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Direito Público na
visão do especialista

Paulo de Moura Marques, sócio fundador da
AAMM – Abecasis, Azoia, Moura Marques &
Associados – Sociedade de Advogados, RL,
elucida-nos sobre o estado do Direito Público
em Portugal.
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