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Consulta Pública: Paisagem Cultural
Uma nova possibilidade de reconhecimento de bens culturais vai 
incrementar o mapa do Patrimônio Cultural do país: a Chancela como 
Paisagem Cultural Brasileira, voltada para lugares cuja especificidade é 
resultado das relações entre grupos sociais e a natureza.

O arquiteto e servidor do Iphan, Silvio 
Cavalcante, é conhecedor desse riquíssimo 
Patrimônio Cultural e suas experiências 
resultaram no livro Barro, Madeira e Pedra – 
Patrimônios de Pirenópolis.

Reforma do Escritório Técnico 
do Iphan em Corumbá (MS) é 
apresentada à população

Patrimônios de Pirenópolis (GO) são 
retratados em livro com experiências 
de arquiteto do Iphan

Agências da ONU assinam 
acordo para proteger direito 
humano a um meio 
ambiente saudável

Evento inédito no Brasil 
mostra como sociedade e 
comunicação podem ajudar 
a preservar os oceanos

Você sabe por que que dia 17 de 
agosto é o Dia do Patrimônio 
Cultural?
 
A data comemora, também, o 
aniversário do Dr. Rodrigo Melo 
Franco de Andrade.

XX Congresso da Sociedade 
de Arqueologia Brasileira, 
Evento realizado na cidade 
de Pelotas, estado do Rio 
Grande do Sul.

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan) celebrará, nos dias 22 e 23 de 
agosto, a conclusão dos reparos em dois 
importantes bens culturais: o Convento e Igreja 
de Santo Antônio, em São Francisco do Conde 
(BA), e o terreiro Ilê Omo Agboulá, na ilha de 
Itaparica (BA).

Bens tombados na Bahia são 
restaurados pelo Iphan

Para facilitar o trâmite de saída do Brasil de bens 
culturais ou similares, um novo serviço on-line 
de consulta está disponível ao cidadão.

Consulta sobre restrição de saída 
de bens culturais do país ganha 
serviço online

Curiosidade

Cândido Torquato Portinari 

Um dos principais pintores 
brasileiros, internacionalmente 
reconhecido. Fez parte das obras 
de decoração do conjunto 
arquitetônico da Pampulha em 
Belo Horizonte.

Agosto
2019

II Encontro de Professores e Intérpretes de
Línguas Indígenas de Roraima

14 setembro - 16 setembro

04 setembro - 06 setembro

I Seminário Internacional sobre
Patrimônio Histórico

04
set

3º Congresso Internacional de História da
Construção Luso-Brasileira - UFBA

03
set

14
set

I Congresso Internacional Gestão dos
Patrimônios da Humanidade Urbanos

17 setembro - 20 setembro17
set

A Payada é um bem imaterial - espécie de poesia 
improvisada predominante em países da América do Sul 
(Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai) - reconhecido como 
Patrimônio Cultural do Mercosul, em junho de 2015.

La Payada
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