
Agenda
Prorrogado o prazo para 
consulta pública sobre 
dossiê de registro do 
Carimbó

O Instituto de Patrimônio 
Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN) abriu 
consulta pública para o 
dossiê sobre o Inventário 
Carimbó. Leia mais

Procissão do Senhor dos 
Passos acontecerá nos 
dias 05 e 06 de abril

A celebração é a maior e 
mais antiga do estado de 
Santa Catarina, e esse ano 
deve reunir milhares de 
fiéis. Leia mais

Mundo
Itália - Crise e chuvas 
ameaçam patrimônio 
cultural italiano

As tempestades atingiram 
vários lugares históricos 
da Itália. Muita obras 
já sofreram fortes 
danos. De acordo com 
os metereologitas, a 
quantidade de água é 
muito maior que o normal.
Leia mais

Argentina - Buenos 
Aires quer transformar 
“cafezinho” em 
patrimônio imaterial da 
Unesco

O Ministério da Cultura da 
capital argentina pediu à 
secretaria da Convenção 
para a Salvaguarda do 
Patrimônio Cultural 
Imaterial da Unesco que 
este costume tenha a 
mesma categoria que o 
tango adquiriu em 2009. 
Leia mais
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Abertas inscrições para a maior premiação sobre o 
Patrimônio Cultural Brasileiro

 O Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade esta na 27°  
 edição e é produzido pelo Instituto do Patrimônio Histórico  
 e Artístico Nacional. Leia mais

Assinado Termo de Compromisso de obras do PAC Cidades 
Históricas em Ouro Preto (MG) l

 Serão beneficiadas dez igrejas e capelas que compõem o  
 patrimônio cultural tombado. Os contratos serão assinados  
 com a Prefeitura. Leia mais

Capela do Inhayba (SP) passa a ser patrimônio histórico 

  A capela Nossa Senhora da Imaculada Conceição que  
 fica em Sorocaba, inetrior de São Paulo, foi totalmente  
 restaurada e está pronta para sua inauguração. Leia mais

Forte dos Reis Magos (RN) será restaurado

 O monumento tombado pelo Instituto do Patrimônio   
 Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 1949 está incluso  
 nas obras do PAC Cidades históricas. Leia mais

Tombamento: Tesouros da Humanidade

O programa mostra imóveis tombados nas cinco regiões 
do país. Traz também uma entrevista com a presidenta do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Jurema 
Machado. Leia mais

Maior caverna de MT deverá ser tombada como patrimônio 
histórico

Localizada em Curvelândia, a 311 km de Cuiabá, o local tem 
4 km quadrados de extensão é considerada Monumento 
natural e é uma unidade de conservação. Leia mais

Obra de Ernesto Nazareth é eleita patrimônio da 
humanidade

O compositor completou 150 anos em 2013. O acervo do 
músico se junta a 300 outros documentos que possuem a 
mesma honra.
Leia mais
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