
Mundo
Inscrição de documentos 
relevantes para memória 
coletiva vai até dia 31 

Projeto da Unesco incentiva 
inscrição de textos, vídeos 
e imagens importantes 
para a memória coletiva da 
América Latina. 
Leia mais

Começa julgamento sobre 
destruição de patrimônio 
histórico de Timbuktu

Este é o primeiro 
julgamento do tipo, 
em que um tribunal 
internacional irá deliberar 
sobre a destruição de 
monumentos e edifícios 
históricos. 
Leia mais

Agenda
Inauguração da sede 
da Biblioteca Municipal 
marca a 4ª Feira do Livro 
de São Francisco do Sul 
(SC)

A Feira do Livro segue até 
o dia 2 de setembro, com 
o tema “O patrimônio que 
surge em poema”.
Leia mais

Inscrições abertas para 
a primeira Oficina de 
Salvaguarda da Capoeira 
em Pernambuco

O evento, que acontece dia 
02 de setembro, integra a 
programação da Semana 
da Capoeira do Recife e 
acontecerá no auditório do 
Museu da Abolição.
Leia mais
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Reunião discute candidatura do Sítio Roberto Burle Marx a 
Patrimônio Mundial

Uma obra de arte. Assim é considerado o Sítio onde residiu 
Roberto Burle Marx (SRBM). O espaço entrou em 2015 
para a lista indicativa a Patrimônio Mundial da Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco). 
Leia mais

Praça Cívica será entregue à população de Goiânia (GO) após 
obra de requalificação

Calçamento novo, recuperação paisagística e fontes 
luminosas são algumas das melhorias alcançadas pelo PAC 
Cidades Históricas para a Praça Cívica em Goiânia (GO).
Leia mais

MA - São Luís vai sediar Seminário Internacional dos sítios 
históricos

Em 2017, São Luís será palco do Seminário Internacional de 
todos os sítios históricos, que terá a participação de diversos 
organismos, como Unesco, Ministérios da Cultura, Cidades, 
Turismo e outros órgãos.
Leia mais

PE – Casa do Carnaval recebe exposição sobre os 120 anos da 
Tribo Carijó do Recife 

Estão expostas fotografias, figurinos e instrumentos usados 
pela agremiação carnavalesca.
Leia mais

RR - Roraima já registra 151 sítios arqueológicos 

Após um ano de atuação de arqueólogos no Estado, o 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 
Roraima (Iphan-RR) registrou 151 sítios arqueológicos no 
Estado que já estão em processo de homologação em 
Brasília.
Leia mais

RJ - Duna Grande, em Itaipu, terá passeios guiados em 2017

Em 2017, serão comemorados os 55 anos do 
reconhecimento da Duna Grande de Itaipu como patrimônio 
arqueológico nacional - tombado pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) - e os 85 
anos da Reserva Biológica de Goethea - mais antiga área 
municipal protegida do Brasil.   
Leia mais

PR - Região de Londrina: que tal um passeio pela história do 
Patrimônio Heimtal? 

O objetivo almejado pelo poder público municipal é a 
valorização de um espaço que é histórico.
Leia mais
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