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EDITORIAL
EM DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO BRASIL
Como vocês têm acompanhado, estamos vivendo um grave momento no que se refere à
preservação do patrimônio em nosso país, com ataques frontais à autonomia dos órgãos
responsáveis pela sua tutela e tentativas de desmantelamento das instituições da área em
todos os níveis de governo.
Nos últimos meses temos nos pronunciado seguidamente em relação a diversos casos
específicos, que, em seu conjunto, sinalizam a existência de uma verdadeira onda
regressiva, que ameaça destruir o patrimônio nacional e todo o esforço de construção de
um arcabouço jurídico-administrativo que vem sendo feito desde os anos 1930.
Os últimos acontecimentos, no entanto, nos mostram que não bastam pronunciamento
isolados e circunstanciais.
Assim, a Diretoria do ICOMOS-BRASIL está organizando, juntamente com outros setores
da sociedade civil, um movimento em defesa tanto do IPHAN quanto dos avanços que a
área do patrimônio tem alcançado no Brasil, especialmente depois da Constituição de 1988.
Parece-nos inadmissível assistirmos calados ao enfraquecimento e à destruição dos órgãos
de patrimônio e de nossas referências culturais mais caras.
A partir de agora estaremos permanentemente mobilizados e vamos construir uma agenda
de ações para, juntos, defender o patrimônio cultural brasileiro. Para isso, conclamamos a
todos a contribuir com sugestões para esta construção coletiva. Uma das ideia que já nos
foi encaminhada é a formação de um grande fórum, reunindo as diversas associações que
militam pelo patrimônio em nosso país, que se articulariam em rede, reforçando sua
atuação.
No próximo dia 12 de maio realizaremos uma Assembleia Geral do ICOMOS-BRASIL, em
Belo Horizonte, paralelamente ao nosso Simpósio Científico, ocasião em que aprovaremos
as primeiras ações desta Agenda.
Saudações patrimoniais!
Arquiteto Leonardo Castriota
Presidente

NOTÍCIAS E INFORMES
ICOMOS-BRASIL LANÇA SIMPÓSIO CIENTÍFICO ANUAL EM
MAIO
A partir de 2017, o ICOMOS-BRASIL passa a organizar um Simpósio Científico anual, que
apresentará um panorama atualizado das discussões sobre o patrimônio em nosso país, a
partir de conferências e mesas-redondas que reunirão especialistas que trarão uma ideia do
estado da arte do debate nacional, bem como a memória da atuação do ICOMOS-BRASIL
nesses debates.
Neste sentido, trata-se de um evento da mais alta relevância, inaugurando uma série de
simpósios científicos que acontecerão regularmente no Brasil, com o apoio do ICOMOS
internacional, que reúne os maiores especialistas em patrimônio cultural do mundo e
assessora a UNESCO para assuntos do patrimônio mundial. Com este evento, vai se criar
em nosso país um fórum especializado de discussão e debate acerca do patrimônio,
contribuindo para fazer avançar o estado da arte desse campo interdisciplinar e dinâmico.
A cada ano, além de revisitar os fundamentos da área, o evento se debruçará sobre um
tema específico, que será objeto de maior atenção. O tema escolhido e 2017 é a reconstrução
pós-desastre – que retoma tema discutido pelo Simpósio do ICOMOS internacional e é de
especial atualidade em nosso país, principalmente depois do desastre do rompimento da
barragem do Fundão em Mariana (MG).
Este Simpósio se articula em:
 Conferências proferidas por convidados nacionais e estrangeiros;
 Mesas redondas sobre aspectos temáticos, para ampliar o debate;
 Comunicações - será feita chamada de comunicações, que contemplarão os temas
desenvolvidos na conferência.
PERÍODO E LOCAL DE REALIZAÇÃO
O Seminário acontecerá no CAD II, no Campus Pampulha da Universidade Federal de
Minas Gerais, em Belo Horizonte, de 11 a 13 de maio de 2017.
Mais informações: www.icomoseventos.com

NOTÍCIAS E INFORMES
ICOMOS-BRASIL VAI INDICAR ESPECIALISTAS PARA
AVALIAR CANDIDATURA A PATRIMÔNIO DA HUMANIDADE
O ICOMOS-BRASIL recebeu a solicitação de indicar especialistas para realizar tanto uma
missão de avaliação quanto desk reviews para o Chiribiquete National Park – “The Maloca
of the jaguar”, na Colômbia.
Como vocês sabem, participam das missões técnicas de avaliação dos bens candidatos à
Lista de Patrimônio da Humanidade, experts da mesma região (mas não do País Membro),
que vão preparar um relatório que avaliará os limites, a autenticidade, a integridade, a
conservação, a proteção e a gestão do bem. Já aqueles experts que realizarão as desk
reviews vão se debruçar sobre a questão do Valor Universal Excepcional do bem, avaliando
a relevância e a adequação dos critérios para uma análise comparativa. Este tipo de
avaliação é muito importante e uma maneira de se envolver no programa do Patrimônio
Mundial.
É importante lembrar que os experts selecionados para esta missão técnica e para os desk
reviews devem trabalhar de modo altamente confidencial em todo o processo de avaliação
e terão que assinar documento neste sentido junto ao ICOMOS. Os seus relatórios vão ser
confidenciais, e direcionados sempre à Secretaria Internacional de nossa instituição.
Como temos feito, solicitamos a todos os nossos associados interessados em realizar tal
missão, que nos encaminhem carta de candidatura , explicitando a qual/quais categoria(s)
concorrem e seu currículo vitae, ambos em Inglês.
As candidaturas deverão ser encaminhadas apenas em formato digital para o e-mail:
presidente@icomos.org.br até o próximo dia 20 de abril. Após uma avaliação previa, as
candidaturas serão enviadas ao Escritório Central do ICOMOS em Paris, que será
responsável pela seleção final.

NOTÍCIAS E INFORMES
ICOMOS-BRASIL PROMOVE ENCONTROS NO RIO E EM SÃO PAULO
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recadastramento dos associados, muitos dos quais haviam perdido o contato com a
entidade nos últimos anos, bem como convidou diversos profissionais com trajetória na
área para se associar. Com isso, nosso Comitê saltou de um número de 70 para 140
membros ativos.
O nosso próximo passo será estimular a formação de núcleos estaduais ou regionais, para
que o ICOMOS-BRASIL possa atuar mais efetivamente em cada uma das regiões do nosso
país. Para isso, iniciou-se a organização de encontros regionais, tendo-se promovido nos
meses de janeiro e fevereiro reuniões no Rio de Janeiro e em São Paulo.
Abrindo a série, os membros do ICOMOS se reuniram no Rio de Janeiro no dia 27 de
janeiro, na sede da Casa Rui Barbosa, no Botafogo. Já em São Paulo, a reunião aconteceu na
sede histórica do Mackenzie, em Higienópolis, no dia 20 de fevereiro. Com a presença de
aproximadamente 20 pessoas em cada um desses, os encontros foram coordenados pelo
Presidente Leonardo Castriota e pelo Coordenador da Região Sudeste, Júlio Sampaio.
Na ocasião, foram discutidas as atividades que vêm sendo desenvolvidas e apresentados os
novos projetos do ICOMOS-Brasil, entre os quais o 1o Simpósio Científico Nacional, em
maio; a criação de comitês científicos nacionais e a participação nos comitês científicos
internacionais; a criação do ICOMOS-JOVEM; a criação de um Núcleo do ICOMOS no Rio
de Janeiro e em São Paulo; entre outros assuntos.
Os encontros foram muito produtivos, e os participantes se propuseram a se engajar numa
série de atividades da entidade, bem como a atrair novos membros para o ICOMOSBRASIL, que está se fortalecendo em todo o país.

EVENTOS
ICOMOS SCIENTIFIC SYMPOSIUM "HERITAGE AND DEMOCRACY"

THEME AND SUB-THEMES
Heritage and Democracy is the theme of the Scientific Symposium being organised during
the course of the 19th ICOMOS General Assembly to be held in Delhi, India, from 11 to 15
December 2017. Organised in the largest democracy of the world, the central idea of this
Symposium is inspired by a recent, marked shift in heritage discourse globally towards a
genuine people-centric engagement.
How do we facilitate the multiplicity of perceptions that challenge, reject, renegotiate or
simply ignore the dominant discourse on heritage? How can we identify, acknowledge and
collaborate with owners, stakeholders and custodians of heritage from within our
diversity? And then, how do we negotiate particular challenges to collectively safeguard
our past?
The ICOMOS Scientific Symposium 2017 explores the possibilities for cultural heritage in a
world of multiple stakeholders, recognising the challenges of cultural diversity, and
resulting contestations amidst local and/or global communities.
We seek contributions that respond to the need to identify sustainable means to work
towards equity, ensuring intellectual and physical access to heritage monuments and sites,
and acknowledging and building upon intangible associations with such places,
empowering them to protect and interpret the future of our past in times of war and peace;
with the increasing support of digital technology.
The Symposium will offer opportunities for collaboration as we continue the CultureNature journey to examine what lessons can be learned from ‘cultural studies of human
endeavor’ to shift from fighting risk to mitigating and adapting societies successfully.
CALL FOR PAPERS
On behalf of ICOMOS India and the Scientific Committee for the Symposium, ICOMOS has
the pleasure of presenting the call for papers and proposals for the Scientific Symposium
which will take place in Delhi, India, on the occasion of the 19th ICOMOS General

Assembly, from 11 to 15 December 2017 (the exact dates of the Scientific Symposium are
from 12 to 15 December 2017).
The theme of the Scientific Symposium is “Heritage and Democracy” with the following
subthemes:
 ST01: Integrating Heritage and Sustainable Urban Development by engaging
diverse Communities for Heritage Management
 ST02: The Role of Cultural Heritage in Building Peace & Reconciliation
ST03: Protecting and Interpreting Cultural Heritage in the Age of Digital
Empowerment
 ST04: Culture-Nature Journey, Exploring the Complexities of Human Relationships
with Natural and Cultural Places
The call for papers for subthemes ST01, ST02 and ST03 is available on the official website
of
the
19th
ICOMOS
General
Assembly
and
Scientific
Symposium: http://icomosga2017.org/call-for-papers/
In addition to the call for papers, a call for proposals is launched for subtheme ST04 of the
Scientific Symposium, the Culture-Nature Journey. ICOMOS and IUCN (International
Union for Conservation of Nature), with a growing group of our members and partners,
will build on the success of the Nature-Culture Journey at the IUCN World Conservatio
Congress in Hawai’i in September 2016 and invite the submission of proposals of sessions
in various formats (knowledge cafés, workshops, kiosks, etc.) to address the interconnected
character of cultural and natural heritage.
The call for proposals is also available on the official website of the 19th ICOMOS General
Assembly and Scientific Symposium: http://icomosga2017.org/call-for-proposals/
Deadline for abstracts: 1 April 2017 - 30 April 2017
Deadline for proposals for the Culture-Nature Journey: 30 April 2017
Registration for the 19th General Assembly and Scientific Symposium is on the official GA
website: http://icomosga2017.org/

EVENTOS
ICOMOS ISC CULTURAL TOURISM
INTERNATIONAL EXPERT
SYMPOSIUM
Cultural Heritage Conservation &
Sustainable Tourism & International
Cultural Tourism Charter Review +20
Workshop 2017
18 - 19 May, Palazzo Coppini, Florence,
Italy
CALL FOR ABSTRACTS:
EXTENDED to 18th APRIL 2017
icomosictc.florence2017@gmail.com.
Registration March 16 - 10 May 2017
Life Beyond Tourism Events: Contact Stefania Macrì
events@lifebeyondtourism.org tel. +39
055 284722 www.lifebeyondtourism.org
Working alongside UNESCO and
UNWTO ICOMOS International
Scientific Committee (ISC) Cultural
Tourism invites you to join us in
celebrating ICOMOS International Day
for Monuments and Sites 2017 on the
theme – Cultural Heritage &
Sustainable Tourism - chosen to
coincide with the United Nations
International Year of Sustainable
Tourism for Development 2017(IYSTD).
In addition, our meeting will further
ICOMOS discussions relating to
cultural tourism and the UN
Sustainable Development Goals
(UNSDGs) 2030.
Our goal is to critically examine the
present situation and current guidance
with the aim of seeking new strategies
for the next 20 years. We hope you will
join us either by giving an oral
presentation based on your submitted
abstract or by joining in the
conversation, or both. ICOMOS has a

distinguished record of providing
leadership in this field.
The first ICOMOS International
Cultural Tourism Charter was
approved in 1976 and the second
endorsed by ICOMOS General
Assembly in Mexico - in 1999.
ICTC’s International Symposium and
Workshop, Florence 2017 marks the
start of the Charter Review process.
Evidence in the form of current
conceptual thinking, research and case
studies will underpin our Charter
Review and form the background to the
ICOMOS ICTC Florence Declaration
2017. Abstracts for oral presentations
are invited on two key themes 1) the
state of cultural tourism and
sustainability in 2017 - current trends
and challenges, and 2)
recommendations for meeting the goals
of the IYSTD & UNSDGs 2030.
Contributions are also invited on
possible revisions to the current
ICOMOS International Cultural
Tourism Charter that will better
support sustainability agendas.
Abstracts from research students and
nonICOMOS members will be
considered by the ICTC organising
committee. Please send a 300 word
abstract with a clear title and contact
details as soon as possible to
icomosictc.florence2017@gmail.com.
(Abstracts will be published in a PDF
document and circulated to all
participants). Confirmation 26th April.
Further information is available from
icomosictc.florence2017@gmail.com ;
www.ictcfacebook.com and website of
the Romualdo del Bianco Foundation –
Life Beyond
Tourismwww.lifebeyondtourism.org

THE GARDEN HERITAGE
(RESTORATION – CARE –
PRESENTATION)
Prague and Kromeriz, Czech Republic,
September 21–24, 2017
Call for papers - May 15, 2017
Twenty years after the last event, the
International conference of the National
Heritage Institute and ICOMOS/IFLA
returns to the Czech Republic. Numerous
historic gardens have been successfully
restored since the last conference. However,
there are still serious issues and difficulties
concerning many heritage sites. For these
reasons, we should like to invite
professional gardeners and landscape
architects, and also all people interested in
the history and current situation of
historical gardens and parks, to discuss
these issues. Therefore, we invite our
colleagues from all over the world to share
good practice in the garden care and
presentation once the demanding
restoration work is done, and also to share
latest information on garden archaeology,
historic documents and other sources of
knowledge. The discussion will focus on
the three main topics, related to historic
gardens and parks, their future and
possibilities of the inadequate preservation,
as well as modern forms of their use and
presentation.
Discussed topics
1. Restoration – (Towards the sustainability
after the restoration, Garden management
plan)
2. Care – (Research and application,
Ornamental gardens)
3. Presentation – (Garden presentation,
Garden interpretation)
Abstract submission - Abstracts (max. 400
words) are to be submitted in way of
application form separately enclosed to the
call for papers on May 15, 2017 at the latest
via the conference email
gardenheritage.conferenceicomos@npu.cz

"CUARTAS JORNADAS
INTERNACIONALES DE
REFLEXIÓN EN PATRIMONIO
CULTURAL 2017:
INTERVENCIONES
CONTEMPORÁNEAS EN
TERRITORIOS CON HISTORIA"
Bogotá - Colombia, agosto 31 y
septiembre 1 de 2017.
CIERRE LLAMADO A PONENCIAS:
24 DE ABRIL.
SUBTEMA 1: INTERVENCIONES
RURALES O URBANAS
CONTEMPORÁNEAS EN CONTEXTOS
HISTÓRICOS.
SUBTEMA 2: INTERVENCIONES
ARQUITECTÓNICAS
CONTEMPORÁNEAS EN CONTEXTOS
HISTÓRICOS.
SUBTEMA 3: ACCESIBILIDAD Y
COMUNICACIÓN INCLUYENTE EN
CONTEXTOS HISTÓRICOS
Mas información:
http://www.lasalle.edu.co/wps/wcm/con
nect/ccb81df2-ac25-411d-91a518d7410040cc/Convocatoria+Jornadas+201
7.pdf?MOD=AJPERES&Cuartas%20Jornad
as%20Internacionales%20de%20Reflexi%C3
%B3n%20en%20Patrimonio%20Cultural%2
02017
Universidad de La Salle. Facultad de
Ciencias del Hábitat. Programa de
Arquitectura. Carrera 2 No. 10 - 70, Bloque
B, Piso 7. Bogotá, Colombia. América del
Sur.

SEMINARIO “GESTIÓN DE
RIESGOS Y EMERGENCIAS EN LA
ARQUITECTURA DEFENSIVA DE
TIERRA”

XIII
CONGRESSO
INTERNACIONAL
SOBRE
PATOLOGIA E REABILITAÇÃO DE
ESTRUTURAS - CINPAR 2017.

26, 27 y 28 de abril de 2017 en el
Conjunto Monumental de la
Alhambra y Generalife, Palacio de
Carlos V.

07 a 09 de setembro de 2017.

El plazo de matrícula finaliza el 25 de
abril de 2017.
El importe es de 8 € de apertura de
expediente.
Número de horas: 21.
Formalización de la matrícula a través
de la página web de la Universidad
Internacional de Andalucía.
https://www.unia.es/ofertaacademica/congresos-jornadasencuentros-y-otras-actividadesformativas/oferta/item/seminariogestion-de-riesgos-y-emergencias-en-laarquitectura-defensiva-de-tierra

Para o especialista em patologia das
construções
é
fundamental
o
conhecimento da tecnologia dos
materiais utilizados, os métodos de
ensaios a serem realizados, os sistemas
de medições da geometria das
estruturas, das diversas deformações e,
obviamente, os recursos da resistência
dos materiais e do cálculo estrutural.
Muitos desses métodos apresentam
uma acelerada evolução e é bastante
intensa a velocidade com que aparecem
novos materiais e técnicas para o
estudo das patologias, assim como para
a execução dos trabalhos de reabilitação
e reforços.
Considerando a importância do
conhecimento
das
manifestações
patológicas nas estruturas, suas causas
e principais técnicas empregadas na
recuperação destas estruturas, as
instituições de ensino superior URCA,
UFCA, UVA e FAP promoverão no
período de 7 a 9 de setembro de 2017, o
XIII CONGRESSO INTERNACIONAL
SOBRE
PATOLOGIA
E
REABILITAÇÃO DE ESTRUTURAS CINPAR 2017.
Local : Centro de Convenções do Cariri
- CRATO – CEARÁ
Fone/Fax: (85) 3433-7684
E-mail: cinpar.cariri@gmail.com
Site: www.CINPAR2017.com

Envie sua contribuição. A comunidade do Icomos/Brasil agradece.
Contatos para o Boletim: presidente@icomos.org.br
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