NOTA DE ABERTURA
O trabalho que se disponibiliza resulta, essencialmente, da experiência prática
adquirida como conservadora dos registos predial, comercial e bens móveis e, na
vertente mais teórica, como vogal do Conselho Consultivo do Instituto dos Registos e do Notariado.
Além da doutrina mais relevante, inclusive da vertida nos pareceres do Conselho Consultivo, damos ainda conta dos pertinentes contributos jurisprudenciais
dos Tribunais Superiores.
Com esta publicação pretendemos pôr ao alcance dos interessados um instrumento útil de trabalho, que possa contribuir para o esclarecimento das diversas
questões suscitadas no âmbito do registo predial.
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