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1 – Colóquio | Lagoa, Poder Local e Municipalismo | 21 de Abril de 2018 | Auditório
do Convento de S. José | Lagoa
No próximo dia 21 de abril de 2018, o Professor Doutor António
Cândido de Oliveira, Presidente da Direção da AEDRL, encerrará um
colóquio, no auditório do Convento de S. José, em Lagoa,
subordinado ao tema Lagoa, Poder Local e Municipalismo, com uma
intervenção intitulada «Lagoa, Algarve e Portugal: uma necessária e
urgente articulação político-administrativa de bom governo».
Na mesma ocasião, serão expostas publicações da AEDRL para
consulta e eventual aquisição.
Consulte o programa do evento aqui.
Inscrições:
Inscrição gratuita, mas obrigatória, até dia 19 de Abril de 2018
(quinta-feira) aqui.
Para qualquer esclarecimento adicional, contatar para o
email arquivo@cm-lagoa.pt ou número de telefone 282 380 435.

seguinte

endereço

de

2 – Novos números das Revistas Trimestrais da AEDRL
- O n.º 17 da Revista «Questões Atuais de Direito Local»
- O n.º 5 da «Revista das Assembleias Municipais»
- O n.º 5 da «Revista das Freguesias»
Pode aceder aos números mais recentes destas publicações periódicas clicando na imagem
das respetivas capas.

3 - Fernanda Paula Oliveira – 3.ª Edição do «Direito do Urbanismo. Do
Planeamento à Gestão»
Encontra-se em distribuição a 3.ª Edição do Livro «Direito do Urbanismo.
Do Planeamento à Gestão», da autoria da Professora Doutora Fernanda
Paula de Oliveira.
Esta edição foi atualizada e ampliada, passando a obra a conter "um novo
capítulo relativo à reabilitação urbana, que se apresenta como uma das
grandes tendências do direito do urbanismo da atualidade.".
O preço da publicação é de 24,99 € para assinantes das publicações
periódicas da AEDRL, e 30 € para não assinantes (IVA incluído à taxa de
6%).
Para mais informações, clique na capa do livro.
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