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Publicado em Diário da República
Decreto-Lei n.º 30-E/2022-Diário da República n.º 78/2022, 1º Suplemento, Série I de 2022-04-21
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece medidas excecionais e temporárias no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 41-A/2022-Diário da República n.º 78/2022, 1º Suplemento, Série I de 2022-04-21
Presidência do Conselho de Ministros
Declara a situação de alerta, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.

Informações Gerais
Conto Infantil | 21.ª Edição do Concurso Lusófono da Trofa
Estão abertas as candidaturas para a 21.ª edição do Concurso Lusófono da Trofa, que premeia o melhor conto infantil e a melhor ilustração.
A iniciativa, promovida com o apoio do Camões-Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., tem como objetivo fomentar a escrita criativa, valorizar a
expressão literária, criar hábitos de leitura e escrita, assim como divulgar autores de língua oficial portuguesa e promover a ilustração na literatura
infantil.
Podem concorrer os maiores de 18 anos dos países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, sendo a data limite para entrega dos
trabalhos o dia 31 de maio.
1.º Festival de Jogos de Tabuleiro para Famílias
O Instituto de Apoio à Criança organiza este evento que pretende, a partir de uma diversidade de jogos de tabuleiro, aproximar famílias, contribuir
para relações mais saudáveis entre todos e trazer momentos de diversão que ficarão nas memórias das crianças e dos adultos.
Este festival terá lugar nos dias 21 e 22 de maio, no Casino Estoril.
O bilhete diário tem o valor de 1€ (entrada paga a partir dos 18 anos) e é adquirido no local do evento.

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