
Agenda
III Simpósio Internacional 
de Arqueologia da 
Amazônia Ocidental, 
Geoglifos da Amazônia

 O evento é uma iniciativa 
do Grupo de Pesquisa 
Geoglifos da Amazônia, 
da Universidade Federal do 
Acre (UFAC) e do Instituto 
do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN).  

Leia mais

Inscrições abertas para o 
concurso de monografias 
sobre folclore e cultura 
popular

O prêmio é uma iniciativa 
do IPHAN e do Ministério 
da Cultura, por intermédio 
do Centro Nacional de 
Folclore e Cultura Popular.

Leia mais

Mundo
Portugal - Projeto 
arqueológico “desvenda” 
povoado da Idade do 
Bronze em Beja

o projeto vai dar 
continuidade aos trabalhos 
realizados entre 2008 e 
2013.

Leia mais

Colômbia – Gualíes, 
alabaos e levantamento 
de tumbas estão na Lista 
de Patrimônio Imaterial 
da Colômbia

Os rituais fúnebres são 
próprios do povo afro das 
comunidades do pacífico 
colombiano.   

Leia mais
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IPHAN lança Carta de Serviços ao Cidadão

A publicação permite o acesso  de maneira fácil a 
informações sobre quais são e como obter os serviços 
prestados pela Instituição. 
Leia mais

IV Encontro do Patrimônio Fluminense acontece em Paraty (RJ)

O tema dos debates desse ano são as grandes intervenções 
diante dos impactos decorrentes da realização de grandes 
eventos e intervenções no território.
Leia mais

MG - Arqueólogos descobrem peças de índios Caiapós em 
Perdizes, MG

O período de escavações em Perdizes, no Alto Paranaíba, se 
aproxima do término e já é motivo de comemoração para 
arqueólogos e pesquisadores da história dos índios Caiapós.
Leia mais

MG - Descoberta de sítio arqueológico em Matozinhos vai 
revelar pré-história mineira

Esqueletos sepultados há 11 mil anos, quando viveu a 
mulher considerada a mais antiga do país, jogam luz sobre 
pré-história mineira. 
Leia mais

SP - Estrada de Ferro comemora centenário em Campos do 
Jordão

Em comemoração, estação Damas foi tombada como 
patrimônio histórico. Estação foi construída pelo português 
Sebastião de Oliveira Damas. 
Leia mais

MS - Edifício histórico do centro de Campo Grande (MS) será 
tombado

Localizado na Rua 14 de julho e construído em 1948, o 
edifício foi considerado durante anos como o mais alto de 
Campo Grande. 
Leia mais

MA - Conheça o museu da cultura popular maranhense ‘Casa 
de Nhozinho’

Casarão foi construído no século 19 e é opção de passeio, 
na capital.Turistas lamentam a falta de valorização do Centro 
Histórico de São Luís.
Leia mais
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