
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
Mário de Andrade e Lina 
Bo Bardi: Patrimônio em 
literatura

O Iphan lança as 
publicações O Turista 
Aprendiz, de Mário de 
Andrade, e a Coletânea 
Lina Bo Bardi. 
Leia mais

DF - Oficina de capoeira 
para crianças e 
adolescentes de graça na 
Caixa Cultural.

No mês de março, o 
Programa Educativo Caixa 
Gente Arteira da Caixa 
Cultural oferece, para 
crianças a partir de 3 anos 
e adolescentes, uma oficina 
de capoeira.
Leia mais

Mundo
Pingente de 11.000 anos 
é evidência mais antiga 
de arte do mesolítico na 
Grã-Bratenha

O artefato contém diversas 
gravuras e pode ter 
pertencido a um xamã para 
proteção espiritual Essa 
é uma evidência sobre a 
conexão cultural de grupos 
do Norte da Europa.
Leia mais

A destruição de Palmira 
como lição para 
humanidade

Exposição em Colônia 
mostra a dimensão das 
perdas por meio de 
desenhos históricos.     
Leia mais
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Prêmio Rodrigo está com inscrições abertas para projetos em 
patrimônio cultural

Já está aberto, até o dia 25 de abril de 2016, o processo de 
inscrição para a 29ª edição do Prêmio Rodrigo Melo Franco 
de Andrade.
Leia mais

RJ - Cais do Valongo é candidato a Patrimônio da Humanidade

Principal porto de entrada de africanos escravizados no Brasil 
e nas Américas, o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro (RJ), teve 
sua candidatura aceita pelo Centro do Patrimônio Mundial.
Leia mais

SP - Presos do regime semiaberto trabalham no restauro do 
patrimônio histórico 

Conheça o projeto em que presos do regime semiaberto têm 
a oportunidade de reduzir a pena a partir da recuperação do 
patrimônio da cidade de São Paulo. 
Leia mais

SP - Museu de Arte Sacra exibe 54 esculturas paulistas do 
século 17

De 20 de fevereiro a 29 de maio, o Museu de Arte Sacra de 
São Paulo exibe a exposição “Mestres Santeiros Paulistas do 
Século 17 na Coleção Santa Gertrudes”. 
Leia mais

CE - Museu Siará em miniatura reúne reproduções de 
patrimônios do Ceará

O Museu Siará em Miniatura reúne reproduções de patrimônios 
de Fortaleza e outras cidades do estado e é uma ótima opção 
para conhecer um pouco da história do Ceará.
Leia mais

ES - Projeto retoma visitas pelos monumentos do Centro de 
Vitória

O passeio pelos monumentos é gratuito e feito com monitores 
que dão informações sobre a história desses lugares. O 
atendimento é feito por estudantes de cursos superiores.
Leia mais

AM - Arqueologia na Amazônia elucida mistério de 500 anos

Um novo estudo arqueológico acaba de demonstrar que, 
há mais de mil anos, os índios da Amazônia central seriam 
caçadores esporádicos.  
Leia mais
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