
Mundo
Porto de entrada de 
escravos deve virar 
patrimônio mundial

A vista para um longo 
vale entre os morros da 
Conceição e do Livramento 
era o que aguardava 
os sobreviventes que 
desembarcavam no Cais do 
Valongo, no Rio de Janeiro. 
Leia mais

Condeixa-a-Nova quer 
Conímbriga como 
Património Mundial da 
UNESCO

As ruínas romanas de 
Conímbriga, abertas ao 
público desde 1930.
Leia mais

Agenda
 Atividades em todo o Brasil 
celebram 80 anos do Iphan

Para celebrar os 80 anos 
de políticas públicas para 
o patrimônio cultural, 
fundamentais para a 
construção da identidade 
nacional e a proteção de 
bens acautelados em todo 
o país, o Iphan está com 
uma programação especial 
para mostrar a riqueza e 
a diversidade cultural em 
todo país.
Leia mais

Prazo para cadastro no 
Cnart é estendido até 31 de 
março

Os comerciantes de obras 
de arte e antiguidade terão 
até o dia 31 de março para 
entrar no Cadastro Nacional 
de Negociantes de Obras de 
Arte e Antiguidades (Cnart). 
Leia mais
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Política de preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro completa 80 
anos

Uma das mais longevas instituições públicas brasileiras e a 
primeira dedicada à preservação do patrimônio cultural na 
América Latina, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan) completa 80 anos de atividade no dia 13 de 
janeiro.   
Leia mais

Estudo é iniciado visando a gestão do Parque Histórico Nacional das 
Missões

Um extenso levantamento irá diagnosticar o patrimônio 
cultural missioneiro, a fim de fundamentar a gestão do Parque 
Histórico Nacional das Missões - PHNM, no Rio Grande do 
Sul. A ação está sendo conduzida pelo Departamento de 
Articulação e Fomento do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan) entre outras parcerias.
Leia mais

“Cápsula do tempo” do século 18 preserva ferramentas de artista do 
Barroco Mineiro

Uma verruma e dois macetes foram descobertos na Matriz de 
Nossa Senhora da Conceição, em Congonhas (MG), durante 
as obras de restauração do PAC Cidades Históricas, que conta 
com recursos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan) e execução da Prefeitura Municipal. 
Leia mais

GO - Praça Cívica pode se tornar um dos principais pontos culturais 
do Estado

Como há algum tempo vem sendo pregado pelo governador 
Marconi Perillo e seguindo tendência mundial de revitalizar os 
centros históricos das grandes metrópoles, Goiânia ganhará 
em breve um novo e importante atrativo turístico.
Leia mais

PR- Antonina ganha espaço cultural

Dia 14 de janeiro será inaugurado o primeiro espaço cultural 
em Antonina, o Armazém Valle Porto. Com o objetivo de levar 
a cultura paranaense aos apaixonados pela cidade histórica.
Leia mais

BA- Grande evento de capoeira toma conta de Salvador

No próximo dia 28 de janeiro, Salvador vai sediar a primeira 
edição do Red Bull Paranauê, um dos maiores eventos de 
capoeira do mundo.   
Leia mais

ES-  Iphan conclui restauro de igreja do século XVI em Vila Velha

Mais um Patrimônio Cultural do Brasil foi devolvido à 
sociedade totalmente restaurado. No dia 18 de dezembro, 
a comunidade de Vila Velha (ES) recebeu a Igreja de Nossa 
Senhora do Rosário.
Leia mais
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