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Agenda
SE – Simpósio do XLIII 
Encontro Cultural de 
Laranjeiras começará nesta 
semana

O Governo de Sergipe através 
da Secretaria de Estado da 
Cultura (Secult) abrirá, nesta 
quinta-feira, 04 de janeiro, 
a 43ª edição do Simpósio 
do Encontro Cultural de 
Laranjeiras. Leia mais

SP – Museu Republicano 
oferece “Minicurso” 
gratuito em janeiro

O Museu Republicano de 
Itu oferece uma atividade 
gratuita nessas férias de 
janeiro. O “Minicurso: 
Museus, patrimônio e 
Inventários Participativos” 
será promovido nos dias 27 
e 28 (sábado e domingo), 
das 10h às 12h e das 14h às 
17h, no auditório da Casa do 
Barão. Leia mais

Mundo
Mt. Fuji World Heritage 
Centre de Shigeru Ban abre 
no Japão 

O Inaugurado neste 
mês, o centro celebra o 
reconhecimento do Monte Fuji 
como patrimônio mundial da 
UNESCO. Leia mais

Património como prioridade

Promover esforços no sentido 
de classificar o Monumento do 
Cuito Cuanavale, o Corredor 
do Kwanza e as grutas do 
Tchitundu Hulu a património 
mundial, pedidos que já deram 
entrada na Organização das 
Nações Unidas para Educação, 
Ciência e Cultura (UNESCO) é 
uma das “grandes” apostas 
do Ministério da Cultura da 
Angola para os próximos anos. 
Leia mais
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Inscrições abertas para o Mestrado Profissional em Preservação 
do Patrimônio Cultural 2018

Com o objetivo de formar, durante 24 meses, profissionais graduados 
em diversas áreas do conhecimento, o Mestrado Profissional em 
Preservação do Patrimônio Cultural do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (PEP/MP/Iphan) abre as inscrições 
para a seleção de 10 vagas para alunos-bolsistas. Os interessados 
poderão se inscrever até o dia 02 de março de 2018. Leia mais

PI – Projeto de Educação Patrimonial no Piauí fortalece relação 
entre comunidade e Patrimônio Cultural

Um projeto do Iphan no Piauí está aproximando comunidades 
de seu Patrimônio Cultural e Ambiental. Os moradores da 
pequena cidade de São Raimundo Nonato, distante cerca de 
520 quilômetros da capital Teresina, possuem o privilégio da 
proximidade e a responsabilidade de preservar o Parque Nacional 
Serra da Capivara, que apresenta os vestígios arqueológicos da 
mais remota presença do homem na América do Sul. Leia mais

SP – São Paulo (SP) recebe exposição sobre os 80 anos do Iphan

Um panorama de importantes momentos da história das 
políticas públicas de preservação no Brasil, além dos desafios 
que envolvem a expansão do conceito de Patrimônio Cultural 
são o tema da exposição A Construção do Patrimônio 
que estará em cartaz na CAIXA Cultural de São Paulo 
(SP), de 09 de janeiro e 26 de março de 2018. Leia mais

ES – Nova Almeida comemora 461 anos com festa, missa e shows 
musicais

Nova Almeida vai comemorar 461 anos de existência no dia 6 
de janeiro. No balneário o mês é marcado pelos festejos de Reis 
Magos, que tem na agenda a tradicional Folia de Reis. e ainda as 
homenagens aos padroeiros São Benedito e São Sebastião que 
contam com cortada, puxada e fincada do mastro dos santos, 
além de missas e shows musicais. Leia mais

RJ – Fazenda histórica em Nova Iguaçu vai virar parque público

Fundada em 1875, a Fazenda São Bernardino, em Nova Iguaçu, 
na Baixada Fluminense, vai ser revitalizada e restaurada para 
receber um parque público. Leia mais

PA – Carimbó tem se renovado com a mistura de outros gêneros

A abertura de palcos ao carimbó, ritmo tradicional amazônico, e 
às reinterpretações do gênero fazem parte da nova cena musical 
de Belém. Leia mais

PE – Igreja de São Pedro, no Centro do Recife, é reaberta ao 
público

Após passar cinco anos fechada para obra de restauração, a 
Igreja de São Pedro dos Clérigos, no bairro de Santo Antônio, 
Centro do Recife, foi reaberta ao público na quarta-feira (27). 
Leia mais

www.iphan.gov.br

https://www.youtube.com/user/Iphangovbr
http://agencia.se.gov.br/noticias/cultura/simposio-do-xliii-encontro-cultural-de-laranjeiras-comecara-nesta-semana
http://www.itu.com.br/cultura/noticia/museu-republicano-oferece-minicurso-gratuito-em-janeiro-20180102
https://casaclaudia.abril.com.br/arquitetura/mt-fuji-world-heritage-centre-de-shigeru-ban-abre-no-japao/
http://jornaldeangola.sapo.ao/cultura/patrimonio/patrimonio_como_prioridade
http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/4502/inscricoes-abertas-para-o-mestrado-profissional-em-preservacao-do-patrimonio-cultural-2018
http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/4500/educacao-patrimonial-fortalece-relacao-entre-comunidade-e-patrimonio-cultural-pi
http://portal.iphan.gov.br/agendaEventos/detalhes/538/sao-paulo-sp-recebe-exposicao-sobre-os-80-anos-do-iphan
https://www.portaltemponovo.com.br/nova-almeida-comemora-461-anos-com-festa-missa-e-shows-musicais/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-01/fazenda-historica-em-nova-iguacu-vai-virar-parque-publico
http://www.otempo.com.br/divers%C3%A3o/magazine/carimb%C3%B3-tem-se-renovado-com-a-mistura-de-outros-g%C3%AAneros-1.1558372
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/geral/noticia/2017/12/27/igreja-de-sao-pedro-no-centro-do-recife-e-reaberta-ao-publico-321704.php
http://www.iphan.gov.br
https://www.facebook.com/iphan.govbr
www.facebook.com/IphanGovBr
https://www.youtube.com/user/Iphangovbr
https://www.youtube.com/user/Iphangovbr
http://twitter.com/IphanGovBr
https://www.flickr.com/photos/iphangovbr

