
Agenda
Exposição fotográfica 
apresenta patrimônio 
cultural de Fernando de 
Noronha 

Mostra é resultado de 
pesquisa e oficinas de 
educação patrimonial com 
estudantes e moradores da 
Ilha.   
Leia mais

População poderá 
conferir apresentações 
culturais durante o 
Encontro Indígena

O VIII Encontro Indígena 
de Mato Grosso, é uma 
oportunidade para a 
população vivenciar um 
pouco da cultura dos 
povos.
Leia mais

Mundo
Nepal: Patrimônio 
mundial é destruído

A praça Darbar Basantapur, 
em Katmandu, capital do 
Nepal, ficou destruída após  
o terremoto que atingiu o 
país.
Leia mais

França inaugura réplica 
da Caverna de Chauvet

Patrimônio Mundial da 
Humanidade, gruta é 
famosa por pinturas pré-
históricas. Antes restrita a 
pesquisadores, ela poderá 
ser visitada pela primeira 
vez: como réplica em resina 
e concreto.   
Leia mais
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fHist anuncia programação principal de Braga 

Evento único do ofício e das artes de reportar a História, 
a primeira etapa do 3º Festival de História movimentará a 
cidade portuguesa entre 20 e 23 de maio. 
Leia mais

SC - Atividades do Iphan celebram 30 anos de Laguna como 
patrimônio cultural 

O Seminário Entre Morros e a Lagoa: Um espaço de 
memória 30 Anos de Preservação em Laguna abre as 
comemorações.
Leia mais

RJ - Choro ganha centro de referência no Rio

O local abriga um tesouro: o maior acervo de partituras 
de choro do País, num total de 15 mil, que estão sendo 
catalogadas e digitalizadas. 
Leia mais

MG - Som dos Sinos utiliza novas tecnologias para difusão do 
patrimônio cultural

Utilizar novas tecnologias para transformar o olhar das 
pessoas sobre o patrimônio imaterial de Minas Gerais. Esse é 
o objetivo do Som dos Sinos.
Leia mais

PI - Bonecos gigantes vão invadir Teresina

O mês de maio será marcado pela magia da arte de 
bonecos, quando a capital vai receber a sexta edição da 
Mostra de Teatros de Bonecos.
Leia mais

AP - Preservação da igreja matriz de São José é trabalho 
cauteloso

A Igreja de São José de Macapá é um marco histórico. Sua 
construção foi iniciada em 1752, seis anos antes da criação 
oficial da Vila de São José. 
Leia mais

RJ - Sinalização turística de Petrópolis, RJ, será substituída e 
atualizada

Setenta e cinco tótens serão trocados e mais cinco 
interativos instalados. Cada distrito será identificado por uma 
cor diferente.
Leia mais
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