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Agenda
Casa do Patrimônio de 
Olinda promove oficina 
com participação da 
sociedade   

A iniciativa busca traçar, 
junto com a sociedade, as 
diretrizes para suas ações 
educativas e construir uma 
programação anual de 
atividades.  
Leia mais

Instituto do Patrimônio 
Histórico prorroga 
inscrições de seleção para 
arqueólogos

O Iphan prorrogou até 
o dia 20 de maio as 
inscrições do processo 
seletivo para contratar 
arqueólogos.
Leia mais

Mundo
Évora: cidade-museu 
recebe encontro de 
aguarela

O centro histórico de Évora 
vai receber nos dias 23 e 
24 de maio um encontro 
de aguarelistas. Durante 
dois dias os artistas vão 
pintar ao vivo para os 
visitantes que estiverem na 
cidade. 
Leia mais

UNESCO alerta para 
destruição da capital 
do Iémen, património 
cultural da Humanidade

As informações referem 
que a cidade velha de 
Sanaa foi bombardeados 
provocando sérios estragos 
em numerosos edifícios 
históricos.      
Leia mais
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BA - Ministro Juca Ferreira conhece ações do Iphan no 
Recôncavo baiano 

A visita faz parte de mais uma etapa da Caravana da Cultura 
que busca estreitar laços e ouvir demandas de artistas e 
gestores culturais. 
Leia mais

3° Festival de História vai ter extensa programação cultural 

A programação cultural do 3º Festival de História (fHist), 
que acontece na cidade portuguesa de Braga, de 21 a 23 de 
maio, promete emocionar os participantes.
Leia mais

Festejos do Divino Espírito Santo movimentam o turismo

Os festejos do Divino Espírito Santo, uma das mais 
expressivas manifestações da cultura brasileira, estão 
movimentando destinos turísticos de todo o Brasil.
Leia mais

RS - Ponte Barão de Mauá receberá certificado de Patrimônio 
Cultural do Mercosul

Elo de união entre Jaguarão, (RS), e Rio Branco, no norte do 
Uruguai, a ponte é o primeiro bem a ser reconhecido como 
Patrimônio Cultural do Mercosul. 
Leia mais

PI - Sítio Arqueológico com inscrições antigas é descoberto na 
região de Campo Maior

O Instituto do Patrimônio Histórico Nacional declarou o Sítio 
Arqueológico ‘Pedra do Letreiro’, como parte do Patrimônio 
Arqueológico da União.
Leia mais

Arqueólogos encontram primeira prova da existência da Belém 
bíblica

Arqueólogos israelenses acharam em Jerusalém um selo 
de argila com a inscrição “Bat Lechem”, talvez a primeira 
evidência arqueológica da existência de Belém.
Leia mais

MG - Congonhas - 30 anos de Patrimônio Mundial

Congonhas, em Minas Gerais, está em festa. A partir de 
domingo, dia 17 de maio, tem inicio uma programação 
cultural para celebrar o título de “Patrimônio Mundial”. 
Leia mais
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