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Agenda
Iphan divulga resultado 
da segunda etapa da 
seleção do Mestrado 
Profissional

Os candidatos classificados 
receberão comunicação a 
partir do dia 20 de abril 
de 2015, pelo correio 
eletrônico da Unidade 
do Iphan para a qual se 
candidataram.
Leia mais

Jovens participam de 
oficinas de restauro no 
Maranhão

Em duas pequenas salas, 
estudantes e recém-
formados em história, 
arquitetura e áreas afins 
se dividem entre aulas 
teóricas e práticas.  
Leia mais

Mundo
Egito - Descobertos 
em Luxor túmulos da 
antiguidade egípcia com 
murais assombrosos

Ambos estão recobertos 
de hieróglifos e murais 
coloridos pintados sobre o 
gesto. Os murais retratam 
os donos dos túmulos, que 
se acredita terem sido pai 
e filho.
Leia mais

UNESCO considera 
destruição do património 
de Nimroud pelo grupo 
Estado Islâmico um “ato 
de loucura”

O grupo publicou um vídeo 
em que mostra os seus 
combatentes a explodindo 
espaços arqueológicos e 
obras de arte em Nimroud.
Leia mais
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Prazo das inscrições para o Prêmio Rodrigo Melo Franco de 
Andrade é prorrogado

Até o próximo dia 15 de maio, estão abertas as inscrições 
para a 28ª edição do Prêmio Rodrigo Melo Franco de 
Andrade. 
 Leia mais

Centros de categoria II da Unesco se reúnem no Iphan

Entrou em vigor o Plano de Trabalho para 2015 e 2016 das 
atividades conjuntas no âmbito territorial do Centro Lucio 
Costa, no Rio de Janeiro, e do Crespial.
Leia mais

SP - Forte São João pode integrar lista de patrimônio mundial 
da Unesco

O Forte São João, em Bertioga, pode integrar lista de 
patrimônio mundial da Unesco. Ouça a entrevista na rádio 
CBN.
Leia mais

PA - Em Belém, Museu Goeldi realiza semana dos povos 
indígenas

As atividades vão até o próximo dia 19, Dia do Índio, vão ser 
diversos encontros para intensificar as conversas e debates 
sobre questões relacionadas aos povos da Amazônia. 
Leia mais

AL - Operários encontram galeria histórica durante escavações 
na Orla de Penedo

Durante os trabalhos de escavações do sistema de drenagem 
do Centro Histórico de Penedo, operários encontraram uma 
galeria que pode ser dos séculos XVIII e XIX. 
Leia mais

PE - Jovem encontra sítio arqueológico em Apipucos

Antônio tem a mania de pegar frutas. Numa das andanças 
achou não apenas manga, mas uma garrafa antiga de 
cerâmica. Bisbilhotou e encontrou um sítio arqueológico.
Leia mais

SP - Iphan atribui a Padre Jesuíno pinturas achadas em Itu

O Instituto reconheceu com sendo do Padre Jesuíno do 
Monte Carmelo as pinturas encontradas na Igreja Matriz de 
Nossa Senhora da Candelária, em Itu. 
Leia mais
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