
Nola drs altera~aes propostas pcla cornmisslo de legislaflo civil ao projccto do eodigrr civil, 
cxlrahidtts drs aclas das suas scssaes 

ARTIGO 18.0 
N." 2.O 0 s  quc llascem no reino, dc pan eslrangeiro, comtantoque n2o resicla ])or servir,~ da 

sua na$50Sio, salvo se declararem por si, sendo i;i inaiores ou emancipados, ou polL scus paes ou tu- 
tores, sendo menores, que n5o qucrem sur citladios portnguczes. 

Ullima parte do n.O 3."--Em re% dc ( ( s a l \ ~  Se . . . n xs im  equc vieren1 estnl~eleccr domicilio 
no rcino, ou declararem por si, sendo maiores 0~1 eniancipnclos, ou por seus paes 011 tirtorcs, sen- 
do menores, que querern ser ])ortuguczcs)). 

3 unico. -1'3~~3 a s w  8 '1 .(', si~bstitui~ido-sc rln scguntla liul~n as palavras (([lo logar que)) por 
estas ado logar crn y e ) ) ,  c na mesma linha as segu~~ltes  ((clcgcr pal-il scu clonicilio~ por cstas 
a tiver rosidido)). 

$ 3.0 0 menor cl~egatlrlo li maioricladc ou scndo cinancipndo, poderd, ])or rneio.de nova decla- 
rar;go feita Twente a municipalidade do logar qun eleqer para seu rlon~icilio, reclarnar a cleclarn- 
$30, que durante a sua menoridacle llouvcr sirlo feita por seu pac 011 tulor nos termos clo n.O 3 . O  

AHTIGO 22.0 
Elinlillado o i1.O 3.", e o 9 unico substil.uido pelos dois $3 seguil~tos: 
8 4 on  A nntura1isal;;io cln paiz eslrar~gciro clc portuguez Oi~sado coin porlugucza n5o implica a 

pcrda da yualidade dc cidad5o portugiicz, om rcla@o i mulhw, salvo se ella dcclarar quc quer 
seguir a nacionalidade de sell mariclo. 

$ 2 . O  l)a mesma fbrma a naturalisa~80 em paiz cstrangciro cle portnguez, aindaquc casado 
com mulher de origein estrangeira, nao ilnplica a perda da c~iialiclatle dc cidacl5o portuguex om re- 
l a ~ i o  aos filhos menores llarldos antes da naturalisa@o, salvo se cstes depois da maioridadc ou 
omancipa~Zo declararem quc qucrem seguir a nacionalidadc de seu pae. 

AIWIGO 25.0 
Additainento- aSe ~l'elle tiverern domxilio)). 

ARTIGO 38: 
Na cjuarta l~nlia depois tlc ctser5or e antes do ([c;onvertitlosu addicior-mdns estas palavras asal- 

vas as disposi@es de leis especiaes~ e eliminadas as seguintos rou (xi acr , i~s  de companhias~). 

AHTIGO 36.0 
Na 3." linha substituida a palavra aanterior~ por aespucial~). 

ARTEGO G4: 
lhcorridos quatro annos rlepois do &a em que desappareceu a anscnte, sem d'elle llaver no- 

t~cias, ou dn data das ultimas noticias, que d'elie I~onve, poderio scus herdeiros, presumidos ao 
tempo da auscucia on das ultlm3s I'LOLICI~, qncr sejam legilimos, p e r  inuliluidos em tes\amenlo 
publico, justificada . . . (segue corr~o nsta). 

ARTGO 66: 
Additamcnto- uE por ellc dilfcrir a curadoriii~. 

ARTIGO 67.0 
Adclicionaclo o seguintc : 
5 unico. No praso dcclaraclo no arligo 64.O poderiio os ioteressados, a quc: se refore este arti- 

go, requerer a entrega dos bens a clue tenlram direito, justificada a ausencia, como dito i?. 

ARTrGO 68.0 
Se ainda depois de differida appnreccr algum herdeiro, que na ordsm da success"ao deva ex- 

cluir aquelle a quem a curadoria foi dada, podcrA usar dos meios competentes, para yue seja tira- 
da a este, e differida novan~ente a quem pertencer. 

ARTIGO 72.0 
Suhstituirlas as palavras edepois do seu desapparecimento ou da data das ultimas noticias que 

d'elle houvcn por estas adesde que desappareceu sem d'elle haver noticias, ou desde a data das 
xltimas que d'ellc houveu. 

W 1 .O Additamento- rcontaclos desde que os ditos hens Ihe advieram)), 



ARTIGO 8 0 . O  
Na ultima linl~a substituidas as palavras rdos que tivereiu sidou por estas aque os hel.&iros 

e mais interessados houverem recebido pelosu. 

ARTIGO 87." 
$ unico.-Diga-se ao conjuge administrador~ e n5o aa mulhetq adm~n~stiadorar 

ARTIGO 90.0 
Na primeira linha diga-se afilhos communs~ em vez de (~filhosu. 

ARTIGO 115.n 
Na ultima linha diga-se nd'esteso e n30 ad'esten. 

ARTIGO 129.0 
N.2.0-Eliminadas as palavras an0 t~tulo das sucessbesn 

ARTIGO 133: 
N.' I."-Em logar das ultimas palavras nda maioridadea diga-se uda sua emancipaqao ou 

maioridadeu . 
ARTIGO 151.o 

Na segunda linha eliminadas as palavras au juiz do inventario exigirll dos paesu e substitui- 
das simplesrnente por estas uos p a e s ~ ,  e na penultima linha substituidas as seguinlei; aque os ditos 
paes psestemu, por estas aser3o obrigados a prestaro. 

ARTIGO iEi7.0 
Na primeira linha, em vez de ase acharn, diga-se aficarn, na segunda eliminadas as palavras 

ae nlio tiver outros filhos do mesmo maridon, e na terceira depois de avinte diasn, diga-se aou 
logoque conheqa a gravideza. 

ARTIGO 162.0 
$ unico. Additamento- use elle n3o julgar conveniente dispensa-Ion . 

ARTIGO 168.0 
N.' 2."-Cite-se artigo 82.O e n'io 92.' 

ARTIGO 169.0 
Na primeira linha, em vez de uo pae conservau, diga-se NOS paes conservarna, e na segunda 

eliminado o aseuD, e em vez de apoder paternon, tliga-se apoder  paternal^ . 
ARTIGO 171.0 

8 unieo.-Depois da ultima palavra da primeira lirlha ueduc,aqZio)) addicionada csla ainstruc- 
$50~ .  

ARTIGO 179.0 
Eliminado o n.O 3.' 

ARTIGO 181.0 
Artigo novo em substituiq30 do 11." 3.O do artigo 179."-rCessa igualmente a obr-;gag30 ile ali- 

mentos, quando a necessidade d'estes resulta de procedimento reprehensivel do alimentado, e 
este, emendando-se, os pbde tornar desnecessarios. Mas se a emenda do alimentado ji'i nao pbde 
fazer com que elle deixe de carecer dos alimentos, o acto reprehensive1 cl'eHe seri tido em con- 
sidera~ao so para o effeito cle se Ihe arbitrarem menores, ou cle se Ihereduzirem os ji arbitradosu. 

Fjca o artigo 181 .' do projecto sendo artigo i82.0J e polo mesmo modo alterada a nurnera(240 
dos seguintes ate 196.' inclusivamente, passando este a 197.O, no qua1 si3o substituldas na quarta 
linha as palavras un'este caso, porem, a nomea@ou pelas seguintes cEsta nonleaqZio poremu, 
assim como no artigo 182.0J que passa a ser 183.0J se Ihe fez este additamento uo mesmo se obser- 
vari se o alimentado sern justa causa saiu de casa e companhia d'aquelle qoe tem de prestar-lh'osd. 

Eliminado o artigo que no projecto tem o numero ,197.O 

ARTIGO 20L0 
$ 2.0-Substituidas as palavras ccesta tiitela 6 dependentea por estas H A  tulela lcgitima de- 

pendeu . 
ARTIGO 2 0 6 . 0  

Na segunda linha leia-sc unomeadov e n?io ccmeado,, 



ARTIGO 211.0 
Uiga-se c( object0 principal u, A nlo simplesmente aobjectox, . 

ARTIGO 211.0 
Na segunda linha diga-so aescusa ou de impedimentoa em vez de uescusa~. 

ARTIGO 219.0 
Additamento- ndos vogaes presentes~. 

ARTIGO 223.0 
Na primeira linha wbstituidas as palavras nseus despachos~ por estas anos termos do artigo 

eat . O Y  

ARTIGO 224: 
N.O 6.0--Eliminadas as palavras ccse@?in 42 . a~  devendo ler-se nnosD em vez de anaP. 

Das pessoas que podem excusar-se de serem tutores, pro-tutorea 
ou vogaes do conselho de familia 

ARTIGO 227.0 
N.' (3."-Eliminadas as palavras ccontando como taes os que morressem na guerra, e os filhos 

d'estes que existirem~ . 
0 artigo 431 .O passa a ser 5 unico do artigo 229.", fica o artigo 230.", e o 333." passa a 231. 

ARTIGO 232.0 
0 tutor testamentario que se-escusa da tutela, ou 6 removido por sua ma gerencia, perde o 

direito ao que Ihe foi deixado no testamento, se outra cousa n'io for detenninada pelo testador. 

ARTIGO 233.0 
AS escusas clos vogaes do conselho de familia $80 applicaveis as disposi@es dos n.OV.O e 8.O, do 

artigo 227.O, e as dos artigos 228.O, 249.O e seu $. 

ARTIGO 243.0 
N . O  3."-Cite-sc o artigo 4 k3.O e nio 1 4 E i . O  

ARTIGO 244.0 
Eliminado o 5 unico. 

ARTIGO 245.0 
A disposi~iio do 13." &.Odd artigo antecedente, nXo 6 applicavel aos tutores que forem ascen- 

dontes ou irmgos do menor. 
ARTIGO 246.0 

El~minado, ficando com este riumero o artigo 24Ei.O do projecto. 

ARTIGO 2 6 2 . ~  
Cite-se artigo 244.' e n'ao 243." 

ARTIGO 284: 
Diga-se uos expostos e os menores abandonados~ e nZo aos expostos ou menores abandona- 

~ O S D .  
ARTIGO 915: 

Diga-se ua primeira linha aparente successivela e nXo aparenteu. 

ARTIGO 317.0 
$ 9." Sendo a interdic~so decretada pelo tribunal de appella@o, o juiz recorrido deferird irn- 

mediatamente a tutela, aindaque se interponha o recurso de revista. 

ARTIGO 319.1 
Diga-se ano livrou e n3o aregistou 

ARTIGO 322.0 
Substituidas as palavras unos casos de tutela do pae ou (la mfie exercer30 os paes~ ,  por estas 

m o  caso da tutela recair no pae ou na m3e exercer3o estes~.  



ARTIGO 323.0 I 
Suhstituiclas as palavras cnos caws da tutela do mariclo ou da mulher), por estas ((no caso tl;~ 

tutela recair no rnarido ou na mulherw . 
ARTIGO 383.0 

Suhstituidas as palavras ((corn assistencia do ininisterio publico e auclirmia do conselho dc fa- 
miliau, por ostas usem cita~2o do arguidor . 

$ nnico. 8% applicawis a esta aq3o as disposiq6es do artigo 317." $8 1.O, 2 . O  e 3 . O  

ARTIGO 3C4.i' 
Uiga-se ((no livrou om vcx de uregistou. 

AHTIGO 365.O 
0 prodigo conserva todavia a 11v1.e cIisposi@o clc slla pessoa e todos os oulros direitos civis, 

e poderd embargar a sentenp que o liver privado da administraq20 dos seus bens ou (lo pr;itlcaih 
certos actos sem approvaqso do curador, hem como appcllar da mcsma senlen~a. 

•˜ 1 . O  0 s  embargos n20 suspender50 a execu@o da senl.en(za, c a a[)pella$lo sera rccebido sG 
com o efreito devolutivo. 

5 2 . q a  sentcn~a que rejeitar os embargos tambem o procligo poiler6 interpor recurso tic 
appella@o. 

ARTIGO 353.0 
Na 2." linba diga-se (( serd responsavel)), em logar dc a6 responsaveln . 

ARTIGO 365.0 
Na 3." linlltl diga-se ((ou da sociedadeu e n3o rou os da sociecladm. 

ARTIGO 381.0 
3s 4 .(' e 2."-Substituida a prescrip~go de tres por cinco annos. 

ARTIGO h00.0 
Substituidas as palavras m a  secc'io I." d'este capitulon por enosa 

ARTICO 418.0 
Eiiminadas as palavras windo pedi-la)) e addicionadas eslas ccse nZo preferir abandona-laa . 

ARTIGO 419.0 
$ 4 . L N a  3." linha clepois de aterqa parten, addicionadas as palavras ccrlccluzidas todas as tlcs- 

pezasn ; na 4." substituidas as pa lmas  cpara despezas do cons ell to)^ por oslas f iparrt o consclho)) ; c 
na ,Fi."diga-se ccondcu em vcz de a m  queb. 

ARTIGO 420.0 
Eiiminaclas ua 3." linha as palavras ((a todo o  tempo^. 

ARTIGO 429.0 
X ol;cupa$io de sobstancias aniinaes de qualquer natureza, creadas ilas aguas poblicas ou llas 

communs, quo vierem arroladas is margens ou 6s praias, regular-sc-ha pelo quc 110s nrtigos 4 ( M 1 )  
I: 4.69.O vae delerminado Acerca das substancias vegctacs aquaticas. 

0 artigo 829.' do projecto passa a ser 630.O, assim conio o 430.' a 431 .", e para 5 4 .O d'estc 
o ;lrligo 431.O do projecto, iicando o $ unico senclo $ 2." no qua1 G o  substituidns as palavras 
(cpossam levantar-se~ por estas ase levantaremu 

ARTIGU 938.O 
Na terceira linha antes de cuso e costumes, addicionada a palavra uloin, acabaorlo o artigo na 

paiavra c(prescrip~Io)~, e addicionado o seguinte: 
$ unico. A prescrip@o porcm sG seri attendida para os cffeitos cl'este artieo, qunndo r e c h  

sobre opposi@o n i o  seguida, ou sobre a construcqao de obras no predio superior, dc quc possa 
inferir-se abandon0 do primitivo direito. 

ARTIGO 440.0 
$ 3 . O  Na scgunda linha dig-se amas cessa)) em vcz de ap6de cessarr. 

ARTIGO 441: 
N;I terccira h l l a  diga-sc ((:IS tornems e n3o ase lor i iem~. 



ARTIGO 660.0 
Na terceira linha, tlepois das polavras m s a  parten addicionadas as seguintos amediaute pre- 

via il.~ilemnisa@o, c pagan110 alem d'isso a quota. . . . n (segue como estii). 

AHTIGO 484.0 
Diga-sc N O  possuidor temn em vex dc a 0  possuidor adquireu. 

AHTIGO 488.0 
ELiinillado o seu $ 8." 

ARTIGO 495.0 
f j  "Lo 0 proprietario cla cousa pdde, querendo, conceder ao possuidor de boa fe a faculdade 

dc concluir a cullura e cmolheita dos fructos pendentes, como indemnrsa~iio da parle das despezas 
cla cilltilra e do producto liquido que Ihe pertencia; o possuidor de boa fb que por qualquer mo- 
tivo 1150 quizer aceitar esta coucessZo, perderi o direito de ser indemnisado de outro modo. 

AHTIGO 498.0 
$ 1 ." Na primeira linha diga-se aNa iinportancia d'essas despezas seri . . . . D em vez de (( Na 

it11j)ortancia d3s tlespezas neccssariss sera . . . . u 

ARTIGO 509." 
N3 ultitna linha substituida aa cllau por eslas palavras aao direito adquirido por meio d'ella)). 

ARTIGO 527.0 
Nn segunda linha diga-se npor dcz armos ou maisu em vex de ccpor mais de dez mnosu. 

AHTIGO 528.0 
0 s  immoveis, 011 direitos immobiliarios, faltando-lhes o registro da posse, ou do titulo da 

utlyuisi@o, sb podem ser prescriplos pcla posse de quinze annos. 

ARTIGO 529.0 
Substituidas as paIavras use a posse dos immoveis, ou direitos immobiliarios tiver duradon 

por estas aquando porbm a posse dos immoveis ou dos clireitos immobiliarios niencionados nu 
~rligo antecedente tiver durado. . . u (segue como csth). 

AliTIGO 532.0 
Additamento- ae just0 titulou . 

ARTICO 533.0 
Se a cousa inovel for perdida por sen dono, ou obtida por nlgum crime ou delicto, e passar a 

terceiro de boa fk so prescreve a favor d'este, passados seis annos. 

ARTICO 5 4 4 . ~  
Additamcato- utcndo clecorrido os prasos marwlos n'esses arligos, e mais am terqo dos 

mcsmos prasoss. 
ARTIGO 566 

Diga-se ((a sua gerenciau e n5o ada sua gerenciax 

ARTICO 51i0.1' 
$ 5 5  4 .% 22.0--Eliminados os ultimos periodos desde asalvo)~ 

ARTICO 569." 
Eliminadas as palavras uabsoluta e inevitavelu, e em vez de a p e  se rege)), diga-se ae rege-sea. 

ARTIGO 570.0 
Na 1 ." linha eliminadas as palavras aem Portugal)) e estas uos portriguezes e estrangeirosn. 

ARTIGO 5ZL0 
Na 4." linlla eliminada a palavra (cimprilnir)). 



ARTIGO 57'3.0 
Substituidas as palavras ade sbpodemu por estas an50 podema; assim colno as seguintes (ern 

forinan por estas asen20 em fbrma~,  e finalmente estas amas n 8 o ~  por anuncau 

ARTIGO 577.0 
Substituidas as prirneiras palavras ate ctraducq2ou por estas aNos direitos de auctor, a que se re- 

fere o artigo antecedente, comprehende-se tambem o direito de traduc~Iou. 

ARTIGO 591.O 
Diga-se re  t o b s  podeno publica-10s e reimprimi-losa, em vea de ~ q u e  todos poder20'~uhli- 

car e reimprimir. 
ARTIGO 598.0 

N." 1 .O-Substituidas as suas duas ultimas linhas pela seguinte fbrma ccComtantoque, sem con- 
sentimento do emprezario, nIo altere alguma parte essential d'ellau. 

N.O 2.O-Diga-se aobra~ em vez de adraman, e portanto amanuscripta e communicada~ em lo- 
gar de amanuscripto e communicadon . 

AHTIGO 606.0 
Na 3." linha eliminado ahavendon. 

ARTTGO 607.0 
Eliminadas as palavras aA lei denomina contrafractoresa, e na linha igualmente as palawas 

nos conlrafactoresn . 
ARTIGO 608.0 

Substituidas as primeims palavras aQuem.. . etc.)) por estas aQuem publicar uma obra ine- 
dita, ou reproduzir obra em via de publica~Zio ou j6 publicada, pertencente a oulrem.. . etC.a 

ARTIGO 613.0 
8 unico-Na linha eliminadas as palavras acarta deu, e diga-se aoble-10, e n2o aobte-Ian. 

ARTIGO 616.0 
Substituidas as palavras arespectiva cartau por estas rda concess'ao de privilegiou. 

ARTIGO 658.0 
Additamento-  salvo se o contrario resultar da natureza da conven@o~. 

ARTIGO 668.0 
Substituida a 4." linha pel0 seguinte mod0 ade futuro nIo ser6 licito renunciar previamente ti 

nullidade proveniente do .  . . a etc. 
ARTIGO 672.0 

3 unico-0 artigo citado deve ser ,1671." 

ARTIGO 684.0 . 
Na 2.a linha, depois da palavra acircumstanc.iasn deve collocar-se uma virgula. 

ARTIGO 696.0 
Diga-se ao vicio ou o motivou e nlao avicio ou motivor 

Pag. it33 
Leia-se asec@o 5." e nn'io ~ 4 0 . ~ ~ .  

ARTIGO 769: 
Na 4.a linha, eliminadas as palavras cno dito crediton. 

Pag. 166 
Leia-se no capitulo 10.O asec~30 1 e n%o cr2O.O~. 

ARTIGO 820.0 
valida porkm a f ian~a prestada por mulheres, aindaque n3o sejam commerciantes (segue 

como @st6 em todos os numeros). 
ARTIGO 822.0 

Na 2.. linha, depois da palavra anullidaden addicionada ada ohrigaqio~. 
8 8.0-Eliminada na 3 ." linha a palavra ainclusivamentes . , 



ARTIGO 829.0 
Additamento- ae b em tudo mais sujeita As disposifles, quc regulam a fian~a, exccpto quanclo 

a lei exprewmente determinar o contruriou. 

ARTIGO 860.~ 
N.O 2.0-Substituida a palavra ccquerclar~ por estas areqnescr procedimento criminal contra 

q u e m ~  . 
ARTIGO 949.0 

N . O  3.0-Sul~stituidas as palavras ((as aqaes pessoaes)) por &as nquaesquer outrasu. 
'$ un~co.--Passa a ser ,$ 2.O e addiciona-se-lhe o seguinte. 
g" 1 .O- aPdde tambem ter logar o registo do dominio, sendo requerido pel0 proprietario)) . 

ARTIGO 951.0 
Leia-se cos effeitos de taes titulos ou direitos s6 comepmn e n'io ccos seus effeitos sb come- 

Cam )). 
A R T I G ~  056.0 

Additamento - ((e consideratn-se como feitas na mssma data, todas as quc s3o requeridas 
no mesmo diau. 

$ I .o-Eliminacla no Bm a palavra U ~ ~ I T O B .  

ARTIGO 927.- 
Eli~ninadas as palavras ccos livros seguinlesn, substituindo-se nos seccs $$ pela de aregistox a 

de alivro)). 
Pag. 2139. 

Leia-se na epigraphe da diris'io segunda ado concurso dos creditos immobiliariosu em rez rle 
ado concursp de creditos im1nol5liarios~. 

ARTIGO 1018.0 
Leia-se aou o documentox e n'io aou docurnentosu. 

AltTIGO 1057.0 
0s catholicos celebrarlao os casamentos pola fbrma eslabclccicla na igreja catholica. 0 s  [jut3 

n3o professarem a religi80 catholica celebrariio o casamento pernnte o official do registo civil cowr 
as condicGes e pela fbrma estabelecida na lei civil. 

I 
ARTJGO 1038.0 &&$ f -  t)lM-@i( ,+ &%L*42&2- /~&6j  Deve acldicionar-se o seguinte: f17L a - A .  ~ 4 4 ?  %"/ J 

' 864 - .lp f i b 0  Aos que tiverem o impeclimento da ordem ou se acharem liga o or voto solernne r L 
nhecido pela lei. 

ARTIGO 1072.0 
Devem supprimir-se as palavras (( seja qua1 for a sua religi30, que n2o s'io obrigados a decla- 

r a n ,  as quaes ficar'io substituidas por estas an20 catholicos D.  

ARTIGO 1081.0 
Depois das palavras u na prosenqa dos contrahontes ou dc seus representantes e das testemu- 

nhas, o official do registo civilu devem substituir-se estas aler6 os arligos I O f i 6 . O  e $057.' do co- 
dig0 e perguntarh em seguida a cada urn dos contrahentes se permanece na resoluc~o de celebrar 
o casamenlo por aquella fbrrna, e cam resposta afficmaliva de ambos lavrarh o assento do ctasa- 
inento corn as formalidades prescriptas n'este codigo, sem que possa liaver inquerito previo Acer- 
ca da religiHo dos contrahentes.1) 

ARTIGO 14.72.0 
Cite-se artigo 1459.O em vez de 146O.O 

ARTIGO 1Ei30.0 
Substituida a palavra anaturan por aespecieb 

I 
ARTIGO 1566.0 

!$ unico--Substituidas as palavras aassignar-se-ha a lodos os consortcs)) por estas ahaver30 
todm 0s consortes ou os que e t c . ~  terminando o 8 nas palavras ao deposit0 do preCoa. 



AHTIGO 1582.0 
Leia-se u redhibitorios )) e 1\30 (( hitorios r . 

AKTlGO 15P2.n 
$j unico-Substituidas as palavras a o contrato B de vendas por eslas u ser8 de venda ou cu- 

cambo, segundo o disposto nos artigos 436.4." e 1545.On 

ARTIGO 1614.0 
Cite-se artigo 164 1.' e nfo I ti01 .O 

ARTIGOS 1618.0 e 1G23.0 
Substituidas as ultimas palavras (( conforine o costume da terra u pclas segui~ites a ou por me- 

nos tempo, confornle o costume da terra)). 

ARTlGO 1630." 
Additamento- n Salvo se outra cousa tiver sitlo estipul:ida x .  

ARTlGQ 1638: 
Additamento- n E n"a a havendo applrcar-se-ha o disposto nos artigos 724.' o 7 2 8 . " ~  

AHTIGO 1647." 
Citem-se urlicamente os artigos 1 G B O . O  e IGG"LO 

ARTICO 1712.0 
Substituidas as palavras nauto publico u por eslas ((aulo clc cnncili@o 11. 

ARTIGO '1748.1 
A disposi@o a favor dos parcntes do testador ou doh dc outra puss03 . . . c:tc;. 

ARTTGO 1762.0 
Eliminado. 

ARTlGO 17732 
0 testador n50 pprjcle dispor en1 favor do tabelli50 yue lllc fax o testanmllo publico ou auto th: 

approva@o do testamento cerrado, nem ila pessoa que lhe escreve este, nem finalinente das tcs- 
temunhas que intervcin no testamento publico ou no auto de approva@o do testarnento cerrado. 

ARTIGO 1791.0 
3 2.' 0 valor dos bens doados serll o que tiverem na epocha em que a cloafio produzir os 

seus effeitos. 
ARTIGO 1838.0 

$ %O--Substituidas as palavras uno n . q Q O  do artigo 180.5 poi* estas nno artigo. 484.u )I 

ARTIGO 1916.0 
A disposi~2o serd datada corn a indica@o do logar, dia, mcz e alum, escripta e lida em vox 

alts, na presenga das mesmas testen~unhas, pelo tabelli'io ou pelo testador, se o yuizer, c assigntl- 
da por todos. 

ARTIGO 1917.0 
Se o testador 1150 souber ou  do nodBr escrever, o tttbelli50 assim o tleclartlrh, ilcvendo n'estc? 

easo assistir A disposiq30 seis lestemunhas, qualquctb das quaes assignarj a rogo do mesmo tes- 
tador. 

ARTIGO i918.n 
Additamento- u Semprc na presenp das testen~unhas N . 

ARTIGO 4 9 1 9 ~  
Suljstiluidas as palavras essas fbmalitlades P por u eslas forrnalhiades H . 

ARTIGO 192l.o 
f$ unico. A pessoa que assignar o testamento dcve rubricar todas as folhas, etc, (segue como 

esta). 
ARTIGO 1922.0 

Eliminadas as palavras u sendo escripta por dlc, e perante ryuatro, sando escvip ta pol' clukrem r ' 



ARTIGOS 1923." i926.0, 8 w ~ i z o  
Substituitlas as palavras (( auto ou termo cle encerramcnlo 1) por estss u auto de approvaqIo P. 

N." 3.' do art,igo 1 023.0---Eliminaclo nnumerado e)). 

ARTIGO 1935.0 
Eli~ninado este artigo assim corno oS 5s. 

AHTIGO 1928.0 
Suhstituiclas as palavras aenccrrado e approvadou pOr cstas ccapprovado e encerrador. 

AIiTIGO 1933.0 
Digs-se nno livro competente)) em uez de ccna competente notaa. 

ARTIGO 1988.0 
Se os descendentes se acliarenl lodos no primeiro grau, succedeAo par cabe~a, dividindo-st?, 

a lreran~a em tantas partes quantos forem os herdeiros. 

Cite-se artigo ,1997.' c n%o 3998.O 
ARTIGO 2087.0 

Cite-se artigo 2Otg.O e n2o %040.0 
ARTIGO 2273.0 

Additamento- uPcla natureza das cotisas ou pela l eh .  

ARTIGO 2306.0 
5 1 .O Se o valor que taes obras, sementeiras ou plbta@ks tiverem dado 6 totalidade do predio 

onde foram feitas, for maior do que o valor que este tinha d'antes, o verdadeiro dono s6 haver8. . . 
ARTIGO 2330.0 

$ unico-Substituida a sua ultirna parte por este modo c sb podera verificar-se a clita commu- 
nhzo, se o mesmo proprietario consentiro. 


