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Seminário Internacional e Encontro das Cidades Históricas 
movimentam Porto Alegre
Especialistas do Brasil e de outros países vão demonstrar como arquitetura, 
religião, artes, tradições e bens históricos compõem o chamado Turismo Cultural 
e podem ser um meio de fomento à sustentabilidade econômica e social. Os 
eventos fazem parte da campanha Patrimônio Cultural do Sul: Turismo Cultural 
como ativo para o desenvolvimento das cidades históricas.

Com ajuda de autores, 
menino de 13 anos cria 
cordelteca no interior de São 
Paulo com cerca de 2.000 
cordéis

Patrimônio Mundial, Igreja da 
Pampulha reabre após 
restauro de R$ 1,07 milhão

Igreja de Niemeyer que gerou polêmica durante 
os anos 1940 por ser "moderna demais" reabre as 
portas depois de 16 meses de restauro

Dono do título de segundo 
teatro mais antigo do Brasil, 
o Teatro Municipal de Sabará
completou 200 anos

Concluída primeira etapa de 
restauração da Matriz de 
Santo Antônio de Glaura, 
em Ouro Preto (MG)

Você sabe onde fica a primeira 
cidade construída pelos europeus 
nos trópicos?

A Cidade Velha, em Cabo Verde, 
possui um rico Patrimônio Cultural, 
incluindo a mais antiga igreja colonial 
do mundo, erguida em 1495.

Museu Paranaense conduz 
escavações arqueológicas no 
centro histórico de Curitiba

Os imóveis restaurados no Centro Histórico de 
Salvador passarão a abrigar estabelecimentos e 
órgãos públicos. Já em Santo Amaro, a Igreja 
Matriz de Nossa Senhora da Purificação passou 
por reforma integral 

Obras de restauração de casarões 
da Barroquinha e Igreja de Santo 
Amaro são entregues na Bahia

Revista do Patrimônio vai abordar 
turismo e gestão patrimonial na 
região Sul do Brasil

A publicação mais antiga do Iphan terá duas 
edições lançadas no dia 23 de outubro, durante 
a programação do Seminário Internacional 
Patrimônio+Turismo

Curiosidade

Aloísio Magalhães
Aloísio Sérgio Barbosa Magalhães, o 
nome que inovou as políticas de 
patrimônio, adquiriu caráter 
fundamental para a cultura brasileira 
quando, em 1975, o Centro Nacional 
de Referência Cultural (CNRC) inicia 
suas atividades sob sua coordenação.

outubro
2019

17
out

Exposição Arte do barro, arte na vida – 
Caraí, MG 

17 - 24 novembro

Exposição 7 Povos: Retratos de um 
Território

24 - 01 janeiro

I Semana do Patrimônio Cultural da Bahia: 
conexões para o século XXI

07 - 09 novembro

I Simpósio Patrimônio Cultural, Paisagens
e Cidadania

31 - 01 novembro
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Em uma região montanhosa no centro da Etiópia, a cerca 
de 645 km da capital Adis Abeba, 11 igrejas esculpidas na 
rocha da montanha compõem um surpreendente 
Patrimônio Mundial Cultural na África.

Igrejas Escavadas na Rocha da Lalibela

http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/5361
https://www.gazetadopovo.com.br/haus/arquitetura/patrimonio-mundial-igreja-da-pampulha-reabre-apos-restauro-de-1-milhao/
https://www.metro1.com.br/noticias/bahia/81004,obras-de-restauracao-de-casaroes-da-barroquinha-e-igreja-de-santo-amaro-sao-entregues-segunda
http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/5374/revista-do-patrimonio-vai-abordar-turismo-e-gestao-patrimonial-na-regiao-sul-do-brasil
http://www.cnfcp.gov.br/interna.php?ID_Materia=495
http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/5369/exposicao-itinerante-sobre-o-territorio-das-missoes-rs-e-aberta-em-porto-alegre
https://www2.dti.ufv.br/noticias/scripts/exibeNoticiaMulti.php?codNot=31442
https://www.sympla.com.br/i-semana-do-patrimonio-cultural-da-bahia__594540
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/verso/menino-paulista-realiza-sonho-de-construir-uma-cordelteca-1.2100483
https://maisminas.org/teatro-de-sabara-mg-e-restaurado-e-entregue-a-comunidade/
http://portal.iphan.gov.br/mg/noticias/detalhes/5319
http://www.museuparanaense.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=279&tit=Museu-Paranaense-conduz-escavacoes-arqueologicas-no-centro-historico-de-Curitiba
http://www.pordentrodaafrica.com/cultura/patrimonio-da-humanidade-conheca-as-igrejas-de-lalibela
http://cidadevelha.com/cidade-velha-patrimonio-mundial-unesco/
http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/3216
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



