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Agenda
Entrega da obra de 
Restauração da Casa 
Barão de Melgaço, em 
Cuiabá (MT)

A Casa Barão de Melgaço, 
será entregue aos cuiabanos 
após passar por obra de 
restauração. A solenidade 
para entrega da conclusão 
acontecerá no dia 06 de 
maio, às 19h. 
Leia mais

Mercado de Arte: prazo 
final para cadastro no 
CNART é 30 de junho

Os comerciantes de obras 
de arte e antiguidade terão 
até o dia 30 de junho para 
entrar no Cadastro Nacional 
de Negociantes de Obras de 
Arte e Antiguidades (Cnart).
Leia mais

Mundo
UNESCO e parceiros anunciam 
ações para lembrar 30 anos 
de Brasília como Patrimônio 
Mundial 

A UNESCO e o governo do 
Distrito Federal anunciaram 
nesta semana em Brasília uma 
série de iniciativas para lembrar 
os 30 anos da inscrição da 
cidade na Lista do Patrimônio 
Mundial. 
Leia mais

Fortaleza da Barra, em 
Guarujá, torna-se candidata 
a Patrimônio Mundial pela 
Unesco

Candidatura foi formalizada 
durante o Seminário 
Internacional de Fortificações 
Brasileiras, promovido pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (Iphan). 
Leia mais
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Arte Kusiwa é revalidada como Patrimônio Cultural do Brasil

A Arte Kusiwa – Pintura Corporal e Arte Gráfica dos 
índios Wajãpi, no Amapá, é o primeiro bem de natureza 
imaterial a ter o título de Patrimônio Cultural do Brasil 
revalidado. O ato inédito aconteceu no dia 27 de abril, 
por decisão unânime do Conselho Consultivo. Leia mais

Conselho Consultivo comemora 80 anos de criação

Representante da sociedade, o Conselho Consultivo do 
Patrimônio Cultural esteve reunido em Brasília, para deliberar 
sobre importantes pautas relativas aos bens culturais 
brasileiros. O encontro celebrou ainda os 80 anos de criação 
do órgão colegiado de decisão máxima do Iphan. Leia mais

Abertas inscrições para o 5º Prêmio Luiz de Castro Faria

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan) abriu as inscrições para a 5ª edição do Prêmio 
Luiz de Castro Faria. Podem ser inscritas monografias de 
graduação, mestrado, doutorado e artigo científico relativos 
à preservação do patrimônio arqueológico brasileiro.
Leia mais

SP - Igreja São Judas Tadeu vai incentivar turismo religioso em 
Vargem

Tombada pelo Iphan como Patrimonio Histórico Nacional, 
a igreja relata o testemunho do processo de imigração de 
alemães, italianos, poloneses e ucranianos para o Brasil. 
Leia mais

PE - Igreja do Bonfim, em Olinda, será restaurada

Templo está fechado desde 2012 por apresentar problemas 
na sua estrutura. Recuperação vai custar R$ 2,9 milhões.  
Leia mais

MG - Presépio do Pipiripau é reinaugurado em Belo Horizonte 

Pipiripau conta história de Jesus e revela curiosidades em 45 
cenas entre o nascimento dele, que ele mexe os pezinhos na 
manjedoura, e a morte, com direito a raios e trovões, e a 
ressurreição. Leia mais

GO - Marco para os trabalhadores, Avenida Goiás conserva o 
patrimônio Art Decó no coração de Goiânia

No coração da cidade, cravada no manto de Nossa Senhora. 
Assim está localizada a Avenida Goiás, um dos principais 
símbolos de Goiânia. Com cerca de 6,5 km de extensão, a via 
inicia na Praça Cívica e vai até o cruzamento com a Avenida 
Perimetral, na região noroeste.
Leia mais
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