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18 DE ABRIL 
DIA INTERNACIONAL DOS MONUMENTOS E SÍTIOS 

Todos os anos, em 18 de Abril, o ICOMOS celebra o "Dia Internacional dos 
Monumentos e Sítios", cuja criação foi aprovada pela 22ª Conferência Geral da 
UNESCO em 1983. O tema de 2016 é  “O Patrimônio do Esporte”. O objetivo do Dia 
Internacional dos Monumentos e Sítios é incentivar as comunidades locais e indivíduos 
em todo o mundo a considerar a importância do patrimônio cultural para as suas 
vidas, identidades e comunidades, e promover a consciência da sua diversidade e 
vulnerabilidade e os esforços necessários para protegê-lo e conservá-lo. 

O Tema de 2016: “O Patrimônio do Esporte” 

Os Jogos Olímpicos serão realizados no Rio de Janeiro, Brasil, em agosto de 2016.  O 
ICOMOS dedica o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios de 2016 ao patrimônio 
do esporte, na medida em que os esportes têm se desenvolvido desde a origem da 
humanidade, deixando testemunhos da diversidade de instalações e equipamentos 
relacionados com a sua prática, muitos dos quais ostentando valores relacionados ao 
desenvolvimento da arquitetura, da arte e das técnicas. Assim, os Comitês do ICOMOS 
foram convidados a organizar atividades relacionadas com o patrimônio do esporte, 
que incluem, entre outras, conferências, palestras, mesas redondas, visitas a bens 
patrimoniais, entre outros. Para consultar o calendário de todos os eventos preparados 
pelos Comitês do ICOMOS e outras organizações para o dia 18 de abril, você pode 
acessar o site: http://www.icomos.org/en/what-we-do/focus/18-april-international-
day-for-monuments-and-sites/events2013. 

O ICOMOS preparou também uma bibliografia especial sobre o patrimônio do esporte, 
presente no seu Centro de Documentação, que pode ser consultada em: 
http://www.icomos.org/en/documentation-center/5841-the-heritage-of-sport-a-
bibliographie-3  

  

 



 
 

NOTÍCIAS E INFORMES 

IPHAN ACATA PEDIDO DO ICOMOS-BRASIL E PREPARA 
TOMBAMENTO EMERGENCIAL DO SÍTIO HISTÓRICO DA GRANJA E 
CASTELO DE PEDRAS ALTAS, RS 

Em resposta ao pedido do ICOMOS-BRASIL, a Câmara Técnica do Patrimônio 
Material do IPHAN aprovou neste último dia 14 de abril o pedido de tombamento 
emergencial do Castelo de Pedras Altas, no Rio Grande do Sul, e iniciará o imediato 
inventariamento de todo o acervo associado a ele.  

 
 

MOÇÃO APROVADA PELO CONSELHO DELIBERATIVO DO ICOMOS-BRASIL 

O Conselho Deliberativo do Comitê Brasileiro do ICOMOS, Conselho Internacional de 
Monumentos e Sítios, reunido em 31 de agosto de 2015, em Belo Horizonte,  representando seus 
membros,  manifesta seu apoio à mobilização do grupo em defesa do Castelo de Pedras Altas, 
em favor da preservação do Sítio Histórico da Granja e Castelo de Pedras Altas, situado no 
município de Pedras Altas, RS, em vista da degradação a que está submetido e ao risco de 
dilapidação do  acervo documental e material nele contidos, agredindo àquele patrimônio 
histórico e cultural de fundamental relevância para a memória do país. 

O ICOMOS BRASIL reconhece a representatividade daquele complexo rural e lugar de 
memória e de cultura, datado do início do século XX, idealizado e implantado por Joaquim 
Francisco de Assis Brasil, abolicionista, republicano, jurista, diplomata, ministro do governo 
Getúlio Vargas, produtor rural de vanguarda, com atuação destacada em nível internacional, 
nacional e regional, cujo acervo documental e bibliográfico por ele reunidos, juntamente com o 
mobiliário de época e bens integrados das dependências do Castelo, e as demais instalações da 
Granja, seu maquinário e equipamentos, além da coleção de espécies vegetais presente nas 
dependências da Granja, instando os responsáveis a manter a indivisibilidade do seu acervo e a  
preservar o conjunto, prestando-lhe  manutenção preventiva, assim garantindo a sua 
integridade. 

Neste sentido, o ICOMOS-BRASIL vem solicitar ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN) a abertura imediata de um processo de tombamento em nível federal e ao 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul a tomada das medidas necessárias para a manutenção 
deste inestimável conjunto histórico, tombado em nível estadual. Na mesma ocasião, 
solicitamos a intervenção do Ministério Público Estadual e Federal para garantir a integridade 
desse importante conjunto histórico, em vias de ser descaracterizado. 



 
 

ICOMOS-BRASIL INDICA ESPECIALISTAS PARA FAZER AVALIAÇÃO 
PARA O PATRIMÔNIO MUNDIAL 

Em resposta à solicitação do ICOMOS 
internacional e após consulta a nossos 
associados, o ICOMOS-BRASIL enviou 
uma lista de especialistas para realizar 
a avaliação da candidatura do centro 
histórico de Mbanza Kongo, em 

Angola, a patrimônio da humanidade. 
Os nomes e os respectivos currículos 
serão analisados agora pela Secretaria 
Internacional do ICOMOS, que emitirá 
os convites oficiais àqueles 
selecionados para a missão. 

 
 

MEMBROS DO ICOMOS-BRASIL RECEBEM SUAS CARTEIRAS 
INTERNACIONAIS 

Completando o esforço do ICOMOS-
BRASIL para regularizar sua situação 
junto ao ICOMOS internacional, nossos 
associados começam a receber pelo 
correio suas Carteiras Internacionais.  

Para isso, quitamos parte das 
mensalidades de nossos associados 
junto à Paris ainda em dezembro de 
2015, como preceitua o Estatuto de 
nossa organização, garantindo: 

1. que o Brasil tivesse de novo direito 
de voto assegurado em todas as 
instâncias internacionais de nossa 
instituição. 

2. que as carteiras internacionais dos 
sócios  fossem efetivamente emitidas 
pela Secretaria Geral, o que não vinha 
acontecendo nos últimos anos. 

 
 



 
 

EVENTOS 

ABERTA A CHAMADA DE TRABALHO PARA O VIII FORUM MESTRES E 
CONSELHEIROS: AGENTES MULTIPLICADORES DO PATRIMÔNIO 

 
Está aberta até o próximo dia 31/04, a chamada de trabalhos para o VIII FORUM 
MESTRES E CONSELHEIROS: AGENTES MULTIPLICADORES DO PATRIMÔNIO, 
que vai acontecer de 22 a 24 de junho em Belo Horizonte.  Este ano, ao lado da discussão da 
educação patrimonial, o Fórum vai ter como temática central “Os desafios do patrimônio 
imaterial”, importante dimensão de nossa herança cultural.  

Como se sabe, o patrimônio imaterial ou intangível tem se tornado objeto de crescente 
atenção no campo acadêmico e das políticas de preservação desde os anos 1990. Vários 
acontecimentos explicam essa importância: a emergência de numerosos grupos étnicos que 
procuravam sua identidade em suas culturas tradicionais; a rápida expansão da economia 
de mercado pelo mundo e o progresso das tecnologias de informação. Na esteira da 
globalização avassaladora, parece reaparecer com força a questão das identidades culturais 
locais, que são amplamente lastreadas nesta dimensão “imaterial” do patrimônio. 

 Para discutir essa importante temática, este Seminário vai reunir, durante três dias, em 
Belo Horizonte, os pesquisadores e estudantes das áreas ligadas à preservação do 
patrimônio cultural e do planejamento urbano, bem como os diversos agentes do 
patrimônio – membros dos conselhos municipais do patrimônio, educadores e demais 
profissionais envolvidos com as políticas públicas de promoção dos bens culturais. Desta 
forma, visa-se propiciar um espaço de discussão envolvendo questões teóricas e práticas no 
campo da preservação. Para isso, está sendo feita uma chamada de trabalhos, propiciando 
oportunidade de apresentação e troca de experiências entre os diversos municípios e 
grupos participantes. 

Organização: Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Ambiente Construído e 
Patrimônio Sustentável da UFMG; Instituto de Estudos do Desenvolvimento Sustentável – 
IEDS; Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN); Instituto Estadual do 
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA-MG;  Promotoria Estadual em 
Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais – MPE. 

Informações: http://www.mestreseconselheiros.com/  
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TERRA 2016 

Terra Global Congress 2016, evento em sua 
12ª edição desde 1972, vai reunir 
acadêmicos, profissionais,  especialistas 
interessados na temática da  arquitetura 
em terra. Esta edição terá a especificidade 
de tratar são mesmo tempo as questões 
do  patrimônio e sua conservação e do 
desenvolvimento sustentável. 

A conferência será realizada no Centro de 
Convenções em Lyon, de 11 a 14 de julho. 
Ela será seguida por visitas opcionais a 
Lyon e à região Rhône-Alpes-Auvergne.  

 Durante a conferência, haverá mais de 
140 apresentações orais, incluindo 80 
sessões plenárias e 60 workshops. Além 
disso, a conferência apresentará uma 
centena de pôsteres, workshops e  
demonstrações. Também haverá duas 

noites temáticas dedicadas a Mali e à 
Armênia, bem como diversas exposições 
espalhadas por Lyon. 

A conferência será encerrada com a 
apresentação dos resultados do primeiro 
preço mundial da arquitetura em terra: 
TERRA Award. 

Informações: 
http://terra2016.sciencesconf.org/

 

Envie sua contribuição. A comunidade do Icomos /Brasil agradece. 

Contatos para o Boletim: Prof. Silvio Mendes Zancheti (smzancheti@gmail.com) 
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