
Agenda
Começa esse mês a 
exposição Edital Arte e 
Patrimônio 2013 

Cada artista escolhido foi 
premiado com R$ 50 mil, 
o evento é realizado pelo 
Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN) em 
parceria com o Ministério 
da Cultura.  Leia mais

Bispo: Palestra 
aborda investigação 
arqueológica do 
património submerso 

O evento, que pretende 
divulgar o projeto 
«Patacho Pedro Diaz» 
e a sua importância 
científica, terá como 
orador Tiago Fraga, 
dando a conhecer as 
embarcações afundadas 
na baía da Baleeira, em 
Sagres. Leia mais

Mundo
India - Templo de Lótus 
na Lista de Patrimônio 
Mundial da Unesco

De estilo expressionista e 
de arquitetura e estrutura 
espetaculares, a Casa de 
Adoração é inspirada na 
belíssima flor de lótus. 

Leia mais

Espanha - Tarragona é 
um patrimônio mundial 
declarado 

A cidade tem alguns 
vestígios romanos como 
o anfiteatro em frente 
ao mar. O coliseu pode 
acomodar cerca de 14 mil 
observadores.   
Leia mais
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IPHAN promove reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio 
Cultural

Na pauta do primeiro encontro dos conselheiros em 2014 
estão bens dos estados do Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo, 
como a Cajuína, Fazenda Nacionais do Piauí e outros. 
 Leia mais

Centro Lucio Costa lança chamada pública do para seleção de 
artigos sobre patrimônio 

Serão selecionados 17 artigos inéditos e individuais, em 
português ou espanhol. Poderão apresentar propostas 
pessoas físicas dos países de língua portuguesa ou espanhola 
da América do Sul, África e Ásia. Leia mais

RS - Patrimônio arquitetônico de Pelotas será representado por 
modelos virtuais desenvolvidos pela UFPel 

Pelo acordo, a Prefeitura Municipal disponibilizará 
gratuitamente o acesso aos modelos virtuais tridimensionais 
através de seu site ou de sites de Secretarias Municipais e 
atualizará o acervo digital dos modelos. Leia mais

GO - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Goiás terá 
nova sede

O imóvel começou a ser construído em 1936 e foi 
inaugurado em 1937 para abrigar a Delegacia Fiscal, 
integrando o conjunto de prédios públicos que tiveram 
destaque no traçado inicial da cidade.  Leia mais

PI - Pesquisadores retomaram coleta do fóssil da preguiça 
gigante em Corrente

Uma equipe de pesquisadores da Universidade Federal do 
Piauí esteve em Corrente durante a última semana com o 
objetivo de retomar os estudos iniciados em junho de 2013. 
Leia mais

BA - Tombamento da Casa Branca completa 30 anos 

A sede da Santa Casa de Misericórdia, em Salvador, foi palco 
de uma sessão histórica: a declaração de tombamento do 
terreiro Ilê Axé Iyá Nassô Oká pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Leia mais

MS - Horto Florestal está em processo de tombamento 

Pela proposta, as dependências internas do prédio e seu 
entorno poderão passar por reformas desde que não 
danifiquem a fachada e o telhado originais. 
Leia mais

Assessoria de Comunicação | comunicacao@iphan.gov.br
61.2024-5479/5478/5476 | 61.9381-7543
Caso não queira receber este boletim, 
envie email para comunicacao@iphan.gov.br

http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=18435&sigla=Noticia&retorno=detalheNoticia
http://www.regiao-sul.pt/noticia.php?refnoticia=146050
http://www.bahai.org.br/noticias/templo-de-lotus-na-lista-de-patrimonio-mundial-da-unesco
http://pt.articleseo.net/article/tarragona-is-a-declared-world-heritage-site
http://www.iphan.gov.br
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=18431&sigla=Noticia&retorno=detalheNoticia
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=18428&sigla=Noticia&retorno=detalheNoticia
http://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2014/05/12/patrimonio-arquitetonico-de-pelotas-sera-representado-por-modelos-virtuais-desenvolvidos-pela-ufpel/
http://www.passeiaki.com/noticias/instituto-patrimonio-historico-artistico-goias-tera-nova-sede
http://www.portalaz.com.br/noticia/municipios/294599_pesquisadores_retomaram_coleta_do_fossil_da_preguica_gigante_em_corrente.html
http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/tombamento-da-casa-branca-completa-30-anos-1590682
http://www.correiodoestado.com.br/noticias/horto-florestal-esta-em-processo-de-tombamento_216054/
https://www.facebook.com/iphan.govbr
https://www.facebook.com/iphan.govbr
https://www.youtube.com/user/Iphangovbr
https://twitter.com/IphanGovBr
https://www.flickr.com/photos/iphanbrasil/

