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REVISTAS 

  

Está em distribuição o n.º 21 da Revista das Assembleias Municipais e dos Eleitos 

Locais. 

 
Clique aqui para consultar  

a capa e o sumário 

 

Decorre o período de renovação das assinaturas anuais das revistas periódicas 

da AEDREL relativas ao ano em curso.  

  

https://www.aedrel.org/wp-content/uploads/Capa-RAMEL_21.pdf
https://www.aedrel.org/wp-content/uploads/Capa-RAMEL_21.pdf


- Revista Questões Atuais de Direito Local: 65€  

- Revista das Assembleias Municipais e dos Eleitos Locais: 40€ 

- Revista das Freguesias: 30€ 

  

Para proceder à renovação da assinatura, solicitamos que nos contacte através 

de email ou contacto telefónico (ver rodapé). 

(todos os valores com IVA à taxa legal de 6% já incluído) 

  
 

 

Clique aqui para consultar  
a capa e o sumário 

 
 

 

 

Clique aqui para consultar  
a capa e o sumário 

 
  
 
 

MONOGRAFIAS 

 

Lei da Criação de Freguesias - Anotada  
António Cândido de Oliveira | Fernanda Paula Oliveira | Carlos José Batalhão | Luís Filipe Mota 

Almeida 

Preço: 15€ (12€ para assinantes da AEDREL) IVA incluído à taxa legal de 6% 
 

https://www.aedrel.org/wp-content/uploads/Capa-QADL-33.pdf
https://www.aedrel.org/wp-content/uploads/Capa-QADL-33.pdf
https://www.aedrel.org/wp-content/uploads/Capa_18.pdf
https://www.aedrel.org/wp-content/uploads/Capa_18.pdf


 
Clique aqui para consultar  

a capa e o sumário 

 

 
 
 

  

Direito do Urbanismo.  

Do Planeamento à Gestão.  

4.ª edição 

Fernanda Paula Oliveira 

  

  

Preço: 35€ IVA incluído à taxa legal de 6% 

Consulte o índice aqui 

 

 

O Mapa Municipal Português 1820-2020 - A Reforma de 

Passos Manuel 

António Cândido de Oliveira | Pedro Manique 

Preço: 30€ IVA incluído à taxa legal de 6% 

https://www.aedrel.org/wp-content/uploads/Capa.pdf
https://www.aedrel.org/wp-content/uploads/Capa.pdf
https://www.aedrel.org/wp-content/uploads/I%CC%81ndice_DU-4-Edic%CC%A7a%CC%83o.pdf


A reimpressão da publicação contém o Relatório da Reforma (páginas 113 a 115 da obra) com 

grafia atual, para maior facilidade de leitura. Poderá consultar a primeira página do Relatório da 

Reforma aqui. 

 

 
 
 
 
 
 

Estudos sobre Crimes de 

Responsabilidade dos Eleitos 

Locais  

António Cândido de Oliveira 
José Manuel Damião da Cunha 

Flávia Noversa Loureiro 

Inês Fernandes Godinho 

Pedro Miguel Freitas  

Preço: 22€ IVA incluído à taxa legal de 6% 

  

                                                                                       Consulte o índice aqui 

 

 

Acompanhe todas as novidades no nosso site clique aqui  

 
 

Agradecemos aos leitores e assinantes. 
  

https://www.aedrel.org/wp-content/uploads/MapaMunicipal_1.Pa%CC%81gina.pdf
https://www.aedrel.org/wp-content/uploads/Capa_Estudos-Crimes.pdf
http://www.aedrel.org/
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