasileiro, é a da atual cidade de Pelotas
(RS), que nasceu no século XVIII, a partir de um pequeno
povoado e se desenvolvia em função da produção do charque:
pedaços de carne salgada secos ao sol. Leia mais
Aberta consulta pública sobre bens móveis e integrados
O Iphan receberá, até 08 de julho, contribuições para
a produção do Manual para Elaboração de Projetos de
Intervenção em Bens Culturais Móveis e Integrados. Leia mais
ES – Começam as obras de restauro do Santuário Nacional de
São José de Anchieta
Símbolo da presença jesuítica no Brasil, o Santuário Nacional
de São José de Anchieta será totalmente restaurado. O museu
do Santuário do século XVI, um dos mais antigos monumentos
católicos do país, irá passar por obras de acessibilidade.
Leia mais
SP – Museu do Folclore de São José disponibiliza acervo
videográfico na internet
O Museu do Folclore de São José dos Campos, ligado à
Fundação Cultural Cassiano Ricardo, passa a disponibilizar a
partir deste mês, em seu canal no Youtube, registros em vídeo
de manifestações da cultura popular local e regional, além de
pesquisas, entrevistas e palestras realizadas ao longo dos seus
30 anos de existência. Leia mais
RJ – Fiocruz inicia obra para preservação de vestígios
arqueológicos
A Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz) deu início às obras
para a preservação do sítio arqueológico do antigo Complexo
de Incineração de Lixo Urbano da cidade do Rio de Janeiro,
construído no final do século XIX e identificado em 2013
durante as obras para a construção do prédio do Centro de
Documentação e História da Saúde (CDHS), no campus da
Fiocruz, em Manguinhos. Leia mais
AC – Imóveis são avaliados para tombamento pelo Patrimônio
Histórico
O governo do Acre, por meio da Fundação Elias Mansour
(FEM) e do Iphan, desenvolve um trabalho de avaliação de
imóveis que fazem parte da história do Acre para serem
tombados. Leia mais
SP – Ribeirão Pires faz tombamento provisório de patrimônios
municipais
Além de preservar a memória da cidade, medida tem por
objetivo valorizar patrimônios históricos e culturais e fortalecer
a atividade turística local. Leia mais
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Agenda
SC – Exposição Barcos
do Brasil reúne a maior
coleção de embarcações do
patrimônio naval
Com o intuito de divulgar
uma das maiores coleções
de embarcações do mundo,
o Iphan-SC realizará a
exposição Barcos do Brasil e
do Mundo. Leia mais
RJ – Exposição ‘Jongo di
Volta’ pode ser conferida
em Volta Redonda
Mostra está disponível para
visitação no Centro Cultural
Fundação CSN, até dia 29 de
junho. Leia mais

Mundo
O sítio arqueológico
coberto por lava de vulcão
há 1.400 anos e que segue
intacto
”É uma cápsula do tempo
extraordinária”. Assim define
o arqueólogo Payson Sheets
o sítio arquelógico Joya de
Cerén, local descoberto por
ele em El Salvador. Leia mais
No dia dos museus,
UNESCO lançou versão em
português de orientações
sobre diversidade dessas
instituições
A Organização das Nações
Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura
(UNESCO)
disponibilizou
em 18 de maio, Dia
Internacional dos Museus,
a versão em português de
suas recomendações sobre
a proteção e promoção
dessas instituições. Leia mais

