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Prêmio Rodrigo
Iniciativas de promoção e valorização do Patrimônio Cultural Brasileiro,
em todo o Brasil, já podem se inscrever no site do Iphan. Serão R$ 240
mil em prêmios, distribuídos entre 8 vencedores. As inscrições são até
17 de maio.
Leia mais

Patrimônio + Turismo e bens
do sul serão foco do Iphan
em 2019

Aberta consulta pública para
portaria de identificação e
cadastro de Sítios Arqueológicos

Iniciativa inédita de financiamento
coletivo para o Patrimônio Cultural
é lançada pelo BNDES

Sul oferece um inventário plural de bens
culturais que será divulgado, valorizado,
promovido e debatido coletivamente entre o
Iphan e seus parceiros, em 2019.

A nova Portaria do Iphan deverá estabelecer
critérios, parâmetros e fluxos mais dinâmicos e
precisos para a homologação das solicitações de
cadastramento e atualização das informações
sobre os sítios.

O Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) lançou uma
iniciativa para captação de recursos inédita no
Brasil, que promete estimular projetos voltados
ao Patrimônio Cultural.

Agenda

Leia mais

Leia mais

12
mar
12
mar

2019 - Ano Internacional das
Línguas Indígenas.

Leia mais

Leia mais

18
mar

12 março - 5 abril
Projeto A trajetória da Arqueologia
no Rio Grande do Sul

27
mar

12 março - 29 março
Exposição Conjunto Arquitetônico no
Tempo e a Utilização de seus Espaços

Uma vida pela Ilha dos
Marinheiros: conheça a
artista dedicada a preservar
a memória da localidade no
sul do RS.
Leia mais

18 março - 31 abril
Celebração dos 346 anos de Florianópolis

27 março - 19 abril
Exposição Ameríndios do Brasil

Concertina:
conheça
o
instrumento musical que se
tornou patrimônio cultural
do Espírito Santo (ES).

Leia mais

Sítio Roberto Burle Marx é
preparado para candidatura
a patrimônio mundial.

Leia mais

Pelo Mundo

Curiosidade
Este ano Olinda completa 484 anos.
Localizada
no
estado
de
Pernambuco, a cidade é uma das
mais antigas do Brasil. Olinda
também foi a segunda cidade
brasileira a ser declarada Patrimônio
Histórico e Cultural da Humanidade
pela Unesco, em 1982.
Leia mais

Rodrigo Melo Franco de Andrade

5 Geoparks Globais reconhecidos pela UNESCO
A Unesco criou o titulo de Geoparks para classificar o grupo
de parques que possuem significado geológico. Existem,
atualmente, 140 Geoparks Globais da UNESCO em 38
países. Confira uma seleção de 5 Geoparks Globais.
Leia mais

Caso não queira receber este boletim, clique aqui.

Nascido em 17 de agosto de 1898,
em Belo Horizonte (MG), Rodrigo
assumiu a direção do Sphan (atual
Iphan ) em 1937 e durante 30 anos
dedicou-se à preservação do
Patrimônio Cultural Brasileiro.
Leia mais

