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Regista os Estatutos do Instituto Politécnico Jean Piaget do Norte.
Portaria n.º 156-C/2021-Diário da República n.º 140/2021, 2º Suplemento, Série I de 2021-07-21
Regista os Estatutos da Universidade da Maia.

Informações Gerais
Encontro|OS PRIMEIROS ANOS CONTAM! e agora?
No âmbito da campanha europeia “Primeiros Anos a Nossa Prioridade”, promovida pela Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso – FNSBS,
realiza-se no dia 17 de setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian, o Encontro “Os Primeiros Anos Contam! e agora?”.
No evento serão abordadas diversas dimensões do desenvolvimento infantil, das evidências científicas aos direitos da criança, a importância do
acesso à saúde e à educação de qualidade visando a quebra dos ciclos reprodutivos da pobreza e exclusão, a realidade em Portugal e a
comparação com os 9 países que participam na campanha europeia.
A inscrição é gratuita e a participação é online.
Exposição - Do Chapéu e do Leque: função e simbolismo
O Museu da Chapelaria (São João da Madeira) e o Museu Nacional do Traje (Lisboa) reúnem-se numa exposição que apresenta alguns dos mais
singulares e requintados leques, chapéus, toucados e acessórios de cabeça de mulher, homem e criança usados em todo o mundo.
Sendo utilizados como meio de proteção, comunicação e afirmação social, cobiçados como objetos de design ou verdadeiras obras de arte, estes
adereços representam a diversidade cultural das sociedades do mundo.
A exposição está patente até ao dia 2 de outubro.

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