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MA – Engenho de São Pedro, em Pindaré-Mirim, é restaurado
pelo Iphan e ganha novo uso
O Iphan concluiu a obra de restauração do Engenho São de
São Pedro, ou Companhia Progresso Agrícola, em PindaréMirim (MA), que foi entregue à comunidade pronto para
receber o Centro Vocacional Tecnológico (CVT). Leia mais
MG – Basílica de Congonhas (MG) é reaberta após maior
restauração de sua história
Ícone do colonial mineiro, obra-prima do barroco e parte
do conjunto considerado Patrimônio Cultural Mundial pela
Unesco, a Basílica do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, em
Congonhas (MG), foi reaberta no dia 28 de junho, depois
de passar pela maior e mais importante restauração de sua
história. Leia mais
MG – 80 anos do tombamento de Ouro Preto é tema de
seminário no Festival de Inverno
O Iphan, por meio da Casa do Patrimônio de Ouro Preto (MG),
realizará nos dias 10 e 11 de julho, o Seminário 80 anos de
Ouro Preto Patrimônio Nacional: desafios e perspectivas.
Leia mais
SP – Obras de restauro do Mercado Municipal terão início esse
mês
As obras de restauro do Mercado Municipal de Itu terão
início ainda esse mês. De acordo com a empresa Concrejato,
vencedora da licitação, o canteiro de obras será montado
dentro da primeira quinzena de julho, tendo como foco o
estacionamento do local. Leia mais
DF – ‘Chama eterna’ do Panteão da Pátria, apagada desde
2016, será reacesa em julho
A chama do Panteão da Pátria, no centro político e turístico
de Brasília, será religada no começo de julho, segundo a
Secretaria de Cultura – responsável pela manutenção do
monumento. Leia mais
MS – Prefeitura lança projeto de reforma dos prédios da
Esplanada Ferroviária
A reforma dos prédios da Esplanada Ferroviária, que irá
contemplar o Armazém Cultural e a Plataforma Cultural, deve
ter edital lançado em agosto e as obras devem terminar em
abril do ano que vem. Leia mais
RJ – Museu de Astronomia e Ciências Afins lança concurso de
fotografia
Já imaginou ver a sua fotografia exposta no Museu de
Astronomia e Ciências Afins (MAST)? Então essa é a
oportunidade perfeita! O MAST acaba de lançar o 1º Concurso
Cultural de Fotografia, voltado a iniciantes e profissionais,
que querem divulgar seu talento por meio de uma iniciativa
dinâmica e desafiadora. Leia mais
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Agenda
RJ – Exposição Fazer Renda
é Trocar Bilro, no Rio de
Janeiro
Até o dia 29 de julho estarão
expostas e à venda peças com
os mais variados motivos e
utilidades, tais como panos
de mesa, vestidos, blusas,
toalhas. Leia mais
MG – Montes Claros
recebe “Moradores”,
projeto que luta pela
preservação da memória e
da identidade cultural das
cidades brasileiras
Montes Claros recebe de 5 a
7 de julho a primeira etapa
de Moradores – A Humanidade do Patrimônio.
Leia mais

Mundo
Vale mexicano de
Tehuacán-Cuicatlán vira
Patrimônio da Humanidade
O vale de Tehuacán-Cuicatlán,
entre os estados mexicanos
de Puebla e Oaxaca e refúgio
de mais de 140 espécies
de aves, foi declarado
Patrimônio da Humanidade,
anunciou a Unesco nesta
segunda-feira, 2. Leia mais
Monte Fanjing da
China entra na lista de
Patrimônio Mundial da
UNESCO
O Monte Fanjing, situado
na Província de Guizhou,
sudoeste da China, foi
incluído
na
Lista
de
Patrimônio
Mundial
da
UNESCO nesta segundafeira, 2, durante a 42ª reunião
do Comitê do Patrimônio
Mundial
em
Manama,
capital do Bahrain. Leia mais

