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Caso não queira receber este boletim, clique aqui.

Política de Gestão Turística do Patrimônio Mundial é assinada

O decreto define diretrizes de ações em conjunto para que cada vez 
mais turistas brasileiros e estrangeiros conheçam e visitem os 21 sítios 
brasileiros reconhecidos mundialmente.

As obras, em Belo Horizonte, Ouro Preto e 
Mariana, estão sendo realizadas com recursos 
do PAC Cidades Históricas e da Lei de Incentivo 
à Cultura.

Escritório Técnico do Iphan é 
inaugurado em Pomerode 
(SC).

Minas Gerais ganha novos 
espaços culturais e a 
restauração de igrejas

Novas dissertações do 
Mestrado Profissional em 
Preservação do Patrimônio 
Cultural são publicadas.

Arqueólogos descobrem 30 
mil itens do Brasil Império 
'escondidos' no Zoológico 
do Rio.

Fundada em 1553, São Francisco 
do Sul é a cidade mais antiga de 
Santa Catarina. O Centro 
Histórico possui cerca de 400 
imóveis preservados pelo Iphan. 
A cidade completou 466 anos 
em 2019.

Teatro Grande Otelo é 
tombado como patrimônio 
histórico e cultural de 
Uberlândia.

O evento marca o início do processo de 
pesquisa que investigará a complexidade das 
Matrizes Tradicionais do Forró.

Seminário Nacional discute 
Matrizes Tradicionais do Forró 
como Patrimônio Cultural do Brasil

A publicação é resultado do projeto Educação e 
Patrimônio compartilhado: Brasil e Holanda, 
realizado no Forte Das Cinco Pontas, no Forte 
Brum, no Forte Orange e em suas imediações.

Referências culturais das 
fortificações de Pernambuco são 
temas de livro e exposição

Curiosidade

Lina Bo Bardi
Achillina nasceu em 5 de 
dezembro de 1914, em Roma, 
Itália. Famosa arquiteta, foi 
responsável por projetar o Museu 
de Arte de São Paulo em 1958.
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Exposição: O carnaval das Crianças e
outros carnavais no MNBA.

29 março - 29 junho
16º edição do Concerto de Páscoa,
Cidade de Goiás

Festival FotoSururu 2019 Exposição: Fronteiras da Arte,
Criadores Populares

25 abril - 28 junho
18 abril - 03 maio

20
abril

25
abril

18
abril

Em uma única viagem é possível ter acesso a quatro locais 
que são Patrimônio Mundial. A operação Lugares 
Património Mundial do Centro, promovida e coordenada 
pelo Turismo do Centro de Portugal, cria um roteiro para 
visitação dos locais históricos.

Quatro lugares Patrimônio Mundial em Portugal

http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/5030/politica-nacional-de-gestao-turistica-dos-sitios-patrimonio-mundial-sera-assinada-durante-a-marcha-d
http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/5044
http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/5045
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http://mnba.gov.br/portal/imprensa/novidades-do-museu/178-villa-lobos-no-museu-nacional-de-belas-artes-%E2%80%9Co-carnaval-das-crian%C3%A7as-e-outros-carnavais-no-mnba%E2%80%9D.html
http://portal.iphan.gov.br/agendaEventos/detalhes/799/iphan-alagoas-recebe-festival-fotosururu-2019
http://portal.iphan.gov.br/agendaEventos/detalhes/800/16o-edicao-do-concerto-de-pascoa
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/onde-atuamos/cultura-e-economia-criativa/espaco-cultural-bndes/galeria/criadores-populares
http://jornaldepomerode.com.br/noticias/escritorio-tecnico-do-iphan-e-inaugurado-67710
http://portal.iphan.gov.br/clc/noticias/detalhes/5026/novas-dissertacoes-do-mestrado-profissional-em-preservacao-do-patrimonio-cultural-sao-publicadas
https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/arqueologos-descobrem-30-mil-itens-do-brasil-imperio-escondidos-no-zoologico-do-rio.html
https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2019/04/01/teatro-grande-otelo-e-tombado-como-patrimonio-historico-e-cultural-de-uberlandia.ghtml
https://www.publico.pt/2019/03/13/estudiop/video/centro-descobrir-pais-dentro-pais-20190313-153543
https://www.facebook.com/iphan.govbr/photos/a.382954068439542/2274664149268515/?type=3&eid=ARAJoPj4wVnHnqXoS3VGeYZCzCj238kq033J9qyOBXyMv3HXvmfEQ7wlwj6Qeq9pAdeGlXxuHaU7UDIK&__tn__=EEHH-R
https://www.escritoriodearte.com/artista/lina-bo-bardi
https://www.facebook.com/iphan.govbr
https://www.instagram.com/iphangovbr/
https://twitter.com/IphanGovBr
https://www.youtube.com/user/iphangovbr
http://portal.iphan.gov.br
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDQ4X4pe3naV7SHK5CUzIkPbED-N7LIb4DBJhUVEWu5WCqVA/viewform



