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Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural avalia proteção de
novos bens
Na pauta estão os tombamento do Sesc Pompéia, (SP); e dos
Remanescentes do Hospital Juscelino Kubitschek, (DF); e do
registro do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste.
Leia mais
O Rio aos 450 anos: Historiadores apontam perdas e
conquistas
O Rio de Janeiro deixou de ser capital do país há décadas,
mas a cidade ainda funciona como uma espécie de centro
de debates e cultura para o país.
Leia mais
PE - Teatro de Santa Isabel tem visitas monitoradas aos
domingos
Durante o mês de março, os visitantes e moradores da
capital pernambucana são convidados a conhecer um pouco
mais sobre a história e arquitetura do Teatro de Santa Isabel.
Leia mais
RJ - Casa de Rui Barbosa inicia revitalização pioneira de seu
jardim histórico
A Fundação Casa de Rui Barbosa, em Botafogo, no Rio de
Janeiro, terá o primeiro jardim histórico do país nos moldes
da Carta de Florença, da Unesco.
Leia mais
GO - Parceria vai levar energia elétrica ao território kalunga
Acordo é entre Ministério de Minas e Energia, Companhia
Energética de Goiás e Seppir. Kalunga é a maior comunidade
quilombola do País.
Leia mais
SP - Museu prevê identificar dados das fotografias encontradas
A segunda etapa do projeto de recuperação dos 700
negativos de vidro do Museu do Porto de Santos envolve
identificar as imagens, seus personagens e localizações.
Leia mais
PE - Mosteiro de São Bento revela seus segredos na série
Tesouros Urbanos
A história do Mosteiro de São Bento faz parte da série que
comemora os 480 anos de Olinda e os 478 anos da capital
pernambucana, Recife.
Leia mais
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Agenda
Curso sobre Paisagem
Cultural será realizado em
Porto Alegre (RS)
No curso serão
apresentadas metodologia
desenvolvida pelo
Instituto Andaluz para
caracterização de
paisagens culturais, bem
critérios de intervenção
correspondentes.
Leia mais
Abertas inscrições para a
oficina de Artesanato em
Modelismo Naval, em São
Cristóvão (SE)
Com duração de três
meses, a oficina Filhos
da Maré - Artesanato em
Modelismo Naval terá início
no dia 16 de março.
Leia mais

Mundo
Portugal - Descoberta
muralha medieval no
centro histórico da cidade
Os trabalhos arqueológicos
que estão das obras de
requalificação de algumas
ruas da cidade permitiram
identificar parte da
muralha medieval de Viana
do Castelo.
Leia mais
Cuba - Um plano diretor
para a recuperação de
Havana Velha
Com alta densidade
demográfica e mais de
500 edifícios de alto valor
histórico, ‘Habana Vieja’
reúne o principal polo
turístico da cidade.
Leia mais

