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Agenda
Lançamento de 
publicações no Rio de 
Janeiro celebra 80 anos 
do Iphan

No próximo dia 03 de 
agosto, o Paço Imperial 
no Rio de Janeiro 
sediará o lançamento de 
duas publicações que 
ressaltam a magnitude 
e complexidade do 
patrimônio cultural 
brasileiro. 
Leia mais

Produção de queijos 
artesanais é tema de 
evento em Joinville (SC)

De 10 a 12 de agosto deste 
ano, a cidade de Joinville 
receberá a I Oficina sobre 
Queijos Artesanais.
Leia mais

Mundo
Patrimônios         
Culturais da Humanidade 
estão espalhados por 
todo o Brasil

O mais recente deles é o 
Complexo da Pampulha, 
inspiração para o Plano 
Piloto, que também detém 
o título.
Leia mais

Imagens de satélite 
ajudam a monitorar 
patrimônio cultural 
ameaçado, diz UNESCO

UNESCO e o Instituto para 
Treinamento e Pesquisa das 
Nações Unidas (UNITAR, na 
sigla em inglês) fecharam 
parceria para proteger 
sítios no Iraque, na Síria, 
no Iêmen e no Nepal.      
Leia mais
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Passado e presente de Brasília revelados em exposição e 
publicações

Grande evento na Superintendência do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional no Distrito Federal (Iphan-DF) 
abre exposição e lança duas publicações sobre a cidade. 
Leia mais

Divulgados vencedores de prêmio de valorização do patrimônio 
cultural

Oito ações de preservação do patrimônio e da memória da 
cultura brasileira dos estados Bahia, Maranhão, Minas Gerais, 
Sergipe, São Paulo, Pará e Rio Grande do Sul são os vencedores 
da 29º Edição do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade.
Leia mais

RJ - Palácio Laranjeiras recebe especialistas para restauração de 
suas artes 

Intervenção requer cuidados especiais na recuperação de 
pisos, paredes e teto. 
Leia mais

AL - ‘Jangadas de Pau’ é a próxima atração do Cinema das 
Alagoas

Documentário foi lançado em 2015 pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Alagoas (Iphan-
AL). 
Leia mais

SE - Chancela da Praça São Francisco completa seis anos

Música e artes visuais compõem a programação do Museu 
Histórico de Sergipe (MHS) em referência ao 6º Aniversário da 
Chancela da Praça São Francisco.
Leia mais

MG – Irmãs restauram vitrais em capela de São João 

Três irmãs belorizontinas desembarcaram em São João del-Rei 
aproximadamente há dois meses com o objetivo de restaurar 
os vitrais da igreja do campus Santo Antônio da Universidade 
Federal de São João del-Rei.
Leia mais

MS - Documentário sobre Conceição é recuperado e pode se 
tornar patrimônio de MS 

Gravado em 1980, o documentário Conceição dos Bugres 
foi recuperado e agor  a pode se tornar patrimônio de Mato 
Grosso do Sul.  
Leia mais
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