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Agenda
Oficina vai abordar 
orçamentos para obras e 
serviços de restauração 
do Patrimônio Cultural. 

As inscrições podem ser 
feitas até o dia 10 de abril 
de 2015 e as vagas são 
limitadas. O evento terá a 
duração de dois dias.  
Leia mais

Exposição fotográfica 
retrata cidades goianas 
durante o Ciclo do Ouro

“Um Círculo do Ciclo” 
apresenta fotos e 
ilustrações do século XVIII 
e XIX, representativas do 
chamado ciclo do ouro em 
Goiás. A exposição fica em 
cartza até 05 de abril.

Leia mais

Mundo
Unesco apresenta no 
Iraque campanha para 
defender património 
cultural

Sob o título 
#Unite4Heritage, a 
iniciativa pretende apoiar 
a juventude iraquiana e 
mobilizar pessoas de todo 
o mundo para proteger o 
património. 
Leia mais

Israel - Descoberta grande 
quantidade de moedas de 
ouro medievais

Tesouro foi localizado 
acidentalmente por 
mergulhadores e tem mais 
de mil anos.   
Leia mais
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GO - Cidade de Goiás prepara programação para a Semana 
Santa

Um dos destaques do programa é a Procissão do Fogaréu, 
que atrai, anualmente, centenas de turistas para a cidade. As 
celebrações religiosas já ocorrem desde 15 de março. 
Leia mais

Seis bens brasileiros são incluídos na Lista Indicativa do 
Patrimônio Mundial da Unesco  

A partir de solicitação do Governo Brasileiro, por intermédio 
do Iphan, os bens culturais foram incluídos pela Unesco na 
Lista Indicativa brasileira do Patrimônio Mundial, em 2015.
Leia mais

SC- Caminhar apreciando o patrimônio histórico terá um 
atrativo a mais na cidade de Laguna

As mudanças devem começar nas próximas semanas com 
as obras de revitalização da rua Raulino Horn, uma das 
principais ruas do comércio, e da rede subterrânea.
Leia mais

CE - Pau da bandeira desponta para deter o título de 
Patrimônio Cultural Brasileiro

O conjunto poderá se tornar, ainda neste ano, Patrimônio 
Cultural Brasileiro, com registro no Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan).  
Leia mais

Unesco prepara código ético de Patrimônio Cultural Imaterial

O código ético que é preparado deve complementar a 
convenção estabelecida pelas Nações Unidas em 2003. O 
encontro acontece em Valência, Espanha.
Leia mais

PB - Obra de recuperação de praça história de João Pessoa 
começou no início da semana

Projeto da Praça da Independência, em Tambiá, deve custar  
R$ 1,3 milhão. Local foi inaugurado em 1922 e é tombado  
como patrimônio histórico.
Leia mais

Visita a teatros é opção de programação para turistas

Confira a história de seis grandes teatros, que em suas 
encenações valorizam a memória, a história e a identidade 
brasileiras. 
Leia mais
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