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Agenda
RJ - I Simpósio do 
Patrimônio Histórico e 
Cultural Militar 

Paralelos ao evento serão 
realizados o IV Encontro 
de Gestão de Arquivos 
Militares Brasileiros e o III 
Encontro de Profissionais 
de Bibliotecas Militares 
Brasileiras.
Leia mais

SC - Fundação Cultural 
festeja 150 anos da Casa 
da Família Gaertner

Atualmente o imóvel serve 
de sede para o Museu 
da Família Colonial. 
A programação prevê 
músicas e declamação.  
Leia mais

Mundo
França - Le Louxor: 
cinema e patrimônio 
histórico de Paris

Le Louxor é uma sala de 
cinema situada no décimo 
Arrondissement de Paris, 
projetada pelo arquiteto 
Henri Zipcy e inaugurada 
em outubro de 1921. 
Leia mais

China - Reserva natural 
de Kekexili quer se tornar 
patrimônio mundial

Kekekxili, também 
conhecida como Hoh Xil, 
é uma reserva de 45 mil 
quilômetros quadrados 
que abrange a maior área 
inabitada da China. 
Leia mais
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Roda de Capoeira é mais novo Patrimônio Cultural Imaterial da 
Humanidade

A 9ª Sessão do Comitê Intergovernamental para a 
Salvaguarda aprovou a Roda de Capoeira como Patrimônio 
Cultural Imaterial da Humanidade.
 Leia mais

SC - Novidades no Museu Nacional do Mar 

O acervo do Museu Nacional do Mar (MNM) chama a 
atenção pelo volume e pela diversidade dos exemplares 
expostos. Algumas embarcações são raras e singulares. 
Leia mais

SC - Conheça a capela Santo Amaro, patrimônio histórico de 
Balneário Camboriú

Um lugar cheio de riquezas, lendas e muitas histórias. 
São mais de duzentos anos fazendo parte da vida de uma 
comunidade.  
Leia mais

AM - Riquezas arqueológicas ganham destaque em Iranduba 

A cidade guarda vestígios de moradores que ocuparam a 
região há milhares de anos antes de Cristo, além de rico 
artesanato e manifestações culturais únicas.
Leia mais

SE - Catálogo de Produtos da Renda Irlandesa será lançado em 
Sergipe

Símbolo da identidade sergipana, a renda irlandesa vem 
adquirindo visibilidade crescente em âmbito nacional. Novas 
oportunidades têm se aberto para as rendeiras. 
Leia mais

ES - Cariacica comemora: Congo é reconhecido como 1º 
patrimônio cultural do estado

O ritmo é considerado elemento essencial na cultura de 
Cariacica, que tem no Carnaval de Congo de Roda D’Água 
uma das festas capixabas mais tradicionais. 
Leia mais

AM - UEA realiza Semana de Arqueologia em Manaus e 
Manacapuru

O objetivo da semana é promover e incentivar o intercâmbio, 
os debates e as reflexões sobre pesquisas e conhecimentos 
em torno do ensino e da aprendizagem da arqueologia. 
Leia mais
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