
Errata 

Capítulo pp. linha onde se lê deve ler-se 

Abstract     Cálculo Actuarial Actuarial Calculus 

Introdução 14 última associação associação civil 

 
16 13 panorana panorama 

1 17 7 em 1779 é em 1779, é 

 
29 12,13 

primeiro ano, matéria do segundo ano do 
curso, primeiro ano, 

 
31 nota de rodapé 46 Decreo-lei Decreto-lei 

 
48 nota de rodapé 124 porpocionar proporcionar 

 
48 nota de rodapé 125 caracteristicos características 

 
49 5 na ARGM surgiu na ARGM 

 
51 12 

determinou a sua aquisição desses 
escritos determinou a sua aquisição 

 
52 15 registo de se registo de que se 

 
62 19 áres areas 

 
77 24 breve breves 

 
81 12 aspecto fulcral a falta de disciplina aspecto fulcral, a falta de disciplina 

 
89 nota de rodapé 291 notas história sobre esse estabelcimento notas históricas sobre esse estabelecimento 

 
91 15 p. 1.4.5 p. 92 

2 98 1 Núma Numa 

 
101 antepenúltima Philosohico Philosophico 

 
101 última a a sua a sua 

 
105 nota de rodapé 33 (6Teixeira, 1904, p. 271) (Teixeira, 1904, p. 271) 

 
118 9 maioria Maioria 

 
120 7 1836-37 1835-36 

 
129 1 máterias matérias 

 
136 13 feitos feitas 

 
137 22 AN EN 

 
138 antepenúltima Ciências, afirma o mesmo autor, Ciências, 

 
189 nota de rodapé 422 [sS.l:s.n.] [s.l:s.n.] 

3 194 última J J2 

 
195 11 ividimos dividimos 

 
197 27 tratamos do tratamos da 

 
197  37 pblicados publicados 

 
209 18 as organizações organizações 

 
211 22 "o dever mais importante do actuario "o dever mais importante do actuario" 

 
216 17 amuidade anuidade 

 
220 4 perder perdas 

 
220 18 mais adequada no uso mais adequada  

 
238 9 Paris (1855), Londres (1860) Paris (1855), Viena (1857), Londres (1860) 

 
244 célula:linha3,coluna3 MOPTCI MOPCI 

 
245 célula:linha6,coluna3 MOPTCI MOPCI 

 
249 célula:linha8,coluna4 MOPTCI MOPCI 

 
251 nota de rodapé 207 referimo-nos um pouco em pormenor referimo-nos em pormenor 

 
253 16 comparação com as estrangeiras 

comparação com as tábuas de mortalidade 
estrangeiras 

 
253 23 inglexa [sic] inglesa 

  



 
253 24 não deverá ser muito superior não deverá ser superior 

 
254 16 foi amplamente usada foi referida como tendo sido amplamente usada 

 
255 nota de rodapé 225 1946 1951 

 
256 29 támbem também 

 
274 34 planos financeiros planos de pensões 

 
277 última 

tabela de pensões primitiva do Montepio 
Geral 

tabela de pensões primitiva do Montepio Geral (cf. 
quadro C.2.6, p. 502) 

 
278 2 

tabela de contribuições assemelha-se 
também à do Montepio Geral 

tabela de contribuições assemelha-se também à do 
Montepio Geral (cf. quadro C.2.7, p. 503) 

 
285 27,28 

introduçã Collecção Offcial da Legislação 
Portuguesa redigida por José Máximo de Castro 
Neto Leite e Vasconcellos (ano 18 

secção 3.3.7.1 nos referimos à criação de caixas de 
socorros mútuos no país na década de 1860. 
Inaugurou-se em 23 de Março de 1864 com a 
pretensão de  

 
306 penúltima criaram criou 

 
313 17 temática temáticas 

 
313 28 Numa primeira secção 3.4.1 Nesta secção introdutória 

 
315 12 Como vimos a secção Como vimos na secção 

 
319 2 No que refere No que se refere 

 
322 9 o Governou ponderou-se o Governo ponderou 

 
324 2 silecio silencio 

 
324 3 systenatica systematica 

 
324 3 estabelcimento estabelecimento 

 
331 12 que se não recusam que se recusam 

 
335 10 Referimonos Referimo-nos   

 
345 6 o A sua . A sua 

 
356 11 éum método, adaptado é um método adaptado 

 
358 13 inexistência, de inexistência de 

 
359 21 insuficiente a dispensa insuficiente: a dispensa 

 
361 2 e 3  e onde Daniel da Silva inclui e inclui 

 
368 última a de mediana a mediana 

 
369 21 explicitadas explicitados 

 
372 antepenúltima O passado e o futuro do Monte Pio Geral O passado e o futuro do Monte Pio Geral, (Borges,1870) 

 
373 1 (Silva&Borges,1870) (Borges,1870) 

 
380 2 Reconheceque Reconhece que 

Conclusão 389 17 1845 1945 

 
391 31 apropriação situação 

Anexos 482 5 signi0fica significa 

 
482 6 finito finito) 

 
482 14 1/(1+) 1 

 
483 7 determinação do valor das pensões efectuar uma avaliação actuarial 

 
490 28 

retomando-se em 1844 e até 1850 e 
depois somente em 1857. 

retomando-se em 1844. Também de 1845 a 1848 
não existe programa; retomando-se em 1849 e 
1850 e depois somente em 1857. 

 
491 nota de rodapé 30 Notamos que Notamos 

 
501 9 e 10 uma vez) e uma contribuição uma vez) 

 
512 15 ifrntificado identificado 

 
532 9 aplicaçãoes aplicações 

 
535 3 incial inicial 

 
560 23 finspor fins por 

 


