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Agenda
Mais de 500 filmes 
concorrem à seleção da 
7ª mostra do FESTin

O evento, que em 2016 
entra em sua sétima 
edição, computa a 
inscrição de 543 obras 
cinematográficas 
originárias da Comunidade 
de Países de Língua 
Portuguesa.  
Leia mais

Exposições no Paço 
Imperial (RJ)

Serão realizadas, 
simultaneamente, 
individuais de setes 
artistas: José Bechara, Célia 
Euvaldo, Renata Tassinari, 
David Cury, Cristina 
Salgado, Bruno Miguel e 
Amalia Giacomini.
Leia mais

Mundo
Itália: Pompeia conta com 
novas áreas de visitação

Entre as atrações estão a 
casa de um comerciante e 
uma modesta habitação de 
classe média.
Leia mais

Portugal - Investigadores 
à procura de “segredos” 
arqueológicos e históricos 
em Vouzela

Especialistas, investigadores 
e historiadores têm até 
2019 para descobrir “os 
segredos” históricos e 
arqueológicos do conselho 
de Vouzela.     
Leia mais

Boletim do Patrimônio Cultural
Edição 47 – 07. 01. 2016

Iphan alcança marco histórico, com registro de dez mil 
pesquisas arqueológicas no Brasil

O Centro Nacional de Arqueologia (CNA) somou em 
2015 dez mil autorizações e permissões de pesquisas 
arqueológicas realizadas em todo o país.
Leia mais

Banca de Brasília dá espaço a obras sobre arquitetura e 
patrimônio 

Entre os títulos vendidos, destacam-se os produzidos pelo 
Iphan, como Arquitetura na formação do Brasil; Projetos 
para Brasília: 1927-1957; e outros mais. 
Leia mais

AC - Recanto de artistas e políticos, Casarão remonta história 
da capital

Em mais de 80 anos após sua edificação, ‘O Casarão’, no 
Centro de Rio Branco se mantém no imaginário popular dos 
acreanos.
Leia mais

ES - Belezas naturais do Parque de Vila Velha atraem 70 mil 
visitantes por ano

Formações rochosas e furnas com 100 m de profundidade 
são destaques. Parque fica na região dos Campos Gerais, 
próximo a Ponta Grossa.  
Leia mais

BH - Pontos famosos da rua da Bahia ganham sinalização

O projeto “Bahia Desvelada” vai colocar 39 totens na cidade 
e outras 43 placas em edificações particulares e públicas 
para informar sobre as histórias de destaques arquitetônicos.
Leia mais

Edital vai financiar ações de proteção ao patrimônio imaterial

As inscrições para o Prêmio Boas Práticas de Salvaguarda do 
Patrimônio Cultural Imaterial estão abertas até 25 de janeiro. 
O resultado final será publicado  no dia 15 de março 
Leia mais

Iphan abre inscrições para o Mestrado Profissional em 
Preservação do Patrimônio Cultural 

Tem como objetivo formar durante 24 meses, profissionais 
graduados em diversas áreas de conhecimento para atuarem 
no campo da preservação do patrimônio cultural. 
Leia mais
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