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Agenda
AM - Museu Amazônico 
realiza exposição 
“Patrimônios Amazônicos 
Revelados” 

A Coleção reúne patrimônio 
arqueológico de povos da 
Amazônia pré-colombiana, 
obtido durante a obra do 
gasoduto Coari - Manaus. 
Leia mais

SE-  Evento sobre Cultura 
Popular é aberto na 
Epifânio Dória 

A Biblioteca Pública Epifânio 
Dória (BPED) iniciou, no dia, 
28, as atividades do Projeto 
“Cultura Popular Sergipana 
na Sala de Aula: Um 
Caminho para o Resgate da 
Nossa Identidade.
Leia mais

Mundo
Floresta Umbra, na 
Itália, vira Patrimônio da 
Humanidade

Os bosques da Floresta 
Umbra, uma área protegida 
do Parque Nacional 
Gargano, localizada na 
Puglia, foram reconhecidos 
como Patrimônio da 
Humanidade da Unesco.
Leia mais

Centenárias Igrejas de 
madeira da Eslováquia 
são patrimônio mundial

A mais antiga de todas 
é a de São Francisco de 
Assis, em Hervartov. Até 
hoje são os próprios 
moradores que cuidam 
das igrejas dos vilarejos.     
Leia mais

Lançado o emblema do Patrimônio Cultural Brasileiro

Agora os bens reconhecidos como Patrimônio Cultural 
Brasileiro possuem uma identidade visual única e comum. 
Abstração, cores e simbolismos caracterizam o emblema 
lançado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan). Leia mais

Ações de cinco estados vencem maior premiação de 
patrimônio cultural no Brasil 

Amapá, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul 
e São Paulo: foram destes estados que saíram as oito ações de 
preservação do patrimônio e da cultura nacional, vencedoras 
da 30ª Edição do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade. Os 
projetos foram selecionados durante a reunião da Comissão 
Nacional de Avaliação, do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional Iphan.  Leia mais

MS - Estação Ferroviária abre museu de graça e com peças de 
antigos funcionários

Um museu com peças e histórias do tempo que o principal 
meio de transporte era o trem foi aberto à população, dia 
25, em Campo Grande. O palco será o local de chegada e 
partida, a Estação Ferroviária, entre as avenidas Calógeras e 
Mato Grosso.  Leia mais

BA - 12 Imóveis tombados pelo Iphan que poucos turistas 
conhecem em Salvador

Num lugar com tanta História e riqueza arquitetônica como 
Salvador, não faltam construções tombadas espalhadas em 
diversos pontos da cidade. Leia mais

RS - Antiga Metalúrgica Abramo Eberle é revitalizada em Caxias 
do Sul

O conjunto de edificações da antiga Metalúrgica Abramo 
Eberle, localizado no Centro de Caxias do Sul, foi 
completamente reformado. Agora, o complexo, tombado 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional (Iphan) e 
adquirido em 2012 pela GCI Investimentos, será entregue à 
comunidade de Caxias do Sul. Leia mais

SC - Museu Nacional do Mar (SC) reabre após reforma

O Museu Nacional do Mar (SC), localizado em São Francisco 
do Sul, no litoral norte de Santa Catarina, foi reaberto no 
mês passado e é mais um lugar para você visitar na cidade 
histórica do Estado. 
Leia mais

CE -  Cidade de Icó ganha ‘Casa do Patrimônio’

Unidade foi implantada no último dia 17, quando se 
comemorou no País o Dia Nacional do Patrimônio Cultural.  
Leia mais
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