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MA – Maranhenses recebem Casa do Tambor de Crioula
O Maranhão está em festa! Tambores, cantadores,
dançadeiras, coreiros e coreiras, e um baticum inconfundível
que caracterizam o Tambor de Crioula do Maranhão,
referencial de identidade e resistência cultural dos negros
maranhenses, receberam, no dia 13 de julho, na capital do
estado, São Luís, um Centro de Referência, a Casa do Tambor
de Crioula. Leia mais
SC – Minicurso do Iphan tem como tema patrimônio cultural e
religiões afro-brasileiras
Refletir & Ecoar: Patrimônio Cultural e Religiões Afrobrasileiras. Este é o nome do minicurso que o Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em parceria
com o Fórum de religiões de matriz africana de Florianópolis
e região, promoverá entre 20 e 21 de julho na Antiga Casa da
Alfândega, em Florianópolis (SC). Leia mais
AP – Lei municipal para regularizar imóveis da Serra do Navio
(AP) é aprovada
Segue para a sanção do prefeito de Serra do Navio (AP),
o Projeto de Lei 003/2018 que define as normas para a
implantação da política pública de regularização fundiária
do município, aprovado, no início de julho, pela Câmara
Municipal. Leia mais
RS – Junto à Praça da Alfândega, caminho dos Jacarandás será
inaugurado ainda esse mês
O Caminho dos Jacarandás, uma estrutura localizada junto à
Praça da Alfândega e a Caixa Econômica Federal, no Centro
Histórico de Porto Alegre, será inaugurado no dia 26 de julho,
às 18h, segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico. Leia mais
RJ – Movimento #MaisVassouras fará programação gratuita
durante Festival Vale do Café
Vassouras está em festa pela comemoração dos 60 anos de
tombamento de seu conjunto arquitetônico e paisagístico
pelo Iphan. Leia mais
CE – Artesão de Icó faz maquetes do patrimônio com palitos
Por 35 anos, Danúbio Pessoa Freire, trabalhou como agente
de endemias da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), nesta
cidade, na região Centro-Sul cearense. Durante esse tempo,
deixou adormecido um antigo desejo de fazer, com o uso de
palitos de picolé, maquetes do casario local tombado pelo
Iphan. Leia mais
PE – Mercado Eufrásio Barbosa é reinaugurado em Olinda após
quatro anos fechado
Equipamento público foi transformado em Centro de Cultura
Popular, com salas de exposição permanentes e temporárias.
Leia mais
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Agenda
AL – Casa do Patrimônio de
Maceió recebe exposição
‘Âmago’
A mostra “Âmago”, em
cartaz na Casa do Patrimônio
de Maceió, tem o caráter
panorâmico e reúne uma série
de pinturas da Patrícia Melro,
produzidas entre 2016 e
2018. Leia mais
Convocados los Premios
Reina Letizia de Accesibilidad
Universal con una dotación
de 75.000 euros
El Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social ha
convocado la los Premios Reina
Letizia 2018, de Accesibilidad
Universal de Municipios con el
objetivo de reconocer la labor
de los ayuntamientos para
favorecer la accesibilidad. Leia
mais

Mundo
Paço dos Duques de Bragança
é o museu mais visitado a
norte do país
Mais de 620 mil pessoas
visitaram
os
Museus
e
Monumentos sob tutela da
Direção Regional de Cultura
do Norte (DRCN) no primeiro
semestre de 2018. O Paço
dos Duques de Bragança foi
o espaço que recebeu mais
visitantes. Leia mais
Peritos da UNESCO na Serra da
Estrela para avaliar candidatura
a geoparque mundial

Os peritos da UNESCO já estão
na Serra da estrela para avaliar
a candidatura a geoparque
mundial. Começaram por uma
aldeia despovoada, mas com
planos para uma vida nova.
Leia mais

