
Mundo
Consultora da UNESCO 
convidada para analisar 
candidatura da Zona 
de Couros a Património 
Cultural da Humanidade

O Presidente da Câmara 
Municipal de Guimarães 
em Portugal, Domingos 
Bragança, recebeu a 
arquitecta Tatiana Kirova 
no âmbito de um convite 
para analisar a candidatura 
da Zona de Couros a 
Património Cultural da 
Humanidade. Leia mais

Itália candidata festa da 
‘Perdonanza Celestiana’ a 
Unesco

O Ministério dos Bens 
Culturais da Itália (Mibact) 
anunciou na quinta-feira (5) 
a candidatura da tradicional 
festa da “Perdonanza 
Celestiana”, evento religioso 
que celebra o perdão, para 
ser reconhecida como 
Patrimônio Cultural Imaterial 
da Unesco. Leia mais

Agenda
RJ – 5º Fórum Internacional 
do Patrimônio 
Arquitetônico Brasil/
Portugal

O principal objetivo 
do Fórum é promover 
debates interdisciplinares e 
interinstitucionais.
Leia mais

PI – Museu do Piauí realiza 
16ª Semana dos Povos 
Indígenas

A programação começa na 
quinta-feira (12), a partir das 
8h. Leia mais

Boletim do Patrimônio Cultural
Edição 88– 11. 04. 2018

www.iphan.gov.br

Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade 2018 divulga edital

Estimular e valorizar aqueles que atuam em favor da 
preservação do patrimônio cultural no país é, também, uma 
das missões do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan). Pensando nisso, uma das principais ações 
do Iphan em reconhecimento às ações de preservação do 
Patrimônio Cultural Brasileiro é o Prêmio Rodrigo Melo Franco 
de Andrade, que está com inscrições abertas. Leia mais

AL - Achado arqueológico na Serra da Barriga (AL): encontrada 
urna indígena que pode ter 900 anos

Em sítio situado no antigo Quilombo dos Palmares, uma 
descoberta chamou a atenção dos arqueólogos. Durante 
as prospecções, os pesquisadores se depararam com urna 
funerária indígena pré-colonial, que deve ter sido enterrada 
há 900 anos.   Leia mais

MA - Complexo Cultural do Bumba meu boi do Maranhão já é 
candidato a Patrimônio Cultural da Humanidade

“O Boi é o elo que une o plano material ao plano sagrado. 
Agora é também o elo entre os maranhenses, brasileiros e toda 
a Humanidade”. A fala emocionada foi dita pela presidente do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), 
Kátia Bogéa, durante a solenidade que marcou o início do 
caminho para o reconhecimento internacional de mais um 
bem brasileiro.  Leia mais

SP - Complexo Fepasa se transforma na casa da cultura 
jundiaiense

No decorrer do último ano, a Unidade de Gestão de Cultura 
(UGC) providenciou diversas ações para recuperar e permitir a 
ocupação pública do Complexo Fepasa, imóvel de propriedade 
da Prefeitura de Jundiaí e o único patrimônio no município 
com tombamento a nível nacional. Leia mais

SC – Casa da Alfândega, em Florianópolis, reabre após 
revitalização

O espaço comporta uma galeria com artesanatos feitos por 
artistas de Santa Catarina. Leia mais

AL – Prefeitura de Penedo, IPHAN, Ufal e Universidade de Évora 
assinam carta para instituir programas de cooperação técnica

Países querem ampliar os estudos e a preservação dos 
patrimônios material e imaterial das duas cidades históricas.
Leia mais

BA – Projeto capacita comunidades de terreiros no Recôncavo

Com a iniciativa de um projeto inédito na Bahia, o governo 
do estado, por meio da Secretaria de Turismo do Estado da 
Bahia (Setur), com apoio do Instituto do Patrimônio Artístico 
e Cultural (Ipac) e a Secretaria de Cultura (Secult-BA), iniciou 
na terça-feira, 10, em Cachoeira (a 120 km da capital) as 
inscrições do projeto Terreiros Criativos.  Leia mais
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