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Salvador recebe novo espaço restaurado pelo Iphan na Conceição da Praia 

A capital baiana recebe mais um espaço no qual o Patrimônio Cultural se coloca 
como um vetor para a melhoria da qualidade de vida da comunidade. Vizinhos à 
Igreja da Conceição da Praia, dois imóveis foram completamente restaurados e 
passam a funcionar como um receptivo ou espaço de cerimonial para eventos.

A celebração afro-brasileira Bembé do Mercado, 
que comemora o fim da escravidão, é o mais 
novo Patrimônio Cultural do Brasil. Há 130 
anos, todo dia 13 de maio é momento para 
rememorar a luta pela liberdade e a resistência 
dos povos negros.

Patrimônio Cultural da 
Humanidade: os bastidores 
de um título.

Bembé do Mercado (BA) 
ganha reconhecimento como 
Patrimônio Cultural do Brasil 

Lei municipal reconhece 
capoeira como patrimônio 
cultural de Uberlândia.

Senado aprova São Luís 
como capital nacional do 
Bumba Meu Boi.

Há 75 anos as inscrições 
pré-históricas do Rio Ingá (PB) 
foram registradas como 
Patrimônio Cultural Brasileiro. A 
Pedra do Ingá é um monumento 
arqueológico identificado como 
“Itacoatiara“.

UnB abre mostra sobre 
pré-história no DF e em 
Santa Catarina.

Criado para ser a memória viva da imigração e 
da colonização da região do Sudeste 
catarinense, o Museu ao Ar Livre Princesa Isabel, 
em Orleans (SC), teve sua proposta de 
tombamento aprovada pelo Conselho 
Consultivo do Patrimônio Cultural.

Museu ao Ar Livre de Orleans 
(SC) é tombado pelo Iphan

A candidatura integra monumentos da 
Argentina,  Paraguai e Uruguai, além de 
fortificações brasileiras, no Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. 

Fortificações da Bacia do Prata são 
candidatas a Patrimônio Cultural 
do MERCOSUL

Curiosidade

Aleijadinho
Escultor, arquiteto e ornamentista, 
Antônio Francisco Lisboa, o 
Aleijadinho, exercia seu talento 
em diversas áreas. Hoje, existem 
mais de quatrocentas obras 
associadas ao seu nome.

junho
2019

01
junho Exposição Serra da Capivara

06 junho - 21 julho

Exposição Menus da Belle Époque

01 junho - 11 agosto

Exposição Maria de Lourdes Candido
Álbum de Família

06 junho - 07 julho

Inscrições para o Prêmio Sílvio Romero de
Monografias sobre Folclore e Cultura Popular

17 junho - 15 julho06
junho

06
junho

17
junho

Construções históricas e até uma cidade inteira estão na 
lista de patrimônios tombados pela Unesco.

Conheça 14 Parimônios Culturais da Humanidade que ficam no Brasil
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