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Agenda
A Celebração Viva da 
Cultura dos Povos
Exposição Patrimônio 
Imaterial Brasileiro

A mostra gratuita e 
livre para todos os 
públicos apresenta os 
38 bens culturais do País 
catalogados pelo Iphan.
Leia mais

Exposição Mata Atlântica 
– Ciência e Arte

O Museu do Meio 
Ambiente, no Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro 
(RJ), recebe até o dia 13 
de março de 2016, a 
exposição Mata Atlântica – 
Ciência e Arte.
Leia mais

Boletim do Patrimônio Cultural
Edição 48 – 05. 02. 2016

Carnaval brasileiro é caracterizado por bens culturais 
protegidos pelo Iphan

Caracterizada pela multiplicidade de suas manifestações, a 
festa é um dos eventos que mobiliza comunidades de Norte 
a Sul do país.
Leia mais

MG - Museu de Congonhas chega a 10 mil visitantes

O museu apresenta cópias de segurança fiéis dos Profetas 
de Aleijadinho, além de acervos, como a coleção Márcia de 
Moura Castro. 
Leia mais

PR - Oficina Patrimônio Cultural na escola será realizada em 
Londrina

O objetivo é abordar o patrimônio cultural na escola e 
estimular o compartilhamento das muitas visões sobre o 
patrimônio cultural. 
Leia mais

SC - Museu Nacional de Imigração e Colonização de Imigracao 
e Colonizacao de Joinville instala placas informativas em braile.

Democratizar o espaço e dar autonomia a todas as pessoas. 
É com esse objetivo que 14 placas de sinalizaçã em braile 
foram instaladas no museu.
Leia mais

Mapas Antigos do Brasil - Coleção Digital de 32 mapas do Séc 
XVI ao XIX

A obra é uma compilação de 32 mapas que detalham 
ricamente o território brasileiro desde do momento da 
descoberta até sua independência no séc XIX.  
Leia mais

AP - Fortaleza de São José é o lugar preferido dos internautas 
em Macapá

A fortaleza fica localizada em uma área de quase 30 mil 
metros quadrados no Centro da cidade, às margens do rio 
Amazonas, que banha a capital. 
Leia mais

SP - Jornal elege Sesc Pompeia como 6º melhor prédio de 
concreto do mundo.

O jornal britânico “The Guardian” colocou o complexo de 
prédios do Sesc Pompeia (SP) em sexto lugar na lista das 10 
melhores construções e estruturas em concreto do mundo. 
Leia mais

www.iphan.gov.br

Mundo
Portugal - Requalificação 
do Forte estimada em 
meio milhão de euros

A Câmara da Nazaré está 
no processo para ficar 
com a gestão do Forte e já 
possui o estudo dos custos 
para a reabilitação daquele 
patrimônio histórico 
Leia mais

Jordânia - Local do 
batismo de Jesus 
declarado Patrimônio 
da Humanidade pela 
UNESCO 

O local foi declarado 
oficialmente pela UNESCO 
como Patrimônio da 
Humanidade, em uma 
cerimônia realizada em 
Paris. 
Leia mais
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