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Rio 456 anos: Imagens do Rio Antigo são expostas nos postos de
salvamento da orla em comemoração ao aniversário da cidade

O Globo - Blog do Ancelmo / A galeria aberta por toda a orla do Rio com 48 fotografias
históricas da cidade (26/02/2021)

Diário do Rio / Projeto ‘Imagens do Rio’ terá galeria aberta com fotos do Rio Antigo por
toda a orla carioca (26/02/2021)

TV Globo / Projeto “Imagens do Rio” expõe fotografias por toda a orla carioca
(1º/03/2021)

Agência de notícias do Ministério da Defesa / Imagens do Rio Antigo são expostas nos
postos de salvamento da orla em comemoração ao aniversário da cidade (1º/03/2021)

Panrotas / Orla carioca estampa imagens do Rio antigo (1º/03/2021)

Rádio BandNews FM Rio / Exposição do Rio Antigo durante todo o mês de março
celebra o aniversário da cidade (1º/03/2021)

G1 / Projeto apresenta fotografias do Rio antigo em postos de salvamento da orla
(1º/03/2021)

O Dia / Orla carioca ganha exposição de imagens do Rio Antigo em homenagem ao
aniversário da cidade (1º/03/2021)

Veja Rio / Rio 456 anos: postos da orla são estampados com imagens antigas da
cidade (1º/03/2021)

O Globo / Rio 456 Anos: Postos da orla exibirão fotos do Rio Antigo até o fim de março
(1º/03/2021)

Diário do Porto / Orla carioca ganha exposição com imagens do Rio Antigo
(1º/03/2021)

Diário do Turismo / Rio de Janeiro ganha na orla exposição de fotos do Rio Antigo
(1º/03/2021)

Revista Estação Brasil / Rio de Janeiro ganha na orla exposição de fotos do Rio Antigo
(1º/03/2021)

Portal Turismo Total / Rio antigo em exposição fotográfica na orla da Cidade
Maravilhosa (02/03/2021)
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Revista Veja Rio / Exposição de fotos antigas na orla do Rio é prorrogada até o fim de
abril (1º/04/2021)

TV Band / Exposições mergulham na história do Rio (a partir de 55:37) (03/04/2021)
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