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Agenda
Florianópolis (SC) recebe 
lançamento do livro 
Preservação do Patrimônio 
Edificado

A obra será lançada em 
Florianópolis (SC) no 
próximo dia 28 de outubro, 
no Museu da Escola 
Catarinense. 
Leia mais

Formação em Educação 
Patrimonial é realizada em 
Fortaleza (CE)

O curso em “Educação 
Patrimonial – Do Teórico 
ao Lúdico” é destinada 
a docentes de História e 
Geografia do Distrito I.
Leia mais

Mundo
Cais do Valongo pode 
se tornar Patrimônio da 
Humanidade

Decisão será tomada em 
junho do ano que vem, em 
uma reunião do Comitê 
do Patrimônio Mundial na 
Cracóvia, na Polônia.
Leia mais

Site peruano fornece dados 
do tráfico ilegal de bens 
culturais da América Latina

“Memória Roubada” é 
uma pesquisa que gerou 
a primeira plataforma 
jornalística para reunir 
dados massivos sobre o 
tráfico ilegal de objetos 
culturais dos países latino-
americanos.     
Leia mais
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PEP/Iphan promove debate sobre transversalidade de políticas 
públicas, instituições e saberes

O Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio Cultural 
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (PEP/
Iphan) realiza no próximo dia 1º de novembro, a Jornada 
Transversalidade de Políticas Públicas, Instituições e Saberes. 
Leia mais

Superintendências e unidades especiais têm sites disponibilizados 
no portal do Iphan

Os sites das 27 Superintendências Estaduais e das quatro 
Unidades Especiais do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan) estarão disponíveis no sítio eletrônico 
do instituto, que passa a funcionar como um grande portal.
Leia mais

NAC - Centro-Oeste do Brasil oferece opções turísticas diversificadas

Várias reservas e parques nacionais abrigam inúmeras aldeias, 
entre eles, o Parque Indígena do Xingu. 
Leia mais

BA - Após cinco anos, obra chega à reta final e Forte de São Marcelo 
será reaberto

Junto com a Igreja de São Domingos, no Terreiro de Jesus, 
ele será devolvido à população de Salvador, após as ações do 
programa PAC das Cidades Históricas. 
Leia mais

PI - Igreja do século XVIII contribuiu para o surgimento do Piauí

História da Igreja de Nossa Senhora da Vitória é ponto 
fundamental do surgimento da cidade de Oeiras e do estado 
do Piauí. 
Leia mais

MG - Nova iluminação da Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem 
está pronta

Depois de exatos seis meses de obras, está pronta uma etapa 
fundamental na reforma da Igreja de Nossa Senhora da Boa 
Viagem e Santuário Arquidiocesano de Adoração Perpétua, na 
Região Centro-Sul de Belo Horizonte.
Leia mais

RJ - Vestígios arqueológicos revelam uma Barra do período colonial

Ruínas na trilha que dá acesso à Pedra da Gávea mostram a 
existência de um engenho de açúcar. 
Leia mais
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