
Nota introdutória

No Curso de Direito é frequentemente descurado o estudo da parte
especial do Direito das Obrigações.

Na Faculdade de Direito de Lisboa, na disciplina de Direito Privado,
cujo conteúdo é variável, já foram leccionados contratos, em particular 
o arrendamento, mas, ultimamente, têm sido ministradas outras matérias.
Tendo em conta esta lacuna no plano de curso, nos últimos anos, na
cadeira de Direito das Obrigações, sob a regência do Prof. Doutor Menezes
Cordeiro, por vezes, são leccionados alguns contratos; nesta sequência,
neste ano lectivo (1999/2000), em que fui incumbido da regência de
Direito das Obrigações, optei por incluir no programa da disciplina os 
contratos de compra e venda, de locação e de empreitada, constantes des -
tas lições.

Na Faculdade de Direito da Universidade Católica, em Lisboa, a 
disciplina de Contratos em Especial, de cuja regência fui incumbido, não
constava do elenco do curso, tendo nele sido incluída, como cadeira 
optativa do 5° ano, no ano lectivo de 1994/95. A disciplina de Contratos
em Especial foi, por duas vezes, leccionada na Universidade Católica, na
antiga Faculdade de Ciências Humanas, nos anos lectivos de 1978/79 e
de 1983/84, tendo, na primeira das vezes, a regência sido atribuída ao
Senhor Prof. Doutor Inocêncio Galvão Telles e, na segunda, ao Senhor
Dr. Alexandre de Sousa Machado. No programa da disciplina, que agora
se designa por Contratos Civis, incluem-se os três contratos que se estu-
dam nestas lições.

Crê-se que esta cadeira tem um papel relevante na formação de
alunos de direito, em particular daqueles que optaram por seguir os seus
estudos numa área de Direito Privado.

Sendo a matéria de contratos ministrada nas últimas aulas de uma
cadeira anual com um programa extenso (Direito das Obrigações) —
Facul dade de Direito de Lisboa — ou numa cadeira designada semestral,
que corresponde a pouco mais de um trimestre de aulas — Faculdade de
Direito da Universidade Católica —, havia que tomar uma opção: desen-



volver a matéria respeitante a um contrato em especial ou estudar de 
forma relativamente sintética as várias figuras contratuais consideradas
paradigmáticas. Optou-se pela segunda via. Deste modo, partindo-se do
pressuposto de que os contratos de compra e venda, de locação e de
empreitada correspondem às situações paradigmáticas, respectivamente 
da alienação de bens, da atribuição do gozo sobre coisas e da prestação 
de serviços, foram estas as três figuras contratuais escolhidas.

Nos pontos respeitantes a cada um dos três contratos paradigmáticos
indica-se a legislação principal, bem como a bibliografia geral. A propó -
sito da bibliografia, importa esclarecer que o estudo dos contratos não
pode ficar circunscrito a estes apontamentos, em razão do carácter incom-
pleto dos mesmos, carecendo sempre de ser preenchido por algumas das
obras indicadas.

Os contratos que constam destas lições foram anteriormente publi -
cados separadamente: a compra e venda e a locação incluída num volume
intitulado Contratos em Especial, 2ª ed., Lisboa, 1996, e a empreitada 
na obra intitulada Contrato de Empreitada, Coimbra, 1994, ambos esgo-
tados há algum tempo. Nesta reformulação considerou-se oportuno in -
 trodu zir certas modificações estruturais, várias correcções (formais e
substan ciais), preencher algumas lacunas, com esclarecimentos comple-
mentares e, especialmente, fazer referência às alterações legislativas mais
recentes.

Um trabalho de investigação, como este, é, essencialmente, indi -
vidual, mas não pode deixar de se reconhecer o contributo resultante do 
diá logo mantido com os meus alunos e, em particular, a prestigiosa cola -
boração da minha mulher, não só pelas sugestões feitas, como também
pelo estímulo para a execução desta empreitada e compreensão pelas
horas dedicadas a este trabalho.

Espera-se, num próximo ano lectivo, continuar a desenvolver estas
lições.

Porto, Março de 2000
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Nota à 2ª edição

Decorrido menos de um ano sobre a data em que foi publicada a 
1ª edição, justificava-se proceder somente à actualização legislativa no
domínio compra e venda quanto a contratos celebrados fora dos esta -
belecimentos comerciais e da locação, em particular no arrendamento;
contudo, apro vei tou-se o ensejo para introduzir uma diferente sistemati-
zação nalguns pontos, com novos números e alíneas, e actualizar as
referências de juris prudência.

Porto, Março de 2001
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