
' D O N A  Mnnrn por Grapa de Deos Rainha de Portugal, e dos AI- '5 
garves , etc. Fazemos saber a todos os Nossos Subciitos , que as Cbrtes 
Geraes Decretaram , e Nds Queremos a Lei seguirite : 

Artigo I." Será paga pelo Thesoilro Publico uma grat.ifica@%o de 
dezeseis contos de s6is por tima vez srímente ao Aactor de tiiri Preje~ts 

SER1.E Ir, S 



? , ~ F A  de Godigo Civil9 que ait6 ao dia dez de Janeiro de nnif oitocentos trinta '" e sete o apresentar a alguma das Catnaras Legislativas, sendo por am- 
bas edtas julgado digno de ser adrnittido para entrar e m  discussio. O 
Proiecto conterd o'codigo Civil, ,propriamente dito, e o de Processo 
;respectivo. 

A rt. 2.' Ao Auctor ao Projecto, que nlo obtiver a preferençia, po- 
r&m mcrrcer'a hohra do accessit será paga pelo ?besouro Publico meta- 

daquella gratificaçãb por unia vez sómente. 
,4rt. 3." SerA paga pelo Thesoaro Pi~blico uma gratificaqgo de oi- 

&o conios de s6is por uma vez sómente ao Auctor de um Projecto de 
"Codigo Criminal que dtk ao dia dez dc Janeiro de mil oitocentos trinta 
e sete o apresentar a alguma das'camaras Legislativas, sendo por es- 
eas ambas julgado digno de ser admittido para entrar eni discussilo. Este 
'Projecto comptehenderd o Godigo Criminal propriamente dito, e depro- 
cesso respectipo. 

Art. I.' Ao Áuktor do Projedto , *que ngo obtiver a preferencia, 
.porém merecer a honra do accessit será paga pelo Thesouro Publico 
ametade cla gratificaqão 'estabelecida em o Artigo 3." 

Art. 5." Todos os Pro'ectos que víerem ao co'ncurso terlo sua epi- 
rafe , e ser80 acoinpanha d os ,de cedulas fechadas, que contenham ca- 

a a o nome do AuCtor para serem abertas aquellas sómente que 
aeoiaipanharem os Projectos qoe forem premiados, as outras ser& quei- 
madas eni ,publico. 

Art. 6.' Fica revoga~a'tods a ~ e g i s l a ç ~ o  em contrário. 
Mandamos por tanto a todas as Au thoridades a quem o conhecimen- 

to e exectigdo da referida Lei pertencer, que a cumpram 'e façam cum- 
prir, e guardar tgo inteiramente como nella se contkm. O Secretario 
ci'Estacio dos Negocios do Reino a faça imprimir? .publicar, e correr. 
Dada no Falacio das Necessidades, em vinte e cinco de Abril de mil 
oitocentos trinta e cinco. -A RAINHA, com Rubrica e Guarda. - 

Tendo Sanccionado o De- 
creto-das '@artes A%rii de mil oitocentos trinta e 
cinco, que estabelece Auctores de um Projecto de Co- 
digo Civil, e de um projecto de Codigo Criminal, qiie por ambas as 
Camaras forem julgados dignos de ser admittidos para entrar em discus- 
slo; e bem assim aos Auctores dos mesmos Projectos que merecerem 
a honra do accessit , o manda %cumprir, e execwtar , como nelle se con- 
tém, e na forma acima expressada. - Para Vossa Magestade ver. - Ma- 
noel Maria da Costa Posser a fez. 


