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Governo federal e prefeitos assinam acordo pela requalificação
urbana de cidades históricas
Documento visa instituir o Sistema Nacional de Patrimônio
Cultural, com a participação do Iphan, ministérios da Cultura,
Turismo, Cidades, Meio Ambiente, governo de Goiás e
prefeituras de sítios Patrimônio Mundial. Leia mais
MS - Em Corumbá, comitê é instalado para definir candidatura
de fortificações a Patrimônio Mundial
No próximo dia 18 de agosto, uma comitiva composta
pela presidente Iphan, Kátia Bogéa, pelo Ministro-Chefe da
Secretaria de Governo, Carlos Marun, e com apoio do Exército
Brasileiro e da Marinha do Brasil, vai realizar a reunião de
instalação do Comitê Técnico da Candidatura do Forte
Coimbra, localizado em Corumbá (MS). Leia mais
SC - Largo da Alfândega, em Florianópolis (SC), começa a ser
revitalizado
Importante espaço para a história e a cultura de Florianópolis
(SC), o Largo da Alfândega será revitalizado a partir desse mês
de agosto. A ordem de serviço para início da obra foi assinada
na última quinta-feira, dia 09 de agosto, pela presidente do
Iphan, Kátia Bogéa, o diretor do Departamento de Projetos
Especiais do Iphan, Robson de Almeida, e o prefeito de
Florianópolis, Gean Loureiro. Leia mais
MS – Projeto mostra a estudantes processo de construção da
viola de cocho
Alunos do ensino fundamental da Escola Municipal Cássio
Leite de Barros, no bairro Nova Corumbá, participam esta
semana de uma oficina de produção de viola de cocho.
Leia mais
PE – Parque Histórico Nacional dos Guararapes vai ser
revitalizado
O Parque Histórico Nacional dos Guararapes, em Jaboatão,
na Região Metropolitana do Recife, vai passar por reformas
e deve ganhar uma nova estrutura para visitantes. Leia mais
PB – Museu Digital é indicado em prêmio tecnológico no
México
Espaço concorre na categoria de Melhor Instalação de Áudio
e Vídeo da América Latina 2018, e as votações devem ser
feitas pela internet. Leia mais
SP – Jornada do Patrimônio no Sesc resgata a memória de São
Paulo
Entre os dias 18 e 19 de agosto, São Paulo recebe a quarta
edição da Jornada do Patrimônio. Com a temática “Uma
Cidade, Muitas Mãos”, diversas instituições criaram programas
especiais para resgatar a memória e a história do município
mais populoso do país. Leia mais
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Agenda
AL – Casa do Patrimônio
de Maceió apresenta a
exposição Proteção
A
mostra
“Proteção”
apresenta uma série de
fotografias
produzidas
pelo
grupo
Perambular
Fotográfico, que tem como
objetivo provocar um diálogo
aberto sobre a fé, através do
olhar fotográfico. Leia mais
SP - Construção do
patrimônio é tema do III
Fórum Memória do Grande
ABC
O Consórcio Intermunicipal
Grande ABC, por meio do
Grupo Temático História e
Memória, realiza o III Fórum
Memória e Patrimônio Cultural do Grande ABC.
Leia mais

Mundo
Após séculos de saques,
antiga cidade romana de
Volubilis renasce
A antiga cidade romana de
Volubilis, hoje no território
do Marrocos, foi saqueada
durante séculos, mas agora
volta a exibir com orgulho
seus tesouros aos turistas,
que aparecem cada vez em
maior número. Leia mais
Campo Maior acredita que
Festas do Povo vão receber
“selo” da UNESCO em
2019
O presidente do município
de Campo Maior, Portugal,
Ricardo Pinheiro, afirmouse convicto na classificação,
em 2019, das Festas do Povo
como Património Cultural
Imaterial da Humanidade,
pela UNESCO. Leia mais

