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Agenda

Livro destaca educação 
patrimonial em Santa Cruz 
de Minas

O livro Serra de São José – 
Educação Patrimonial será 
lançado dia 30 de setembro, 
em Tiradentes (MG). 
Leia mais

Circuito Gastronômico da 
Pampulha começou nesta 
semana

Celebrando o título de 
Patrimônio Histórico da 
UNESCO, evento reunirá 18 
restaurantes da região.
Leia mais
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Praças históricas de Sobral (CE) são entregues à comunidade

Dois espaços de convivência com valor cultural inestimável 
voltarão a fazer parte da vida social sobralense, como 
resultado do PAC Cidades Históricas, programa do governo 
federal. As Praças Senador Figueira e Samuel Pontes, em Sobral 
(CE), foram requalificadas e serão entregues à população nesta 
quarta-feira, dia 28 de setembro. 
Leia mais

Mostras que revelam a diversidade das artes estão abertas no Paço 
Imperial (RJ)

Cinco exposições que levarão o público a experimentar a 
diversidade das expressões artísticas e culturais do Brasil 
estarão abertas para visitação no Paço Imperial, no Rio de 
Janeiro, até o dia 20 novembro.
Leia mais

NAC - Portaria do Iphan faz cerco às vendas ilegais de arte

Medida importante para preservar o patrimônio cultural, 
evitar vendas ilegais e, principalmente, impedir a lavagem de 
dinheiro usando obras de arte. 
Leia mais

BA – Bens culturais da Bahia passam a ser acessados pelo Google 
Maps

Os bens culturais edificados e protegidos oficialmente através 
do tombamento na Bahia já podem ser acessados pelo 
aplicativo Google Maps.
Leia mais

AL - Viagem no tempo: conheça as cidades históricas de Alagoas

Ao longo dos anos, Alagoas sempre ocupou um lugar 
importante no contexto histórico do País. Inicialmente, 
associamos o lugar ao sol constante, às praias paradisíacas e 
de águas mornas e, também, as suas inúmeras lagoas. Porém, 
uma das melhores pedidas é visitar as cidades históricas. Elas 
têm muito a contar.
Leia mais

ES - Antigo sobrado é reinaugurado como sede do Iphan no ES

Prédio de 1875 em Vitória passou por reforma para garantir 
acessibilidade.
Leia mais

SP - Patrimônio cultural paulista é tema de concurso fotográfico 
internacional

Wiki Loves Monuments receberá inscrições até dia 30 de 
setembro. 
Leia mais

www.iphan.gov.br

Mundo
Cais do Valongo é 
candidato a Patrimônio da 
Humanidade

O Cais do Valongo, no Rio 
de Janeiro (RJ), teve sua 
candidatura a Patrimônio 
da Humanidade aceita 
pelo Centro de Patrimônio 
Mundial da Unesco.
Leia mais

Vinho Chianti pode se 
tornar Patrimônio Mundial 
da Unesco

Um dos vinhos mais 
tradicionais da história 
da Itália foi apresentado 
como candidato a tornar-
se Patrimônio Mundial da 
Unesco.  
Leia mais
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