
Mundo
África - Timbuktu: 
Cerimônia ancestral 
celebra renovação de 
mausoléu destruído por 
grupos armados 

Com o apoio da UNESCO e 
parceiros internacionais, a 
cidade histórica localizada 
no Mali volta a renascer 
e exibir seus mausoléus, 
destruídos por extremistas 
em 2012. 
Leia mais

República Tcheca - 
Incêndio destrói parte 
do telhado do Museu 
Nacional de Praga

Um incêndio destruiu 
parte do telhado do 
Museu Nacional tcheco, 
situado na famosa praça 
Wenceslau, no centro 
histórico de Praga.  
Leia mais

Agenda
Mimo de Momo na Casa 
do Patrimônio em Maceió 
(AL)

A mostra conta com 32 
fotos feitas durante o baile 
das prévias carnavalescas 
de 2015, que acontece 
durante a concentração 
do Bloco no Museu Théo 
Brandão da UFAL.
Leia mais

Exposição Mata Atlântica 
– Ciência e Arte (RJ)

A exposição Mata 
Atlântica – Ciência e Arte 
é composta por dois 
módulos: um por artistas 
contemporâneos e outra 
por acervos históricos.
Leia mais
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MG - Pampulha a caminho do título de Patrimônio Mundial

A presidenta do Iphan, Jurema Machado, acompanhou o 
anúncio da desapropriação do Iate Tênis Clube, parte do 
Conjunto Moderno.
Leia mais

MG - Obras de restauração da Catedral de Mariana (MG) 
começam oficialmente

Com missa e concerto, o início das obras de restauração da 
Catedral de Nossa Senhora da Assunção de Mariana (MG) foi 
marcado por cerimônia na própria Sé. 
Leia mais

Iphan disponibiliza mais de 250 publicações sobre arquitetura, 
arte e patrimônio para download

A coleção de publicações está disponível ao acesso de todos 
os interessados, que podem, inclusive, fazer o download dos 
volumes.
Leia mais

SP - Oficina de vagões em Sorocaba é tombada pelo 
patrimônio histórico

As edificações eram consideradas as maiores da América 
dos Sul, na época. Com o tombamento, o imóvel deve ter a 
fachada conservada e só pode ser restaurado por técnicos. 
Leia mais

SP - Sesc de Piracicaba abre inscrições de artistas para 13ª 
Bienal Naïfs do Brasil

O evento cultural reúne obras com temática popular de 
diferentes regiões do país. Interessados devem se cadastrar 
exclusivamente por meio do regulamento da mostra.
Leia mais

SP - Casa onde Tarsila do Amaral nasceu é restaurada para virar 
museu interativo

O local será transformado em um museu interativo ligado ao 
modernismo, movimento que influenciou as artes e o design 
na primeira metade do século 20.  
Leia mais

RJ - Antigo Largo da Misericórdia preserva pistas esquecidas do 
passado

O local foi o coração do Rio Colonial, abrigando a vida 
comercial, festejos e a aristocracia da época. E mais: é a área 
mais antiga da cidade a resistir às transformações urbanas.
Leia mais

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

https://nacoesunidas.org/timbuktu-cerimonia-ancestral-celebra-renovacao-de-mausoleu-destruido-por-grupos-armados/
http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/incendio-destroi-parte-do-telhado-do-museu-nacional-de-praga
http://portal.iphan.gov.br/agendaEventos/detalhes/117/mimo-de-momo-na-casa-do-patrimonio-em-maceio-al
http://portal.iphan.gov.br/agendaEventos/detalhes/115/exposicao-mata-atlantica-%e2%80%93-ciencia-e-arte
http://www.iphan.gov.br
http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/3478/pampulha-a-caminho-do-titulo-de-patrimonio-mundial
http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/3477/obras-de-restauracao-da-catedral-de-mariana-mg-comecam-oficialmente
http://www.archdaily.com.br/br/781639/iphan-disponibiliza-mais-de-250-publicacoes-sobre-arquitetura-arte-e-patrimonio-para-download
http://defender.org.br/noticias/nacional/oficina-de-vagoes-em-sorocaba-sp-e-tombada-pelo-patrimonio-historico/
http://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2016/01/sesc-de-piracicaba-abre-inscricoes-artistas-para-13-bienal-naifs-do-brasil.html
http://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2016/02/casa-onde-tarsila-do-amaral-nasceu-e-restaurada-para-virar-museu-interativo.html
http://oglobo.globo.com/rio/antigo-largo-da-misericordia-preserva-pistas-esquecidas-do-passado-18627099
https://www.facebook.com/iphan.govbr
https://www.facebook.com/iphan.govbr
https://www.youtube.com/user/iphangovbr
https://twitter.com/IphanGovBr
https://twitter.com/IphanGovBr
https://www.flickr.com/photos/iphanbrasil/
https://www.flickr.com/photos/iphanbrasil/

