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Abertas inscrições para a 7ª Edição do Prêmio Luiz de Castro Faria

Pesquisadores e estudantes já podem inscrever seus projetos de valorização 
ao Patrimônio Arqueológico Brasileiro no Prêmio Luiz de Castro Faria 2019. 
As inscrições estão abertas e vão até o dia 05 de agosto de 2019.

A candidatura do Sítio Roberto Burle Marx, em 
Barra de Guaratiba, Rio de Janeiro (RJ), será 
analisada durante a 44ª reunião do Comitê do 
Patrimônio Mundial, em 2020. A próxima etapa 
será a realização da avaliação técnica do Sítio 
por especialistas do Conselho Internacional de 
Monumentos e Sítios (Icomos).

Professora da UFCG é 
primeira mulher paraibana 
na Academia Brasileira de 
Literatura de Cordel.

UNESCO confirma avaliação final do 
Sítio Roberto Burle Marx como 
Patrimônio Mundial em 2020

Academia Feminina de 
Letras nasce para enriquecer 
patrimônio cultural de MS. 

“Preservação dos bens 
culturais da igreja é 
preocupação da CNBB” diz 
Dom Muniz.

165 anos da inauguração da 
primeira ferrovia do Brasil, a 
Estrada de Ferro Mauá. 
Construída por iniciativa do 
Barão de Mauá, seu trecho inicial 
ligava o Porto de Mauá à cidade 
de Fragoso, no Rio de Janeiro.

Segundo mais antigo de 
Salvador, Largo da Vitória é 
entregue revitalizado.

Marechal Deodoro (AL), recebe do Ministério da 
Cidadania e do Iphan as obras de requalificação 
urbana do Largo da Matriz e de conservação da 
antiga Casa de Câmara e Cadeia. Os espaços 
são importantes marcas da história e da 
arquitetura de Alagoas, na cidade histórica 
conhecida por suas belezas naturais.

Obras valorizam Patrimônio 
Cultural de Alagoas

Com a finalização da obra, o Estado do Goiás é 
o primeiro a finalizar todas as obras do PAC 
Cidades Históricas. A obra de requalificação 
urbana da área ao redor da Estação dará à 
população goiana vai ganhar um novo espaço 
de convivência.

Símbolo do art déco de Goiânia 
(GO), Estação Ferroviária tem 
restauração concluída

Curiosidade

Roberto Burle Marx
Roberto Burle Marx nasceu em 
agosto de 1909 em São Paulo e 
foi artista plástico, arquiteto e 
paisagista renomado 
internacionalmente.
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22 Exposição capoeira
Patrimônio da humanidade

22 abril - 22 maio

22 maio - 24 maio

Fórum internacional discute
Multiculturalidade e Patrimônio

3º congresso internacional de história
das construções brasileiras

Exposição Vozes da alma

15 maio - 02 junho

03 setembro - 07 setemrbo22
maio

abril
15
maio

03
setembro

O amor pela arqueologia sempre resulta em viagens que 
permitem aos viajantes descobrir lugares ricos em história, 
lendas e civilizações antigas. Conheça sítios em parques de 
fácil acesso ou áreas reservadas.

Conheça 10 Sítios Arqueológicos com título de
Patrimônio Mundial
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