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Agenda
Seminário internacional 
discute patrimônio e 
turismo no MERCOSUL

A proposta é que seja 
criada uma política de 
valorização dos locais que 
conciliem patrimônio e 
turismo, com a inclusão de 
um selo de excelência para 
distingui-los dos demais 
destinos turísticos. 
Leia mais

DF - Exposição O 
Iphan e o patrimônio 
arqueológico do Planalto 
Central.

A exposição o Iphan e o 
Patrimônio Arqueológico 
do Planalto Central tem 
como objetivo contribuir 
com a socialização e 
difusão de informações 
sobre o patrimônio 
arqueológico.
Leia mais

Mundo
Antigas listas de compras 
viram evidência sobre 
quando a Bíblia foi escrita

Os pedidos por vinho, 
farinha e óleo parecem 
listas de compras 
mundanas, apesar de 
antigas.
Leia mais

Nepal - Descoberta 
Arqueológica – Buda 
viveu antes do que se 
supunha

Escavações realizadas 
no Jardim Sagrado de 
Lumbini (Nepal)levaram à 
descoberta dos restos de 
uma estrutura de madeira 
até então desconhecida.     
Leia mais
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Brasil assina intercâmbio técnico com Holanda

O intercâmbio técnico entre Brasil e Holanda, para  troca de 
conhecimento sobre mecanismos de gestão e financiamento 
do patrimônio cultural, foi oficializado. 
Leia mais

TO - Crianças aprendem a ter outro olhar sobre o patrimônio 
cultural de Natividade

Despertar o olhar fotográfico para o patrimônio cultural de 
Natividade, cidade do Tocantins, tombada pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).
Leia mais

AL - Igreja Nossa Senhora do Ó, em Ipioca, é reinaugurada 
após reforma 

O prédio histórico, contruído no século XVII, foi recuperado 
pelo Iphan, em parceria com a Prefeitura de Maceió. Antes da 
reforma, telhados e paredes apresentavam rachaduras. 
Leia mais

Linha do tempo registra 100 anos de história da preservação 
do patrimônio

O período de 1916 a 2016 foi escolhido, considerando o 
surgimento das primeiras iniciativas que visavam a preservação 
do Patrimônio Cultural Brasileiro. 
Leia mais

MG - Semáforos de Belo Horizonte ganham máscaras que 
reproduzem ícones históricos

Sinais de trânsito reproduzem no lugar do bonequinho verde 
ou vermelho desenhos de bens protegidos da capital prontos 
para serem visitados.
Leia mais

BA - Livro sobre terreiros de Cachoeira e São Félix tem versão 
online lançada

O livro sobre os terreiros de candomblé das cidades de 
Cachoeira e São Félix, no Recôncavo Baiano, já está disponível 
no site do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia.
Leia mais

PB - Obras no Centro Histórico de João Pessoa vão poder ser 
financiadas

Os proprietários de imóveis com problemas estruturais ou 
precisando de reforma vão poder solicitar finaciamento para 
recuperarem essas obras.  
Leia mais
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