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Agenda
RJ - I Seminário de 
Pesquisas

Tem como objetivo 
promover o amplo 
e criterioso debate 
dos trabalhos em 
desenvolvimento e 
intercâmbio entre os 
pesquisadores. 
Leia mais

TO - Exposição fotográfica 
apresenta registros dos 
27 anos de Palmas

Fotografias mostram o 
desenvolvimento urbano 
da cidade desde 1989.
A entrada é gratuita e as 
imagens estarão expostas 
até 17 de junho.
Leia mais

Mundo
Vila Flores é o 
representante gaúcho na 
Bienal de Arquitetura de 
Veneza

Conjunto de prédios no 
bairro Floresta está entre os 
15 trabalhos selecionados 
para a mostra que será 
realizada no pavilhão 
brasileiro.
Leia mais

Itália encontra carta 
de Colombo roubada e 
vendida nos EUA

 A polícia da Itália 
encontrou uma carta 
escrita por Cristóvão 
Colombo em 1493 na qual 
anunciava o descobrimento 
do “Novo Mundo”.     
Leia mais
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RS - Sítio Arqueológico de São Miguel das Missões reaberto a 
visitações

Turistas e interessados em conhecer o Sítio Histórico São Miguel 
das Missões, no Rio Grande do Sul, Patrimônio Mundial desde 
1983, já podem visitar o local. 
Leia mais

PB - Centro Histórico de João Pessoa recebe financiamento para 
recuperação de imóveis privados

Os proprietários de imóveis localizados em  áreas do Centro 
Histórico de João Pessoa (PB) poderão solicitar financiamento 
para recuperação dos bens.
Leia mais

SC - Igrejinha no Centro de Itajaí passa por primeira 
restauração 

Antes mesmo de Itajaí se tornar município, a Igrejinha da 
Imaculada Conceição já estava ali. Foi no entorno dela que a 
cidade cresceu e se desenvolveu. 
Leia mais

MG - Casa Kubitschek será ampliada na Pampulha

Espaço preserva arquitetura de Oscar Niemeyer e decoração 
modernista dos anos 40. Casa ganha espaço multiuso com 
café e acesso público ao jardim interno. 
Leia mais

RJ - Planta original de Petrópolis, em aquarela de 1846, passa 
por restauro

Desde março, quatro restauradores trabalham em jornadas 
de até 12 horas para recuperar o documento que estabeleceu 
as diretrizes da urbanização da “Cidade Imperial”
Leia mais

MG - IAB lança projeto que integrará Arquitetura, Turismo e 
Educação Patrimonial

A proposta trará roteiros turísticos, com foco na Arquitetura e 
Urbanismo, de Belo Horizonte.  Os passeios serão guiados por 
profissionais ligados às áreas afins.
Leia mais

BA - IPAC lança personagens para difundir a Educação 
Patrimonial na Bahia

Os personagens da educação patrimonial devem trabalhar 
com a prevenção, mostrando a importância dos bens culturais 
baianos em várias regiões.  
Leia mais

www.iphan.gov.br

https://www.youtube.com/user/Iphangovbr
http://portal.iphan.gov.br/agendaEventos/detalhes/130/i-seminario-de-pesquisas
http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2016/05/exposicao-fotografica-apresenta-registros-dos-27-anos-de-p-fotografias-mostram-o-desenvolvimento-urbano-da-cidade-desde-1989almas.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/entretenimento/noticia/2016/05/vila-flores-e-o-representante-gaucho-na-bienal-de-arquitetura-de-veneza-5805216.html#
http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/italia-encontra-carta-de-colombo-roubada-e-vendida-nos-eua
http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/3598/sitio-arqueologico-de-sao-miguel-das-missoes-rs-reaberto-a-visitacoes
http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/3591/centro-historico-de-joao-pessoa-pb-recebe-financiamento-para-recuperacao-de-imoveis-privados
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticia/2016/05/igrejinha-no-centro-de-itajai-passa-por-primeira-restauracao-5802931.html
http://www.otempo.com.br/cidades/casa-kubitschek-ser%C3%A1-ampliada-na-pampulha-1.1299490
http://oglobo.globo.com/rio/planta-original-de-petropolis-em-aquarela-de-1846-passa-por-restauro-19353972
http://iabmg.org.br/site/iab-mg-lanca-projeto-que-integrara-arquitetura-turismo-e-educacao-patrimonial/
http://www.cultura.ba.gov.br/2016/05/11731/IPAC-lanca-personagens-para-difundir-a-Educacao-Patrimonial-na-Bahia.html
http://www.iphan.gov.br
https://www.facebook.com/iphan.govbr
www.facebook.com/IphanGovBr
https://www.youtube.com/user/Iphangovbr
https://www.youtube.com/user/Iphangovbr
https://twitter.com/IphanGovBr
http://twitter.com/IphanGovBr
http://www.flickr.com/photos/iphanbrasil/
https://www.flickr.com/photos/iphangovbr

