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Agenda
Congonhas: 20 anos de 
Festival de Inverno, 30 
anos como Patrimônio 
Cultural Mundial

O 20º Festival de Inverno 
promete valorizar os 
talentos locais, com várias 
apresentações gratuitas.
A festa começa no dia 16 e 
vai até 26 de julho.
Leia mais

Educação Patrimonial na 
Arqueologia é abordado 
em Festival de Inverno

O evento, que acontece 
até o dia 19 de julho, 
tem o intuito de reafirmar 
a importância das 
manifestações culturais.  
Leia mais

Mundo
Japão: “Ilha Fantasma” 
é declarada Patrimônio 
Mundial pela UNESCO 

A ilha de Hashima foi 
evacuada em 1974 e 
atualmente representa 
uma atração nada comum 
no país, com prédios 
abandonados e ruínas 
macabras. 
Leia mais

Comissão inscreve 24 
novos locais na lista de 
Patrimônio Mundial da 
Unesco

As novas inscrições levam 
a 1031 o número de áreas 
inscritas, em 163 países. 
O Comitê adicionou 
ainda três locais à lista de 
Patrimônio Cultural em 
Perigo. 
Leia mais
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Artigos do Patrimônio: Iphan recebe trabalhos para publicação 
no Portal

O Instituto abre espaço para a publicação de artigos, 
resenhas e ensaios voltados às temáticas de preservação, 
salvaguarda e valorização do patrimônio cultural brasileiro.
Leia mais

BA - Pintura feita por José Joaquim da Rocha é restaurada pelo 
Iphan

A pintura no forro da nave da igreja de São Domingos 
Gusmão tem173 metros quadrados, é de concepção 
ilusionista barroca, e teria sido executada por volta de 1781. 
Leia mais

SC - Restauração da Casa da Câmara e cadeia comeca a mudar 
a paisagem do centro de Florianópolis

O prazo de entrega é em 2016, mas os primeiros meses de 
trabalho foram mais difíceis por causa dos cuidados para 
preservar os principais elementos da construção.
 Leia mais

SP - Vila de Paranapiacaba concorre ao título de patrimônio da 
humanidade 

A Vila de Paranapiacaba está sendo restaurada. O local 
integra a lista indicativa brasileira de patrimônio mundial da 
humanidade pela Unesco. 
Leia mais

BA - UNESCO nega risco de Centro Histórico de Salvador perder 
título de Patrimônio da Humanidade

O conjunto arquitetônico, paisagístico e urbanístico do 
centro foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan), em 19 de julho de 1984. 
Leia mais

RS - Após restauração, museu Getúlio Vargas é reinaugurado 
em São Borja 

Casa em que ele viveu por 12 anos conta a trajetória política 
e pessoal. Trabalho de revitalização durou 18 meses e custou 
mais de R$ 2,5 milhões.
Leia mais

RJ - Rio tem de volta igreja que integra patrimônio histórico da 
cidade

A Igreja de São Francisco da Prainha foi construída em 1696 
pelo Padre Francisco da Motta. Em 1704 foi doada, em 
testamento, à Ordem Terceira de São Francisco da Penitência.
Leia mais
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