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Declaração de Retificação n.º 18/2021-Diário da República n.º 111/2021
Retifica a Lei n.º 27/2021, de 17 de maio, «Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital».
Despacho n.º 5692/2021-Diário da República n.º 111/2021, Série II de 2021-06-09
Subdelegação de competências da vice-presidente do conselho diretivo do IPDJ, I. P., Sónia Paixão, nos diretores regionais do Norte, do Centro, de
Lisboa e Vale do Tejo, do Alentejo e do Algarve.

Informações Gerais
Legado de Fernão de Magalhães: Conversas do Passado para o Futuro
“O Homem e o sonho” é o primeiro episódio da série que celebra o legado do navegador português Fernão de Magalhães, no âmbito das atividades
da Estrutura de Missão para as Comemorações do V Centenário da Circum-Navegação, dando continuidade ao projeto audiovisual iniciado em 27 de
abril, dia em que se assinalou os 500 anos da sua morte, com a emissão da série “Fernão de Magalhães: Conversas do passado para o futuro”.

Ao longo dos vários episódios serão abordados diferentes aspetos do legado da expedição planeada e iniciada pelo navegador, que culminaria na
primeira viagem de Circum-Navegação.

Para acompanhar a série, e os diferentes episódios, aceda ao canal Youtube.
Férias de verão - Oficinas semanais para crianças
Encontram-se a decorrer as inscrições para as atividades das férias de verão no Museu Coleção Berardo, que se realizam entre os dias 12 de julho
e 3 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 09h30 às 17h30.

A pintura, o desenho, a escultura ou a fotografia são algumas das técnicas artísticas que as crianças poderão explorar neste verão, através das
oficinas semanais, compostas por atividades lúdicas e pedagógicas, dirigidas a crianças entre os 4 e os 13 anos de idade.

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