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BA - Catedral Basílica de Salvador (BA) reabre suas portas
revelando tesouros da história do Brasil
Uma preciosidade cravada no coração do Pelourinho está de
volta à vida da capital baiana e de todo o mundo. Patrimônio
Cultural Mundial, o Centro Histórico de Salvador (BA) recebe
de volta sua Catedral Basílica, símbolo da arte sacra e da
arquitetura religiosa no Brasil. Leia mais
AL - Restauração de chalé em Penedo (AL) oferece à população
novo espaço cultural
Às margens do Rio São Francisco, a cidade de Penedo é
uma pérola do estado de Alagoas. Seu conjunto histórico e
paisagístico, tombado pelo Iphan desde 1996, é composto
de importantes bens da arquitetura religiosa do Nordeste e
da arquitetura civil moderna. Entre essas edificações, uma se
destaca na paisagem. Leia mais
RO - Aberta licitação para ações de restauração do Real Forte
Príncipe da Beira
Está aberto o edital de licitação para a execução de obras
emergenciais no Real Forte Príncipe da Beira, em Costa Marques
(RO). Essa ação inicia uma série de atividades a serem realizadas
pelo Iphan, Exército Brasileiro e outros parceiros visando a
completa revitalização do forte, que deve ser concluída em um
prazo de cinco anos. Leia mais

PE – Peças arqueológicas são encontradas no Sítio Histórico de
Olinda
Vários vestígios arqueológicos foram encontrados em pouco
mais de dois meses de execução da obra de melhoria do
abastecimento de água no Sítio Histórico de Olinda, no Grande
Recife. Leia mais
RS – Rota turística Caminho Açoriano é inaugurada em Santo
Amaro do Sul
No último sábado, dia 8, foi inaugurada a rota turística
Caminho Açoriano na vila história de Santo Amaro do Sul em
General Câmara. Leia mais
MG – Igreja histórica em Mariana e casa do século XVIII vão passar
por reformas
O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da
1ª Promotoria de Justiça de Mariana, celebrou acordos para
restauração de dois importantes edifícios tombados pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan),
em de Mariana: a Igreja de São Francisco e a Casa Conde de
Assumar. Leia mais
SP – Mogi está na programação da Jornada do Patrimônio
A segunda edição da Jornada do Patrimônio, evento realizado
pela Secretaria de Estado da Cultura, acontecerá em Mogi das
Cruzes neste final de semana. Leia mais
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Agenda
PA
Fórum
Circular:
Patrimônio, Cidadania e
Sustentabilidade, em Belém
(PA)
Entre os dias 27 e 30 de
setembro, em Belém (PA),
o Projeto Circular Campina
Cidade Velha irá promover o
Fórum Circular: Patrimônio,
Cidadania e Sustentabilidade.
Leia mais
SP - Casa de cultura abre
inscrições
para
oficina
gratuita
de
capoeira
regional em Campinas
Aulas começam no dia 24 de
setembro e serão ministradas
às segundas e quartas, das
18h às 19h30. Leia mais

Mundo
Cabo Verde quer elevar
Tarrafal a Património
Mundial
A ideia foi transmitida pelo
ministro
da
Cultura
de
Cabo Verde, que admitiu
a necessidade de “tirar
conotações
políticas”
do
Campo
de
Concentração
utilizado
pelo
Governo
português no Estado Novo.
Leia mais
Lançado selo comemorativo
“Património da Unesco:
Barro de Bisalhães”
Os CTT Correios de Portugal
e a Direção de Filatelia, com
o apoio do Município de Vila
Real, efetuaram uma emissão
de selos dedicada ao mais
recente Património Unesco,
Barro de Bisalhães. Leia mais

