
Agenda
Evento promove o Teatro 
de Bonecos Popular do 
Nordeste em Brasília

Entre os dias 19 e 29 de 
março, será realizada pela 
Associação Candanga de 
Teatro de Bonecos (ACTB), 
a Roda Brasília de Teatro de 
Bonecos.   

Leia mais

FUNDARPE traz para 
Igarassu a Exposição 
Patrimônio Vivo

A exposição conta com 
39 quadros de fotografias 
dos Patrimônios Vivos de 
Pernambuco. A mostra é 
resultado de uma série de 
reportagens publicadas em 
outubro de 2013.

Leia mais

Mundo
Chile - Múmias mais 
antigas do mundo são 
ameaçadas pela mudança 
climática

Os Pesquisadores 
perceberam a aceleração 
do processo de degradação 
com algumas múmias se 
transformando em uma 
massa negra.

Leia mais

Congo - Exploração de 
petróleo coloca gorilas-
das-montanhas em risco

O governo da República 
Democrática do Congo 
afirmou que está 
conversando com a 
UNESCO para alterar 
as fronteiras do parque 
natural.   
Leia mais
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Abertas as inscrições para o Prêmio Rodrigo Melo Franco de 
Andrade

Até o próximo dia 30 de abril, estão abertas as inscrições 
para a 28ª edição do Prêmio Rodrigo Melo Franco de 
Andrade, concurso promovido pelo Iphan. 
Leia mais

Diálogos Oceânicos levam 3º Festival de História a Portugal

Com o sucesso dos anos anteriores, o 3º fHist - Festival 
de História amplia seus horizontes e faz duas edições 
complementares em 2015.
Leia mais

DF - Gestão do Conjunto Urbanístico de Brasília será feita em 
parceria

O acordo de cooperação técnica foi celebrado entre o Iphan 
e a Secretaria de Gestão do Território e Habitação do GDF O 
objetivo é a preservação da área tombada da Capital Federal. 
Leia mais

RJ - Museu de Arte de Niterói faz 20 anos

O tombamento provisório do Museu de Arte 
Contemporânea (MAC) deve ser publicado pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).
Leia mais

MG - Fósseis de 80 milhões de anos são encontrados em obra 
em Uberaba

A descoberta inclui parte do fêmur de um titanossauro, 
espécie de dinossauro que atingia 20 metros de 
comprimento e pesava até 16 toneladas.
Leia mais

BA - Cidade baiana comemora 466 anos com 8 dias de 
programação cultural

O aniversário de Salvador, no dia 29 de março, será o último 
dia de uma extensa agenda de comemorações, com início 
no dia 22. 
Leia mais

MG - Com apoio da UNESCO, Patrimônio Mundial em 
Congonhas ganhará museu

O novo espaço vai contar a história e detalhar uma das 
principais obras-primas do barroco brasileiro, destino de 
peregrinação religiosa no país.
Leia mais
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