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DESTAQUE

MONOGRAFIAS E OUTROS DOCUMENTOS
PORTUGAL. Leis, decretos, etc. (2014) - Novo regime do arrendamento urbano : notas
práticas e jurisprudência recente / compil. e anot. Isabel Rocha, Paulo Estima. 4ª ed.
Porto : Porto Editora.
RESUMO: “Nesta nova edição, para além de reunirem as
principais normas jurídicas do regime do arrendamento
acompanhadas de um conjunto de notas claras e objetivas, os
autores incluem uma seleção de jurisprudência recente sobre
os temas que têm sido alvo de apreciação pelos nossos
tribunais.”

PALMA, Patrícia Jardim da ; LOPES, Miguel Pereira ; BANCALEIRO, José (Coord.) (2014)
- Psicologia para não psicólogos : a gestão à luz da psicologia. Lisboa : RH.
RESUMO: “Com base em estudos de caso, esta obra tem como
1.º objetivo o autodesenvolvimento, procurando promover a
reflexão e o aperfeiçoamento das competências pessoais do
leitor. Como 2.º objetivo, visa o heterodesenvolvimento através da mudança efetiva de hábitos, rotinas e
comportamentos das suas pessoas, nos mais variados
contextos laborais (e.g., empresas, instituições e organismos
públicos, escolas, organizações de saúde, organizações sem
fins lucrativos).”
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PORTUGAL. Leis, decretos, etc. (2014) - Leis do arrendamento urbano anotadas /
coord. António Menezes Cordeiro. Coimbra : Almedina.
RESUMO: “As Leis do arrendamento urbano anotadas visam
um texto fidedigno e atualizado que, em termos sintéticos mas
completos, disponibilize, de imediato e a propósito de cada
preceito, os dados relevantes para a interpretação e a
aplicação do Código Civil, acompanhado pelas leis
complementares mais diretamente relevantes. (…)”

CASTELO, José (2013) - Arrendamento : revisto e actualizado pela nova lei. 3ª ed. Coimbra : Almedina.
RESUMO: “A legislação tem procurado revitalizar o mercado
de arrendamento, através de alterações que incidem
particularmente na atualização dos valores das rendas e na
celeridade dos despejos. O arrendamento é um domínio vasto
e complexo que assume importância singular em situação de
crise económica. Conhecer os direitos e obrigações dos
inquilinos e senhorios é o objeto deste guia, dirigido aos não
juristas.”

COLAÇO, Amadeu (2013) - Reforma do novo regime do arrendamento urbano : guia
prático. 6ª ed, reimp. - Coimbra : Almedina.
RESUMO: “A presente obra tem em vista responder a muitas
das inúmeras questões de ordem prática que a RNRAU
encerra. Neste contexto, inclui um capítulo especialmente
dedicado a formulários, os quais, sem prejuízo sempre da
análise de cada caso concreto, constituem linhas de
orientação para as situações mais frequentes com que se
depara o intérprete da RNRAU. A presente edição tem em
conta a diversa legislação entretanto publicada que veio
regulamentar a RNRAU.”

INFOBIB

2

COSTA, Mário Júlio de Almeida (2014) - Direito das obrigações. 12ª ed. revista e
actualizada, 3ª impressão. Coimbra : Almedina.
RESUMO: O Direito das obrigações é de importância
fundamental pois abrange praticamente todo o comércio
jurídico-privado e todas as sanções civis, bem como diversos
institutos destinados a efectuar a compensação por danos ou
despesas ou por aquisições obtidas à custa alheia.

PINTO, Rui (2013) - O novo regime processual do despejo : inclui o Decreto-Lei nº
1/2013, de 7 de Janeiro e a Portaria nº 9/2013, de 10 de Janeiro. 2ª ed. Coimbra :
Coimbra Editora.
RESUMO: Nas palavras do autor… “Nesta segunda edição,
corrigindo e atualizando o seu teor, levou-se ainda em conta
a legislação complementar, em especial o Decreto-Lei
n.º1/2013, de 7 de Janeiro, e a Portaria n.º9/2013, de 10 de
Janeiro. Ao rigor da conceptualização e interpretação das
normas procurámos mostrar o seu sentido alcance prático,
muito dele já revelado jurisprudencialmente. Um novo regime
processual de despejo mais rápido e mais caro do lado do
exercício das garantias, eis o admirável (e pretenso) mundo
novo da desocupação do locado em Portugal.”

PORTUGAL. Leis, decretos, etc. (2014) - Arrendamento urbano anotado : regime
substantivo e processual : alterações introduzidas pela Lei nº 31/2012 / [anot.] Maria
Olinda Garcia. 3ª ed. Coimbra : Coimbra Editora.
RESUMO: “… tornou-se necessário publicar a terceira edição,
dado que com a entrada em vigor do novo Código do
Processo Civil (aprovado pela Lei n.º 41/2013, de 26 de junho),
alguns pontos do texto da segunda edição ficaram
parcialmente desatualizados. Procede-se, agora, à sua
atualização, à luz das normas do CPC aplicáveis à matéria
processual do arrendamento urbano.”
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PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
Título
Agenda Cultural Município
de Proença-a-Nova

Análise Social

Periodicidade
Mensal

Trimestral

Itens recebidos
(Nov. 2014)

Nº 212 (3º trim. 2014)

Boletim do Centro de
Estudos de História da
Contabilidade

Irregular

Nº 62 (Out. 2014)

Boletim do Contribuinte

Quinzenal

Nº 21 (1ª quinz. Nov. 2014)
Nº 22 (2ª quinz. Nov. 2014)

Boletim Económico

Trimestral

(Out. 2014)

Diário de Coimbra

Diário

Nº 28632 (01 Nov. 2014)
a
Nº 28661 (30 Nov. 2014)

Dirigir & Formar

Trimestral

Nº 7 (Abr./Jun. 2014)

Ensino Magazine

Mensal

Nº 200 (Out. 2014)
Nº 201 (Nov. 2014)

Forum Estudante

Mensal

Nº 270 (Nov. 2014)

Gazeta do Interior

Semanal

Nº 1351 (05 Nov. 2014)
Nº 1352 (12 Nov. 2014)
Nº 1353 (19 Nov. 2014)
Nº 1354 (26 Nov. 2014)

IPCB : revista do Instituto
Politécnico de Castelo
Branco

Anual

Nº 5 (Out. 2014)

Jornal de Contabilidade

Bimestral

Nº 440 (Set./Out. 2014)

Jornal do Fundão

Semanal

Nº 3560 (06 Nov. 2014)
Nº 3561 (13 Nov. 2014)
Nº 3562 (20 Nov. 2014)
Nº 3563 (27 Nov. 2014)

Newsletter da Fundação C.
Gulbenkian

Mensal

Nº 159 (Nov. 2014)

O Interior

Semanal

Nº 776 (06 Nov. 2014)
Nº 777 (13 Nov. 2014)
Nº 778 (20 Nov. 2014)
Nº 779 (27 Nov. 2014)

Questões Laborais

Semestral

Nº 44 (Jan./Jun. 2014)
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Título

Periodicidade

Itens recebidos

Raiano

Mensal

Nº 454 (13 Nov. 2014)

RCI

Mensal

Nº 179 (Out./Nov. 2014)

Reconquista

Semanal

Nº 3582 (06 Nov. 2014)
Nº 3583 (13 Nov. 2014)
Nº 3584 (20 Nov. 2014)
Nº 3585 (27 Nov. 2014)

Revisores & Auditores

Trimestral

Nº 66 (Jul./Set. 2014)

TOC

Mensal

Nº 175 (Out. 2014)

Trabalho & Segurança Social

Mensal

Nº 9 (Out. 2014)

Voz das Misericórdias

Mensal

(Out. 2014)
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