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Agenda
Dia Nacional do Patrimônio Histórico
Patrimônio Histórico é celebrado com atividades ao longo do
dia, pelo Brasil.
Leia mais
Iphan lança Guia de Pesquisa e Documentação da Diversidade
Linguística Brasileira
Estudiosos, profissionais e comunidades linguísticas podem
contar agora com o Guia de Pesquisa e Documentação
do Inventário Nacional da Diversidade Linguística (INDL),
publicação que integra as ações comemorativas dos 80 anos
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Iphan).
Leia mais
Nacional - Curiosidades sobre os principais museus do Brasil
Além das belezas naturais, o Brasil conta com uma ampla
gama de museus que mostram os mais diversos aspectos
culturais do país.
Leia mais
BA - Monumentos, áreas e imóveis tombados serão
monitorados pelo estado
A partir do georreferenciamento, cerca de 750 imóveis serão
monitorados através de tecnologias via satélite.
Leia mais
SP - Museu Histórico recebe inscrições para visita noturna
A atividade cultural faz parte da programação de 362 anos
de Sorocaba, celebrado no dia 15 de agosto.
Leia mais
PE - Livro conta a história da primeira ferrovia inglesa no Brasil
Publicação sobre a histórica ferrovia será lançada às 15 horas
desta terça-feira (16) no Museu do Trem do Recife.
Leia mais
SC - Conheça as histórias dos bairros de imigrantes alemães em
Pomerode e Jaraguá do Sul
Rio da Luz e Testo Alto são dois bairros que, embora
localizados em cidades diferentes — o primeiro em Jaraguá
do Sul e o outro em Pomerode — estão interligados por
características em comum.
Leia mais
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Casa Brasil apresenta
Cataratas do Iguaçu a
turistas
Exposição apresenta as
belezas das quedas d’água
em telões e uma cortina
de vapor que simula
a experiência de estar
próximo às Cataratas.
Leia mais
Evento discute
Arqueologia, Patrimônio,
Arte e Cultura em
Roraima
Os projetos acontecem
nos dias 22 e 23 de agosto
com intuito de fomentar
a sociedade roraimense a
preservar os bens culturais.
Leia mais

Mundo
Tombamento de casa
projetada por Niemeyer
na Pampulha definido
junto com entrega do
título da Unesco
O título é determinante
para garantir a preservação
dos espaços e estender
as ações também para o
entorno.
Leia mais
Feitiços misteriosos
são descobertos por
arqueólogos na Sérvia
Os pequenos rolos de ouro
e prata com inscrições
em aramaico foram
encontrados enterrados
com esqueletos de 2.000
anos.
Leia mais

