
Mundo
Serra da Barriga é 
candidata a Patrimônio 
Cultural do MERCOSUL 

A candidatura se insere 
na proposta La Geografía 
del Cimarronaje: Cumbes, 
Quilombos y Palenques del 
MERCOSUR, juntamente 
com Equador e Venezuela. 
Leia mais

Após EI, orquestra russa 
faz concerto emocionante 
em Palmira

Para marcar a libertação 
da chamada “pérola do 
deserto”, uma orquestra 
russa foi levada até as 
ruínas do século XIII 
para a realização de um 
emocionante concerto. 
Leia mais

Agenda
SP - Educação Patrimonial 
ao alcance de todos

Lançamento da publicação 
Educação Patrimonial: 
Inventários Participativos 
(Ceduc/DAF/Iphan) 
durante o II Encontro de 
Trabalho da Rede Paulista 
de Educação Patrimonial 
(REPEP).
Leia mais

MT - Oito instituições 
mato-grossenses 
participam da 14ª 
Semana Nacional de 
Museus 

O evento acontece em 
todo o país, são 1236 
museus e instituições 
culturais participantes, 
totalizando 3700 
atividades cadastradas.
Leia mais
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Brasil comemora 80 anos de preservação do patrimônio 
cultural

O Iphan completa 80 anos de criação em 13 de janeiro 
de 2017 e uma extensa programação de ações e eventos 
marcarão essa data.
Leia mais

Site em comemoração aos 80 anos do Iphan está no ar

Na página, o usuário poderá acompanhar notícias e a 
agenda de eventos relacionados à celebração das oito 
décadas de atividade do Iphan, além de vídeos e galerias.
Leia mais

Mais três monumentos projetados por Niemeyer são tombados 
pelo Iphan

Os três bens complementam a relação, encaminhada pelo 
próprio Oscar Niemeyer, de 24 monumentos protegidos 
como patrimônio cultural brasileiro. 
Leia mais

BA - Casarão no Pelourinho vai abrigar acervo da escritora Zélia 
Gattai

Além das programações elaboradas, serão expostos mais de 
dois mil itens que já fazem parte do acervo da igreja, mas 
que não ficam ao acesso da população. 
Leia mais

MG - Tombamento de distritos de Mariana é alerta para que 
tragédia não se repita

Além de resgatar a história do que foi soterrado, a proposta 
tem por finalidade advertir para que uma tragédia como esta 
não se repita.
Leia mais

MG - Chafarizes de Ouro Preto são restaurados

Os 22 chafarizes do Núcleo Histórico de Ouro Preto foram 
restaurados com recursos do PAC Cidades Históricas, ao 
custo de R$ 1,5 milhão.  
Leia mais

PR - Professores vão aproximar alunos do patrimônio histórico 
e cultural 

O objetivo é que os professores trabalhem a metodologia 
de localização dos patrimônios históricos da cidade e dos 
bairros onde as escolas em que atuam estão inseridas.
Leia mais
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