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Publicado em Diário da República
Declaração de Retificação n.º 12-A/2021-Diário da República n.º 77/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-04-21,da Presidência do Conselho
de Ministros - Secretaria-Geral
Retifica o Decreto n.º 7/2021, de 17 de abril, da Presidência do Conselho de Ministros, que regulamenta o estado de emergência decretado pelo
Presidente da República, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 74-A, de 17 de abril de 2021.
Portaria n.º 163/2021-Diário da República n.º 78/2021, Série II de 2021-04-22,das Finanças e Educação - Gabinetes do Ministro de Estado e
das Finanças e da Secretária de Estado da Educação
Fixa os montantes do subsídio anual por aluno concedido ao abrigo de contratos simples de apoio à família e de contratos de desenvolvimento de
apoio à família.
Relatório (extrato) n.º 1/2021-Diário da República n.º 78/2021, Série II de 2021-04-22,da Educação - Conselho Nacional de Educação
Versão resumida do relatório de atividades relativo ao ano de 2020.

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto
— Despacho – Aprova a tabela de taxas e outras receitas referentes à prestação de serviços e utilização das instalações afetas ao Instituto
Português do Desporto e Juventude, I. P..

Informações Gerais
Webinar: Crianças Visíveis nos Seus Direitos
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) da Amadora promove, com o apoio da Câmara Municipal da Amadora, no dia 27 de abril,
entre as 9h15 e as 16h30, o webinar “Crianças Visíveis nos Seus Direitos”, evento que assinala o Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância e
Juventude.

A inscrição realiza-se online.
Moeda, Fé e Política: moedas e medalhas do Vaticano
Está patente até ao dia 16 de maio, no Museu do Dinheiro, do Banco de Portugal, a exposição virtual temporária “Moeda, Fé e Política: moedas e
medalhas do Vaticano”.
A exposição é composta por quatro núcleos: a moeda no universo dos Evangelhos, as emissões monetárias da Santa Sé, as relações
político-diplomáticas entre Portugal e a Santa Sé e o papel de moedas e medalhas na munificência urbana promovida por papas e reis.

Qualquer cidadão pode fazer a inscrição pra receber o Boletim Informativo, ou solicitar a anulação da mesma.
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