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1 – Revista das Assembleias Municipais, n.º 08
A Revista das Assembleias Municipais cumpre dois anos
de publicação trimestral regular e contém:
•

Sumários de todos os números publicados, bem
como o índice de todos os autores;

•

Artigo de António Rebordão Montalvo, sobre a
reforma da descentralização que está em curso;

•

Artigo de Tiago Corais, sobre a organização e
funcionamento de uma assembleia municipal em
Inglaterra;

•

Apresentação da Carta do Conselho da Europa sobre a educação para a
cidadania;

•

Secção de informações na qual pode verificar-se quanto é baixo o custo da
organização e funcionamento das assembleias municipais.

Assinatura: 40€/ano

2 – Revista das Freguesias, n.º 08

A Revista das Freguesias, que nasceu ao mesmo tempo
que a RAM, contém:
•

Sumários de todos os números publicados, bem
como o índice de todos os autores;

•

Artigo de Rui Duarte Rocha, que mostra o
funcionamento de uma freguesia média de
Portugal;

•

Artigo de Ricardo Maia Magalhães, sobre um
procedimento de contratação pública numa
freguesia;

•

Artigo de Andreia Barbosa, sobre as alterações ao regime das finanças das
freguesias;

•

Informação sobre os problemas relativos à constituição de juntas de freguesia
em diversos pontos do país e sobre recentes alterações aos limites territoriais de
duas freguesias.

Assinatura: 40€/ano

3 – Os Municípios e a Distribuição de Energia em Baixa Tensão
Vai ser apresentado, no dia 27 de fevereiro, às 14h30,
no Auditório da Entidade Reguladora dos Serviços
Energéticos (ERSE), em Lisboa, a publicação “Os
Municípios e a distribuição de Energia em Baixa Tensão”,
contendo, essencialmente, os trabalhos produzidos num
seminário realizado em Barcelos.
É um tema que está na ordem do dia, merecendo a
melhor atenção.
A publicação estará à venda ao público pelo preço de
15€, tendo um preço especial nesta sessão.
Inscreva-se através do preenchimento do formulário.
Preço: 15€ (Assinantes 12€)

4 – Manual da Cidadania
Acaba de sair a 2.ª edição do Manual da Cidadania, para além de uma revisão de texto,
contém informação sobre os preceitos constitucionais pertinentes, no fim de cada
capítulo.
Preço: 12€ (Assinantes 10€)

5 – A sair muito em breve
•

Organização e Funcionamento da Justiça Administrativa e Tributária
António Cândido de Oliveira e Carlos José Batalhão (Coordenadores)
Carlos Carvalho, Dulce Neto, Maria Dolores Rivera Frade, Pedro Marinho Falcão, Tiago
Amorim e Mário Aroso de Almeida (Colaboradores)

6 – Publicações no prelo
•

O Estatuto do Direito de Oposição nas Autarquias Locais
Luís Filipe Mota Almeida

•

Direito do Emprego Público Local

Ana Fernanda Neves

7 – Outras publicações da AEDREL
Pode consultar outras publicações da AEDREL acedendo ao
nosso site – www.aedrel.org

8 – Renovação das assinaturas anuais para o ano de 2019
Está a decorrer o período de renovação das assinaturas anuais das revistas trimestrais
da AEDREL.
Para o efeito lembramos os contactos em rodapé desta newsletter.
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