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Prêmio Luiz de Castro Faria abre inscrições para a sua 3ª Edição
O Prêmio selecionará e premiará pesquisas acadêmicas
relativas à preservação do patrimônio arqueológico
brasileiro.
Leia mais
BA - Achados preciosos reforçam valor cultural da Catedral
Basílica de Salvador
Um rico acervo e 13 crânios humanos são, até agora, as
grandes surpresas para a equipe de profissionais que estão
atuando nas obras de restauração da Catedral.
Leia mais
Ghia de Parole disponibiliza consulta a palavras da língua talian
brasileiro
A publicação conta com mais de mil palavras e será
atualizado mensalmente de maneira digital.
Leia mais
MA - Descoberto patrimônio histórico do ‘paraíso das águas’
no Maranhão
Carolina (MA) revela fragmentos da memória com criação de
seu 1º museu. É um lugar para conservação e valorização de
dois séculos de história.
Leia mais
Unesco: figura do gaúcho pode virar Patrimônio da
Humanidade
Sociedades tradicionalistas e crioulas de Brasil, Argentina
e Uruguai fecharam um acordo para trabalhar para que a
figura do gaúcho seja declarada Patrimônio Imaterial da
Humanidade.
Leia mais
GO - Obras de restauração na Cidade de Goiás serão entregues
no dia da transferência de capital
Museu de Arte Sacra da Boa Morte e da Escola de Artes
Plásticas Veiga Valle serão entregues no dia 24 de julho.
Leia mais
PE - Exposição “Em Kapinawá tem” reúne importante acervo
indígena em Buíque
Evento marca também a inauguração do museu da
comunidade.
Leia mais
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Agenda
Música no Sítio Roberto
Burle Marx
No próximo dia 08 de
agosto, o evento Música
no Sítio trará interpretações
musicais de compositores
famosos como Ludwig
van Beethoven, Frédéric
Chopin, Carlos Seixas, entre
outros.
Leia mais
Palco aberto ao céu
Encontro de Culturas
Tradicionais da Chapada
dos Veadeiros tem
como principal tema a
sociobiodiversidade.
Leia mais

Mundo
Zaire: Administração
quer colaboração
na preservação do
património cultural
A administradora municipal
de Mbanza Congo solicitou
colaboração dos munícipes
nos esforços que visam a
preservação do património
histórico cultural desta
antiga capital do Reino do
Congo.
Leia mais
Acadêmicos querem
que “portunhol” seja
patrimônio da Unesco
“Primeiro é preciso fazer
um debate universitário. A
história dele na fronteira,
na formação, na economia
e na identidade da região”,
disse um dos promotores
da iniciativa.
Leia mais

