
Assessoria de Comunicação | comunicacao@iphan.gov.br
61.2024-5479/5478/5476 | 61.9381-7543
Caso não queira receber este boletim, 
envie email para comunicacao@iphan.gov.br

Agenda
CE - Cine dos Icós 
apresenta 10ª Mostra 
Cinema e Direitos 
Humanos no Mundo

Infância, direito à memória 
e à verdade, combate à 
pobreza, entre outros, são 
temas da Mostra.
Leia mais

RJ - Exposição sobre 
os 110 anos da Av. 
Rio Branco tem visita 
teatralizada

A mostra apresenta as 
transformações ocorridas 
na via desde a sua criação 
até dos dias de hoje.
Leia mais
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AC - Casa de Chico Mendes, no Acre, recebe reforço na 
proteção e preservação

Único bem tombado como patrimônio cultural nacional no 
Acre, a Casa de Chico Mendes, em Xapuri, será restaurada e 
tem o prazo de realização de dois meses.
Leia mais

MG - Para além da fé, coleção de Ex-votos e Santos de Casa é 
registro antropológico 

Reconhecida como uma das mais importantes do Brasil, a 
Coleção de Ex-votos e Santos de Casa está sediada no Museu 
de Congonhas, em Minas Gerais.
Leia mais

MG - Conselho do Patrimônio de Mariana decide pelo 
tombamento de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo

Cerca de 300 pessoas, dentre moradores das comunidades 
atingidas, participaram da audiência que aconteceu no 
Centro de Convenções e durou três horas. 
Leia mais

MG - Obra de arte da igreja de Lavras retorna a Minas Gerais 

Quadro Verônica passará por restauração sob a guarda 
do Iphan. Tela tinha sido doada ao Masp, mas negociação 
conduzida pelo Ministério Público garantiu devolução. 
Leia mais

SC - Prefeitura mapeia 200 imóveis por interesse de 
preservação histórica

Casas com indícios de construção anterior a 1960 serão 
cadastradas para posterior análise e possível tombamento.
Schroeder tem forte influência germânica e italiana.
Leia mais

RJ - Parque recupera trilha por onde passa Rio Carioca na 
Floresta da Tijuca

Não muito conhecida, mas de grande valor histórico, a Trilha 
do Rio Carioca, no Parque Nacional da Tijuca, está sendo 
revitalizada e preparada para a visitação.
Leia mais

SP - Pinturas escondidas há mais de um século são achadas 
após restauração

Historiadores acreditam que a igreja tenha sido coberta por 
tinta cinza. A igreja Nossa Senhora da Candelária foi erguida 
em 1780 na cidade de Itu. 
Leia mais
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Mundo
Portugal - A ciência 
discreta de preservar a 
exuberância da arte

Criado em 2001, o Centro 
de Conservação e Restauro 
da Escola das Artes da 
Universidade Católica 
do Porto trabalha na 
preservação e recuperação 
do património cultural e 
artístico.
Leia mais

Londres - Arco destruído 
pelo EI na Síria é recriado 
e exposto 

A reconstrução, feita 
dentro das celebrações 
da Semana do Patrimônio 
Mundial de 2016, foi feita 
em seis horas pelo Instituto 
de Arqueologia Digital de 
Oxford.
Leia mais
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