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3º Festival de História em Diamantina
O 3º Festival de História (fHist) vai acontecer entre os dias 08
e 11 de outubro. A temática Diálogos Oceânicos representa
a troca de conhecimento com Portugal.
Leia mais
AL - Penedo recebe obras restauradas do PAC Cidades
Históricas
O Iphan entregou a Biblioteca e o Círculo Operário
totalmente restaurados e com novas instalações. O
investimento chegou ao valor de R$ 2 milhões.
Leia mais
SC - Galeria do século XIX é descoberta durante obras de
saneamento
Durante escavações para obras de saneamento, operários
descobriram uma antiga galeria que especialistas acreditam
ter sido construída no século XIX em Laguna.
Leia mais
AM - Patrimônio histórico vira estudo científico em Tefé
Estudantes do ensino básico estão desenvolvendo o projeto
“Educação Patrimonial: Preservando e valorizando a história
de Tefé através de seu patrimônio”.
Leia mais
MG - Comissão da Unesco faz visita final à Pampulha,
candidata a patrimônio da humanidade
O Conjunto Moderno da Pampulha, erguido na década de
1940, reúne as genialidades do arquiteto Oscar Niemeyer, do
paisagista Roberto Burle Marx e do pintor Cândido Portinari.
Leia mais
RJ - Projeto do Rio é um dos 8 selecionados do Prêmio Rodrigo
Melo Franco de Andrade
O Projeto Ilé Omiojúàró: Patrimônio Cultural, de Nova
Iguaçu, na Baixada Fluminense, está entre os vencedores do
Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade.
Leia mais
PA - Imagens de santas do séc. XVIII são restauradas e
entregues a igreja
Esculturas de Santa Teresa D’Ávila foram encontradas na
igreja do Carmo. Imagens barrocas foram achadas em
estado de deterioração avançado.
Leia mais

www.iphan.gov.br
Assessoria de Comunicação | comunicacao@iphan.gov.br
61.2024-5479/5478/5476 | 61.9381-7543
Caso não queira receber este boletim,
envie email para comunicacao@iphan.gov.br

Agenda
História dos índios no
Brasil é tema de exposição em São João del
Rei
Mais de 3 mil peças
ficam em cartaz até 29
de novembro no Museu
Regional. Evento faz parte
da programação da 9ª
Primavera dos Museus.
Leia mais
Premiação da 28ª Edição
do Prêmio Rodrigo Melo
Franco de Andrade
Este ano, a 28ª edição
do Prêmio Rodrigo Melo
Franco de Andrade
contemplou oito projetos
de seis estados com o valor
de R$ 30 mil para cada
Leia mais

Mundo
Relatório aponta falhas
na proteção dos recifes
australianos
A grande Barreira de Corais
está sendo danificada
pelos efeitos das mudanças
climáticas e da agricultura.
Leia mais
Coimbra assina acordo
com quatro universidades
Patrimônio da
Humanidade
A Universidade de Coimbra
assinou, no México, um
acordo de colaboração
com as outras quatro
universidades classificadas
como Patrimônio da
Humanidade.
Leia mais

