
Mundo
Prédio histórico de mais 
de 100 anos será movido 
de lugar na China 

Área onde construção 
centenária ficava dará 
espaço a novo edifício.
Edifício de três andares é 
uma relíquia cultural da era 
republicana da China. 
Leia mais

Escritos de Lutero são 
incluídos na lista de 
Patrimônio Mundial da 
Unesco

Os certificados de 
Patrimônio Mundial foram 
entregues pelo vice-
presidente da comissão 
alemã da Unesco, aos 
diretores das 11 instituições 
responsáveis por preservar 
os documentos. 
Leia mais

Agenda
MG - Exposição 
fotográfica retrata 
patrimônio de São João 
del Rei

Vinte e duas imagens 
exploram os cinco sentidos 
humanos. Fotos de 
Thiago Morandi ficam em 
exposição até 29 de maio.
Leia mais

BA - Seminário Estadual 
Salve a Capoeira em 
Salvador

O Seminário vai acontecer 
entre os dias 29 e 30 de 
abril e tem como objetivo 
finalizar as ações realizadas 
nas etapas formativas.
Leia mais
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Prêmio Rodrigo está com inscrições abertas para projetos em 
patrimônio cultural

Já está aberto, até o dia 25 de abril de 2016, o processo de 
inscrição para a 29ª edição do Prêmio Rodrigo Melo Franco 
de Andrade.
Leia mais

Missão Francesa completa 200 anos

Um dos marcos do desenvolvimento das artes no Brasil, a 
Missão Artística Francesa que aportou nos trópicos em 25 de 
março de 1816, completa este ano seu bicentenário. 
Leia mais

MG - Aplicativo incentiva turismo cultural na cidade mineira de 
Mariana

Mariana foi a primeira capital mineira e foi escolhida por 
sua importância perante a produção de ouro para a coroa 
Portuguesa no século XVII. 
Leia mais

RS - Igreja das Dores vai abrigar o primeiro museu de arte sacra 
de Porto Alegre

Além das programações elaboradas, serão expostos mais de 
dois mil itens que já fazem parte do acervo da igreja, mas 
que não ficam ao acesso da população. 
Leia mais

SP - Museu de Língua Portuguesa tem nova fase de restauração

As obras dessa fase devem se estender até o fim de maio ou 
início de junho deste ano. Esta etapa tem custo estimado em 
R$ 1,8 milhão.
Leia mais

BA - Acervos de museus revelam a história da capital baiana

Andar em meio às construções de arquitetura colonial, no 
Centro Histórico de Salvador, é como caminhar sobre as 
páginas de um livro aberto.   
Leia mais

RJ - O ministro que virou peixe 

O Iphan discute o que fazer com azulejos de Portinari, 
encaixotados desde 1942 porque Gustavo Capanema, prócer 
do Estado Novo, achou que eram sua caricatura. 
Leia mais
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