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Abertas as inscrições para o Prêmio Luiz de Castro Faria –
Edição 2018
Com o objetivo de valorizar a pesquisa acadêmica sobre o
Patrimônio Arqueológico Brasileiro, o Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (Iphan) abriu as inscrições para a
edição do Prêmio Luiz de Castro Faria – 2018. Leia mais
ES - Direito ambiental é tema de conferência em Vitória
Entre 06 e 08 de junho, no Centro de Convenções de Vitória,
a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) promoverá a IV
Conferência Internacional de Direito Ambiental, discutindo,
sobretudo, os 30 anos da Constituição Federal, a primeira
a regrar temas ligados ao meio ambiente. O Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), por meio
da Coordenação Nacional de Licenciamento Ambiental (CNL/
Iphan), contribuirá com o debate abordando o Patrimônio
Cultural no licenciamento. Leia mais
MT – Cuiabá (MT) recebe MISC e praças revitalizadas
Resultado de uma série de investimentos no Patrimônio
Cultural de Cuiabá, a capital mato-grossense recebeu, nos dias
05 e 06 de junho, a conclusão de três obras que pretendem
valorizar e movimentar o seu centro histórico. Leia mais
RJ – Casa da Moeda lança medalha comemorativa dos 200
anos do Museu Nacional
Para marcar o bicentenário de fundação do Museu Nacional,
primeiro museu do Brasil, a Casa da Moeda do Brasil lança
nesta quarta-feira uma medalha comemorativa da efeméride.
Leia mais
RS – Parque Knorr é o novo patrimônio histórico de Gramado
O Parque Knorr, um dos pontos turísticos mais tracionais de
Gramado, recebeu na terça-feira (5), o tombamento histórico,
natural e cultural vindo da Prefeitura de Gramado. Leia mais
SP – Histórica Fazenda da Barra será aberta à visitação pública
a partir de 16 de junho
Após passar por um intenso processo de restauro em seus
prédios e demais instalações, a Fazenda da Barra, um
dos patrimônios históricos mais antigos e importantes de
Jaguariúna, pois existe desde a metade do século 18, terá
suas instalações abertas para visitação pública no próximo dia
16 de junho. Leia mais
SP – Projeto em Ubatuba promove valorização do fandango
caiçara
Transmitir os saberes ancestrais referentes ao fandango,
salvaguardando esse patrimônio cultural imaterial brasileiro
e despertando o caiçara para a necessidade de valorização
e preservação de sua identidade é o objetivo do projeto
“Sementes Caiçaras”, uma realização do Grupo Fandango
Caiçara de Ubatuba. Leia mais
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Agenda
PR – Exposição O Mundo
do Trabalho Nas Lentes de
Glück, Lapa
O trabalho do fotógrafo,
que foi o único a registrar a
Lapa (PR) durante os grandes
ciclos econômicos vividos pela
cidade no início do século XX,
está em mostra na Casa do
Patrimônio Lapa, até 02 de
agosto. Leia mais
CE – Fortaleza sedia
“Encontro dos Teatros
Monumentos” entre os dias
10 a 12 de junho
Os Teatros Monumentos do
Brasil são patrimônios culturais
que convidam a sociedade a
usufruir dos centros históricos.
São espaços que possuem em
sua história e arquitetura a
identidade, a história cultural
do Brasil e a referência afetiva
construída com a sociedade.
Leia mais

Mundo
A Ponte de Justiniano em
Sakarya faz parte da Lista
Candidata
a
Património
Mundial da UNESCO
A Turquia tem 78 locais e
monumentos
candidatos
a fazer parte da Lista de
Património
Mundial
da
UNESCO. Leia mais
Certificação dos bonecos de
Estremoz concluída este ano
O processo de certificação
dos bonecos de Estremoz,
distinguidos pela UNESCO, vai
ficar concluído até dezembro
deste ano, disse a vereadora
da Cultura do município.
Leia mais

