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PREFACIO 

No seti moniiniental livro -Be E'&ywit dcs lois - 
est,;~bele(:eii Moiiteequieu o principio de qiie (: ncces-. 
oario esc1:trec:er as leis pela Iiisto~iri, e :t Iiistoria 1)elas 
leis. A verdade das palavras do grande pii1)licista 
resalta do estudo da lei fundamental porttigiieza, qiie 
se preiicte, na sua origem, evoluç3o e I)eri:iirso, Go  
intimailieilte com a liintoria politica modertitr, que 
6 iiiipostlivel prescindir da exposic,;io siniultanea 
d'urna e d'outra. N&o nos i~balai-it;~~iios a tRo aríluib 
tarefa em que se têni occupado emirlentes escriptores 
patrios ( I ) ,  ngo s6 pela deficicncia dos recursos, nias 
ainda pela modesta indole da presente ediçáo, desti- 
nada a servir de texto n'uma escola lyceal de direito 
adminiutrntiuo, onde têm de se I2r os prole~omenos 

? de direito publico. ConvBni, todavia, depois de ne 

. . 
(1) Coelho da Rocha, Ensaio sobre n h;storia do governo 

e r111 kgislaçdo de Porttjgal, ed. de 1887, - Teixsira de Vns- 
ctiricellos, Les Contempovains, - J,opca Praça, E~ttcdo8 oobre 
u i arta colistitucio~n2, - Pinheiro Chagas e 1)oltim d9Al- 
mc.icla, (i." vol. da liistoria de Po~.t~rgnZ, editada pela Emprsqa 
Jittc~rsria de Lisboa, - Thoinaz Ribeiro, JAstoria da legialr~~i io  
l i b ~ r ~ l  yorti~queza, 2 tomoa qlie alcanc;iiin nt6 maio de lbY:l, 
- .I. Martins de Carvalho, 0 Cttiindrico,ee, copioso e acre- 
ditado repoaitorio de noticias u documentos para a hiatoria do 
pcriudo cunstituc;iunt\l. 



colligirem e compilarem as respectivas leis baailerea 
eni vigor, dar ao estudioso a noçno, perfurictoria que 
~ e j a ,  dos factos sociaes e politicos que deterniinaram 
a genesc e acompanharam a trajectoria do regime 
liberal no reino lusitano e seus dominios. 

Acceitnndo as tres grandes divisõea da fornia de 
governo :- monarcliia absoluta, monarcliia constitu- 
cional e rel~iiblica - e deixalido de parte a democra- 
cia pura, qiie 96 se encontra em pequenos cantõee, 
podemos, olliando o mnppa-mundi, extremal-as 
naturalriiente, logo ao primeiro golpe de vista, pelas 
grandes porç6es do globo. A Asia é o continente de 
monarchias absolutas, sem fallrrr do Japgo, que, ha 
cinco alinos, adoptou uma constitiiiçio, e das eoloniaa 
europeas ; a Europa o das montii-cahisa constitucio- 
naes, abstraliindo a Russia onde o itbsolutismo esth 
empenhndo em unia lucta de morte coni o nihilismo, 
e a Turquia que foi forçada a ter o ~ystema re- 
presentativo, de facto supprimido á nascença, sendo 
politicamente considerada I'homme nuzlnde ; - s A- 
merica 6 o nucleo de republicas que já têm feito 
propaganda na Europa e obtido estabelecimento na 
França, Suissa, Andorra e S. Marino. Esqueçamos a 
Africa, reservada para grande fiituro, mas por em- 
quanto infeliz patria dos ainda mais infelizes filhoe 
de Cham. 

Se percorrermos as paginas da historia, vêmos que 
a monurchia absoluta reina ein paiaes que apresentam 
unia civilisaç%o muita antiga, civilisaç80 morta por 
assim dizer, irripregnada de fan~tismo, peada pela 
tyrnniiia, vivendo no estacionamento ou com de~en- 
volvimento iiisensivel. A monarchia constitucional, 
embora iddndii nos aureos tempos da antiga IIell~de, 
6 de concepçiio e iisuento muito mais recente, visan- 
do a dar xiitisfitc;tio atb certo ponto aoe votos dos po- 
vos qiie sspir~iri, cada vez mais, a governar-se com 
autorioiiiia e representaqlto propria. A repnblice, cor- 



respondendo a iims educaçito politica muito adixnta- 
da, tende LI expandir-se e fazer mais progressos no 
niurido ; todas as republicas exiatentes, 4 parte a 
lielvetica, tcin sido fundadas desde tia uni seculo 
apenas. 

Nos paizes governados pela monarchia absoluta, 
a que por vezes anda annexa a theocracia, a autori- 
dade soberana k d'um sb homem. É o - 8 i c  volo, sic 
jubeo - de antiga data. Tanto nas monarchiae com- 
titucionaes, como na8 repiiblicas. ha iima lei funda- 
~~ientrtl do Estado que regula a fo ina  e o exercicio do 
governo, tio mesmo tempo que garante os direitos e 
as liberdades individuaes e collectivas, contra ou ca- 
prichos do zelador da soberania. 

A mais antiga constituiç&o, cujo panegyrista foi 
Montesqiiieu, e que tem inspirado outras, 6 a consti- 
tuiçào ingleza. No anno de 1688, depois de renhida 
lucta entre o povo e o soberano, as duas caniaraa 
fizeram assignar a Guilherme 111 (d70range) e sua 
mulher a Declaraçdo dos direitos, que estabeleceu 
em bases inabalaveis a liberdade popular e os direi- 
tos individuaes, aseim como limitou as prerogativas 
reaes. 

Quasi um eeculo depoie, em 1777, foi proclan~ada 
n constituição dos Estados-Uriidos da Anierica do 
Norte, adoptada no congresso de Pliiladelphia ; mas, 
tendo desde logo sucicitado difficuldades que aiiieaça- 
ram a Uni$,o, foi revista ein 1787 e novamente publi- 
cada em 1788 com a srincçiio do povo que alii mani- 
fiistou um sentimento de individualidade forte e ro- 
Liisto, havendo sido ultimamente reformada em 1870. 
lhas constituiçiio t! a que serviu de niodelo A da Suissa, 
dc 1848, e 4 da nova republica federativa do Brsail, 
de 24 de fevereiro de 1891. 

Ao pamo que."" joven America - paiz sem tra- 
(liç?en Iiiwtoriccts, nias rico e feliz, sem as yristinao 
t t j ,  iiiiilits de governo, mas espontaneamente livre, 



d'iimn liberdade ingenitrr e tAo exiiberrrnte como s 
seiva das arvores das siias virgens florestas - se pro- 
clamavam os genero8os principias que a siin aonsti- 
teniçh inicial consigna, na velha Eiiropa a revoluç:'io 
frnnceza, despertando o espirito e a consciencia tlos 
povos, lançava as senicntes de autonomia e de liber- 
dade, ciijo progresso foi apenas interrompido pela 
restaiiraçxo (1 8 15). A Sontn Allianqa colligbnt os 
soberanos ; nias, depois da queda de Nsl)ole:lto, por 
toda a parte se manifesto11 uma reacçiio politios, 
tendendo a restabelecer o antigo estado de coussa. Os 
povos, por&m, resistiram obstinadamente ; espalhoii- 
se o movimento revolucionario, sempre diffuso e rrt- 
pido á medida qiie o absoliitismo, ou, antes, a tyrnn- 
nia queria combatêl-o e afogril-o, sempre renaeceiite 
conio a hydra da fabula. Tornaram-se cada vez mais 
vivas as roivindicaçõcs popiilares, até que finalisarlini 
com o niovimcnto geral de 1848, em qiie a Franqs 
teve a sua constituiqiio repiiblic,zna. Portugal, de 
quem jrl dizia o immortal Caniões ser pro.qpero ein 
constituiqaes, leis e costunzes, tamhem ae arrn~toii lia vo- 
ragem revolucionaria; tevc, como as vagas do niar e 
as vibrações na atmosplicra, as suas ondiilaç6eu logi- 
cias, precis;is, fatnes ; ruodesto na sua posiçto, uias 
seiiilwe org~~llioso da sua independencia, foi zeloso na 
conqiiista clo regiiiie liberal, sendo o seu primeiro 
moniiiriento a 

Esta constitiiiç,lo foi o legitimo effeito da Kevolu- 
ç5.o de Viiite, a mais pntriotica e gloriosa das revo- 
luções portiiguezas, a mais incruenta na hi~toria do 
mnndo. O movimerito liberal de 24 de agosto de 
1820, cujos principaes caudilhos forairi Maniiel Fer- 
nnntles Ttioinaz, José Ferrcira Horges e JosC: da Silva 
Carvalho -homens de alta intelligencia, de inconcusci 



probidade, de generosas iiiiciritivas c de alevnntados 
aiilielos pela rentitor:iqiio econoiiiictt, e social da 1~;~t r ia  
;~l~;itida pelas doniinações franceza e ingleza - visnvs 
a largiiissinios intuitos ; ao panso qiie recoriliecia 
D. João V I  como rei de Portugal e mantinlia s reli- 
giAo catliolicct, apostolica roinana, qiieria a so1)erunia 
populirr para eleger c6rtes constitiiintes e f0rm:i.r 
n'estas tinia constituiçiio apropriada aos iisos, costri- 
mes, interesses, aa1)iraqÕes e necessidades do l~ovo 
yortuguez. No manifesto datado de 15 de dexernbro 
dc 1820, que a junta provisional do governo siiprenio, 
iiista1l;tdo em Lisboa, dirigi11 nos soberanos e povos 
da Europa, estiio coiiipendiadas as  viutits e as rirzoes 
da  revoluc.30, e iiierece Iêr-se o segiiinte treclio d'csse 
documerito d'alto valor hi~t~orico e politico (1) : 

A torpe venalidade tiiilia corronil)ido tiido : a 
anibiç20, a avareza, o egoiuino inseiisnto haviam 
silbstitiiido o anior da ordem publica, o nriior d a  
l~atr ia ,  rirtiides em outro teinpo t&o faiiiiliiiren ao 
povo portiigiiez. . . . Todos os vinculos soci:~es se 
ac l i a~n~ i i  relaxados, todos os iriterebses eiii coi1ti.t~- 
ilicçk, todas as  opiniões eiii discordia, todos os par- 
tidos em divergeiicia, todas as paix0cs e vicios eiii 
campo e em (lombate. IJm iinico sentiiiieiito e m  
commum u todos os portugiiezes, o (ia s i i : ~  profiindn 
desgraça. Ein um só desejo se tiniam todos os bons 
cidadãos - o de uma nova ordein de  coiisiis ciiie sal- 
vasse a nnii do estado do lamentavel e miecratido 
ii ; t  iifritgid eni qiie ia  perder-se B. 

Percebein-se por nqiii as aiicias de desoppressiio, 
cle Iiiz C de liberdade, a sêde de fiaiiqiiiau que sentiaili 
todas as consciencias, e especialmerite or prestigioaou 
promotores da revolniXo, ~ I I C  irradiiindo por toda a 

- ---- 

( I )  Cit. Histeria da Iegialnçito liberal, t. l .O, pag. 307. 



parte, encontrou facil acolhimento e fremitoe de ap 
plailso posliesaões portuguezae do Velho e Novo 
blurido, produzindo graves pe r t~rba~ões  em GoH, 
onde a primeira noticia do movimento inswreccional 
s6 chegou em março de 1821. 

A breve trecho, conetituiram-se as cbrteu ; pelo 
congreaso foi elaborado, discutido e publicado o pr+ 
jecto da constituiçRo ein que se tinham assimilado os 
yrincipios da constituiqiXo inicial do governo repre- 
õentativo na Hespanha, promulgada em Cadiz no 
anno de 18 12 (annullada em 1814 e restabelecida eru 
l82O), como se procedera tambm nas constituiçõee 
de Napoles e do Piemonte. D. Joao V I  regressando 
da c6rte do ICio de Janeiro após uma prolongada 
ausencia, acceitou em Lisboa as bases, confoimaiido- 
se, ostensivamente pelo menos, com a sit~laçiio que 
encontrou. E, mencionemos as datas solemnes rela- 
tivas & primeira lei fundamental do E ~ t a d o  : a 14 de 
setembro de 1822 terminoli-se a sua revisão ; a 1 7  leu 
Borges Carneiro o processo e o formulario para a 
aseignatura e juramento ; a 23 foi ansignadn a com- 
titilição ; a 30 jurada pelo corigresso, e rio 1." de 
outubro por el-rei (1). 

A constitiiiçiio, que forti, fundida em moldes ex- 
trangeiios e, 8 força confessar, com precipitada ada- 
p t a ~ & ~  por ideologoe deniocratas, constava de seis 
titulos e 240 artigos ; em seguida Q introdiicção com 
o nome e titulos do soberano, tinha iim breve preani- 
bulo em que se invocava a Santissima e IndivisiveJ 
m n d a d e  -testemunho evidente de tratisacçiio com o 
clero que era omnipotente no pair - e em que se af- 
firmava restabelecer, ampliadas e reformadas, as leir 
hndamentaes da monarchia ; vinham depois as dia 
1>0siç%sl que traduzindo, na generalidade, as aspirz 

(1) Cit. Hiatoria da legislaçi2o liberal, t. I.', psg. 365. 



çòes demorratioaa e as idéas liberaes, entgo jb rulga- 
risadas e espalhadcls na  Europa, eram muito louva- 
veis e niuito aproveitaveis, eendo explicitas e sm- 
plas eni varios pontos essenciacs, como se pode veri- 
ficar pelo confronto entre a conutituiçilo e a carta 
constitucional de 1826. Mau, a par d'estas vantagens 
accusava defeitos provenientes, certamente, da inex- 
periencia, companheira de ensaios iiicipientes, alliada 

exclggerada noçiio, visinlia do culto, da soberania 
do individuo e da collectividade, dos direitos de cada 
um e do bem geral de todos os portuguezes. D'entre 
esses defeitos, o orgnnico era, sem duvida, nBo ser a 
constituiçiio, na sua essencia, nioiiarchica e ter forrnac 
lidades vexatorias para s realeza, apesar de reconher 
esta forma de governo e ser feita para funccionnr 
com o rei - duas c~obersni~n juxtapoetas visivelniente 
incompativeis ; outroe defeitos salientes eram não es- 
tabelecer o poder moderador, nem o direito de dia4 
aoliiçt30 que, em qualqiier constituiqiio monarchica, 
pertence ao itiiperante; havia outros de menor im- 
portancia. 

Era facil calcular o reaiiltado proximo d'iima se 
melhante lei constitucional. Havia de quebrar forqo- 
samente para um dos lados - escreve Pinheiro Cha- 
gas - e Portiigal ou havia de cahir para a repiiblica, 
como auccedeu em França, ou para a reacç80, como 
por fim veiu a succeder entre n6s. As cortes eram 
tima verdadeira convengfio e as oonvcnções s b  in- 
e, lnipa,tiveis com a realeza*. 

Diirou pouco a constituição de 1822; viveu menoe 
t.eiiipo que a sua precursora e m&e -a constituiçlo 
1ic.st>antiola. Quem vibrou n'ella o primeiro goll~e 
foi a rainlia D. Carlota Joaquina, tAo superior pelo 
seti talento e energia, como iriferior pelo seu mnu ca- 
**'.ter, incarnaqiio mixta de Julia romana e Maria 
Aii tonieta, a qual recusou jural-a com o futil pretcx- 
to ile que - assentara nunca jurar nent em bem, nem 



em wzal em sua vida - e levantou nndacios~mente 
ba11deir;i da rerrcçtio, acompanliada do ~ e i i  fillio, 
infante D. Miguel, e do favor do clero, da nobreza 
do alto coinmercio, atd do proprio exercito; e a( 
passo que acontecia isto no pequeno reino de Portil-1 
a Europa eatava ameitçrtdora porqiie jb se principia. 
vain a executar as decides do congresso de Veroiit 
e de oiitros, a Aiistria esmaghra a revoliiç30 no Pie. 
monte e ein N,zpoles, a França ia esmagal-a na Hes. 
panha ; o Urazil proclainárn sila independencia (1 'L dc 
outubro de 1822). A Villa-Francada veiu coroar oi 
desejos da reacçRo, afogar h nascença, nas faixas in- 
fantes, o fructo iiiimoso e predilecto dos gloriosos 110. 

mens de Virite. D. Jogo VI, attrahido n Villa-Frxn 
ca, proclaniou ali (31 de inaio e 3 de junho de 1823: 
a alteraçào do systema constitiicional; mas ao mestnc 
tempo reconliecerido a necessidade de modificar t 

constituiçiio e confessnndo-se, embora com bem cal. 
culada dissiiriulaçiio, deaaffecto ao poder absoluto 
dissolveu coiiitudo as côrtes, proinettendo unia novr 
constituic;ilo; e regressando triiimphalmente a Lisboa 
julgava-se feliz por estar restituido aos seus innufe 
riveis direitos n2agestaticos de rei absoluto, As suas re 
galias e prerogativas de que fbra despojado pelo, 
p atriotas liberiies. 

Srria D. João VI sincero na proniessa da outlior 
ga da con~tituiçiio 3 Miiitos actoe seus e a carta qii 
escreveii Cliateaubriand, entiio minisbro dos iicgo 
cio8 extrangeiros de Luis XVIII, respondem affirnia 
tivaniente ; mas 4 certo que, apezar da 11roclan1ar;iic 
de Villrt-Franca e de ter rionieado lima conimi~stii 
presidida pelo niarqiiez de PalmelIa para redigjr ( 

projecto, declarou mais tarde que Portugal, tendo ai 
leis de Laniego e as aiitigas drtes,  nsio carecia dc 
nova lei politica. 

Sincero na proniessa, ou ngo, D. JoBo VI iiulicfi 
cliegou a realisal-a por lli'o não per~it t i reni  os 



 contec cimentos que se acciiiiiulararn, d'entro os qii:ies 
avulta o reconlieçiinento da independcncia do Brazil 
(2'3 de agosto dc 1825), até qiie ft~lleccii (1 cle março 
de 1826) podcndo dizer-se com o éml>aix;~dor fran- 
cez Ncriville ( I ) ,  que foi o melhor e o mais tlengraçado 
dos lioiiieiis, e quc i-epresentou na politica. o nies- 
iiio p:q)el quc na Iiifilaterra fizera Jaynie U cujo 
reiiiado foi o precursor da coiistituiçilo ii'aquelle 
paiz (2). 

Ao passo qiic se fecliava em l'ortiigal o cyclo 
d'iiii~ reinado accidentndissinto, o prinçipe D. Pedro, 
(111'~ ji't se proclamdra iinl~crudor do 13rnzi1, assumin- 
t i o  dictatorialmente o dircito de lewislador liberal, 
dava ao novo iaiperio lima constitiii$:o, o recoùendo 
offi~ialinent~e no Rio de Janeiro a noticia de que seu 
pae liavia fallecido, declarando-o siiccessor do thro- 
iio portiigiiez, resolvia nbdic:il-o ein siia filha, ou- 
tliorgnildo ao mesiiio tcnipo a l'ortiignl oittrn colis- 
titiiiqso que foi a 

Foi pomulgada no Rio de Janeiro a 29 de abril 
1826, ( ~ U C  d dia de grande gala e111 Portugal e seus 
tlorniiiios. Foi sei1 rcdncí,or o entRo ministro dos 
negocios dc justiça no Hrazil, José Joaquim Carneiro 
de Campos, depois iiiarquez de Caravellas, que foi 
o mais efficaz collsborador da constitiii<;rio d'itquel- 

iiiiperio, jurada a 25 de março de 1824 (3). 
' I ' ,  111 por foiites proximas a constituiçlo de 1822, 

I ,  Coride da Bemposte, Disciweo sobro a qucetão portu- 
!!i,, . ,L tia cninara dos <Irputados tlepnrtamcntaes da França, 
1.3 dc mnryo du 1830. 

(2) Macniilay, liidtory of England, 5." vol. 
(3) Pereira da Silya, liietoria da fundasão do inlperio 

bru:i lz i~o,  tomo 7 .O .  



a carta fi.aiiceza de 1815 c a nicsina coii.qtitu 
brazileira, de que t! quasi copia ( I ) ,  :~lCni de bc 
variou preceitos utein e applicltveis em outras cor 
tuiqões ati: ali conliecidas. Foi o codigo iiiais lib 
do seii teiiipb, tanto pclas franqiiias confei-icIirn 
povo, como pela forma larga e generosa de a s  
cretar. 

No dia iiiiiiicdiato, 30 dc al~i.il. D. I'edro addic 
nou á CartiL 11111 decreto abriiiclo a> portas da cam 
dos pnres ao cpiscol>ado Iiisitniio. Se crcoii :i cam 
alta no intento de gailliar os t'i~vores (11 ~ ~ o b i ' t . ~ : ~  p: 
a causa da civi1isac;iio e do progrctiso. ciiie . i n r 
mira, dando na carta ao catliolicisiiio i1 (1 ilidi 
de religiilo do Elstado,- á qual uniu a faiiiil. . rea 
o alto fUnccionalisino por meio do jurnnieiito --. qi 
com squelle decreto considerar especialil~~iitc o ele, 
procurando destruir ausini H, acciisaq;io de iri.eligi 
e de impiedade que se fazia ao partido li1,ciwl. . 

Tres dias depois da outliorga (2 de iiiaiot. abc 
coii a corda de I'ortiigal na pririceza U. 31iii.iu ( 

Gloria, que reinou depois com o titulo L). &faria I 
e remetteii a carta com o decreto da ab(liçaç;lo pu  
Lisboa em duas vias, sendo portador da priineii 
sir Charles Stuart, eiiibaixrtdor inglez que tivera 118 
tavel prepondernncia e influencia, sobre D. Pedro i 
Brazil, e da segunda via a corveta Lealdade que foi 
yrinieira a entrar ern Lisboa (2 de juiilio). Yassai 
pouco tempo, a infanta D. Isabcl Maria, senhora 

(1)  Referindo-se ao livro do venerado publiciata Silves 
Pinheiro Ferreira, intitulado Obseruaçües s o b e  1c curta w, 
t i tuc i~ lu~ l  do reino de Portuga2 e a co~istitu;ç20 do intperio 
Braztt, observa Innocencio no seii Diccionario lilliographic 
t.  7 . O  pag. 26. que, em vista da coinparuçiio dos nrtigos dc 
dois codigos, fica plenaluente convencida de falsa a id6a q o  
miiitos aventarain de ter sido a carta, jA organisadn e coinplt 
ta. remettida de Portugal a I). Pedro, que apcnas n roboríír 
com R sua assignatura. 



elevadas qiialidndes mornes e de francos sentimentos 
p;ltrioticos, que, por nomcaçilo e ap6s o fallecirnento 
d'cl-rei D. Jogo VI, fic;ir:r presidindo a regenciii, do 
reino, nssiiiiiiiido-n iiiteirn e individiialineiite, juravil 
a carta (:I1 de jullio). 

Antes de v6rmo.j o angiistioso periodo que atrn- 
vessoii a carta coiistitiicioiial para se consolidar .tio 
seii iniperio, abramos um parentliesis, que o estitdo 
ncoriselliu, 1eiiibr:tndo os intuitos que teve eni vista 
no promi~lgal-:L, e o valor cliie lhe attribiiia o sei1 im- 
tiiortul dador. Ellc proprio os expbz seis annos de- 
pois, condenaaiido-ou c111 nni dociinietito mcmoravel : 
o inanifcsto feito a 2 de fevereiro de 1832 cin l$ellc- 
Isle n bordo da fragata Rai~ziiu tle Porticynl : 

tPi.oinulguei ri, carta de 29 dc nhril (lc 1826, 
na qual se nchn virtiidniei~te rcvalidndn a antiga 
fornia do goveriio l)ortugiiez e coiistitiiiç;io do 1':stn- 
do : e ~)iii-:c que esta carta fosse realniente utna con- 
firniac;Go e iiin seaiiiiiiento da lei fiindnmeiitril da 

Tj iiionnrcliia, garaiiti eiii prinieiro logar a protecç;io 
niais soleiiiilc e o innis prof~irido respeito cí. religiHo 
de nossos paes ; confirmei a lei da siiocessrio coni to- 
das as clnusulas das cortes de Lamego; fixei as 
cpoclins 1):~ra a C O I ~ V O C ~ Ç Z ~  das cortes como outr'orn 
ji'l se liavia praticado 110s reiiiados (10s seiihoreri L), 
liffonso V e D. JoBo 111 ; reconlieci os dois priiicipios 
fiiiidamentnes tlo antigo goverrio portuguez, isto 6,  
qiie as  leis sG em cortes sc! fariam, e qiie as  inipoui- 
ções c trdministraçilo da  fazenda pitblica. s6 n'ellau 
ael*iani discutidas c jilmais h5ru d'ellas ; e finalmente 
rl,.tcriiiinci que se juntassem eni tima $6 cnmnra os 
tlt,i* 1)rnqos (10 clero e da iiobrezn, composta dos 
g~ . ; i i i i I t . -  do reino, ecçlesiasticos e seculares, por tci. 
riiostr:~do ii esl)ericiici;~ os incoiiveiiieiites d:i, separada 
rciiniiio destes dois braços B . 

L)'clstc treclio e do preainbiilo dn coiistit,iii<;Ro de 
1 S d 2  (!LI(: j A  ~ i t i i l l l~ s ,  se evidencí:~ o proposito dos 



iilustres autores dc aiiibos os codigos qiierercm filial- 
os em tradiqões e origens Iiistoricas no proprio paiz. 
Acertaram ? Examina com muita lticidez este assiimp- 
to o sr. Tliomaz ltibeiro ; ouçamos opiniiio tlto au- 
torisada : 

a . . . a constituiç20 d.e 1822 foi a nossa primeira 
lei coristitucional. Por muito que se honre a tradiçiio 
e nos lioriremos d'ella, por niuito que se falle das 
vellias institriiçõcs, a verdade é que nada havia cons- 
titnido. 

a Uni tal oii qual direito consuetudinario, antes 
geral do que especial, visluiiibra das diversas reli- 
iiiões de cortes onde o governo, mais por carecer de 
inforniayões sobre as necessidatles do reino,- infor- 
1nac;Oes que por ne~iliuni oiitro rricio podiam ser expos- 
tas,- do qiie picra honrar 1ibcrd;tdes popiilares, que 
ri jo I~ar ia ,  decret,avam aquellas formulas dc petiçRo 
- prcseiici:~l e collectiva -. E quando era preciso 
estabelecer, em proveito de uni adventicio, o direito 
de reinar, tambeni se chamavam côrtes ; o que evitava, 
protestos e revoltas, dos povos, ou dos preteridos, ,z 

titulo de haver a naçiio escolhido quando apenas era 
clianiada para sancciona~* n escolha. 

u As cortes approvarain sempre o rei qiie se Ihes 
propunha ; atd os de Castella, para reinareni sobre 
n6s ; e davam-se por honradas e nobilitadas, na per- 
suas20 de que decidiam. 

c As suas descendentes, a n2o sereni as de 1821 a 
1823, e depois, não ein legislaturas, mas ri'unia ou 
n'outra intermittencia de sess50, lierdarani e têm 
aperfeiçoado as suas condescendencias. 

(As celebres côrtes dc Larnego, que se chamaram 
e deviam ter sido a nossa lei hndamental, mas ciija 
autlienticidade ningiieni ousava jri. sustentar eiii 152 1, 
c que, para uso da restauraçno de 1640, surgiraili 
dos arcliivos do convento d'Alcobaça, tinliaiii iiiiica- 
niente por si, 119 dizcr de Bento Pereira do Carino, 



a valia que Ilie vinha de as  terem iiiciirectamente 
reconhecido, revogando alguns dos seus capitiilos e 
coiiserv:~nclo outros siibsistentes, as cdrtes reiiriidas 
eili 1679 c 1697. 

cViriliam dos Iiisitanos estas asscmbleas? Vinliaiii 
dos povos do riorte ? da (Krecia ? dos rornaiios ? 
dos tenipos patriarcliaes ? dos homens bons ? Eram 
assc.iribldas ? ecclesius P coricilios ? Eram c0rtes . 
Viiiliani do firo tlc Lego, do seciilo XI.  

e Dizia Tacito : - C De minoribiw rebus principes 
consultant ; de ~~~CLjo~'iõus, orilncs r .  - E' certo que as 
côrtes eiitravaiii, qiiaiido aprnein aos reis, no iriachi- 
nismo (IR ~~iontlrchi:~. Erniii-llies lima facilidade. 
Tanto prova que estes povos, de espirito livre e digno, 
tinliam a peito qiie se lhes salvasse a, siia dignidade de 
cidad6os ; e essa, vinha-llics priricipaliiieilte de Roma : 
- civis ~onza~zus S?I?)L  -. Siligelos e iiigeriuos, conten- 
tavam-se co:n as appai*cncins. - Civitas ad honores~z ; 
isso llies bastava. E quando eraiii cliariiados a pedir, 
- p~opzinham - dignameiitc ; quaiido ctianiados a 
eleger - vot(ivct)~~ - patriotictunei~te, quasi seinpre. 
Nuiica tiveram iniciativa para decidir, sini para re- 
presentar. E As vczcs fallavaiii coirio quem podia. 
Saiiccioriavuiii a deposiç;"lo de I). Sailclio 11 e a elei- 
ção do conde de Bolonlia ; sanccionavarri a eleiçiio de 
L). JOGO I, contra as pi.eteiisi>es de D. Bentriz e dos 
litigiosos direitos dos fillios dc D. Tgriez de Castro; 
snnccioiiar~nrn a c1eiç;"lo dc D. Pedro TI, que depunha 
I). Alffoiiso V I  ; Ii:ivinm saiicciorindo a tle I). Jogo 1V, 
que substitiiiii os Filippcs, os qiiacs t;iiizbciri em Tho- 
niar liaviam sido por ellas recoiiliecidos. Nunca ele- 
gerrzin. Pode o patriotisirio e priiicipnlnicrite o esl~i- 
rito liberal, encarecer c avo1uiii:~r a autoridade das 
vellias cortes ; coriio eleitores, fora111 seinpre chan- - 
cella ; conio represeiitailtes reprcscritaraiii, ii2o os di- 
reitos, nins as necessitlades das classes ; 1120 como 
poder, como reqiierentes. 



u Sobre tribiitaç6es é que mais qrieriaril os reis voto 
<Ias cortes, isto é, - a acceitaçiio das côrtes ; - q i i ~  
1:in nada, tanto como nos tributos, doia aos povos, o 
esercicio de reinar ; nada podia crear ao rei niaiores 
einbaraços que a reliictanci;~ do contrilminte. 

n Tanto era, que a revolução de 18 20 veiu encon- 
trar entre os encargos do reino o, singiilarissinio, de 
p:egar a unia cliamada - jm ta  dos tres estados,- junta 
q11e nenhuns tres estados nunca elegerarri, e qiie 
servia pfira legalisar tributos. Este era o respeito 
niaximo, quasi iinico, coilsagrado ao povo pelos po- 
deres constitiijdos. 

(IA constituição de 1822 foi, com todos os seus 
defeitos, a primeira lei fundamental do Estado ; e as 
cortes constitiiintes de entiio, e ainda as que se lhes 
seguiram atd jiinlio de 1823, as que mais, até hoje, 
t8m tido a religiiio dos seus deveres e o l ion ido  
orgiillio dos seiia direitos. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

a As còrtes antigas erani iima acareaçfio entre os 
privilegiados c os contribuintes ; entre os donatarios 
t3 os trabalhadores, - entre os nenliores e os que 
viviam sob os encargos de padrondos e de foraes, 
cle dcavalas e de direitos banaes. N'essas còrtes uns 
pediam mais privilegias, a titulo de satisfazerem os 
encargos da sobertlnia, e os outros : que sua me~*cê as 
$:esse isentos e os tirasue d a  sujeiqão de non2 obedecer, 
t rpn& serviv a outrem, salvo a Deus e a sua mercc?. 

C Eporque,  senhor, assi co,?lo ncís sonaos teudos cle 
Poccorrer a v o s s ~ s  nzesteres e n~ce.ssidndes, assi sondes 
r.(;.$ obl-igado a 120s anapnra~~ e nos defender, n6s e nos- 
sos azyeres D . 

4 Assim pediam a D. Joiio I ; poi+nl, lembravra 
Pereira do Carmo : - o tempo era passado em qiie 
os ~ o ~ ~ s p o t l i r t m  obter condições mais vant;tjosas ; 
o seithor D .  João I estava jrá tirme e seguro em seai 
tliroiio no anno de 1430. 



1A ordenaçilo affon~ina Q qiic dizia R verdade :- 
v 111-rei 4 a lei animada sobre a terra, e pode fazer 
1t.i e ~evogal -a  quando vir que 6 cumpridouro 8 (1). 

(E  se nas cortes de Coinibra pareceu estipular-se, 
(.oiii aniiiienci:~ do rei, que ficavam algumas attri- 
biiiqões para ellas, entre ; ~ s  qiiaes as  de - sererii nii- 
vidas para se fazer paz ou guerra -nunca tucs c.;- 
tipulaçiíes se cunipriram. 

< O  congresso de 1821, fiindaiido a sua nova lei 
nos costu~iies do reino e concedendo As antigas cortes, 
mais que valor l~istorico, - autoridade lega1 - era 
generoso. Lei fundamental da  inonarcliis portiigiiezrt 
era a sua coristituiç;io ; cortes da naç50, com poderes 
pleiiarios, só apparccerarn eiii 1821 ; deputados cotis- 
cios e reli~iosameiite respeitadores dos seus deveres 

? 
e da  sua dignidade, elles. Sobcraiiia da  naçao portii- 
giicza, só elles a proclnmarain e a tomaram a serio, 
iio 1)roposito de n exercerem. Copia, eiiibora, em Por- 
tugal, crani novos o apliorisiiio e o facto. NGo viii- 

goii, jiistaniente porque vinha rniiito adiantada aos 
costiiiiies do povo, que ainda hoje teima em procls- 
mar, inas ein rião exercer a siia soberatiia. Para ser- 
se livre liao basta decretar a liberdade ; B preciso 
enxertal-a. rios costiimes e educar para cidad2os. 

O nome de cortes -- siiii, era antigo. O desejo 
de liberdade tanibeiii. Falta, porBni, senipre niais que 
o valor l)ara, coiiqiiistal-a, o vigor para mantel-a. 

( S e  de : L ~ ~ L I I I ~  exemplo antigo, que não fosse da  
revoluçiio franceza, derivaram as constituiç6es de 
Cadiz e de Lisboa, foi das cortes de Aragão. Havia 
n'ellas, eiii frente do rei, algiima cousa, d'aquelle es- 
pirito :tiidaz e d'aqiiellas coiisciericias austeras, dos 
que se diziaiii mais l~oderosos qiie o rei. Nem D. Fer- 
~ianclo VII, nem D. Jogo VI se pareciam com reis de 

( I )  Livro IU, titulo I.XXVIII, f3 1.' ((N. do A.).  



Aragiuto. Tnmbem ús cortes de Cadiz e de Lisboa 
faltava a siniplicidacle espai-taiia, c10 scii iiiodelo. 
Tililiairi mais a afoiitezn da, iievrose, quc a serenidade 
cla f o r ~ a  qae resulta da consciencin. 

alieis houve aqiii a cliierii se podia dizer, rcspon- 
dendo a um sei1 desl~riinor : - (Nào faltam para 
ootribater os cavallci~os de 'i'avola-redonda, falta o 
rei Artliur para os co1niii:tnd:rr 9 .  Keis Iiouve que sa- 
biam uiivir e apreciar acluella anieaqa, viril : - a  Se  
iGo. cscollicinos qiiciri iiiellior nos goveri-ic P. Mas 
iiGo era o povo qiieni assini fallava. 

~Ti~stit i i i~iies inais radicaes, mais effectivas, niais 
vigil;iiites,- liberalisiilo,- eraiii as  camaras -, as1 
assenib1d;ts popul:rres, as  ctirtes miii~icipaes, que dizi- 
am ao rei 1). E'ilippe ciri rl'lioiriar :- Subnegar sizas 
n%o cL: p~c('ado, 1)orqi1~ ~ ~ 1 1 1  licença das cortes foritm 
asteiicliclas a14111 tlo praso 1)or(1uc as còrtes as coiice- 
derarii. . . N%o lia rei rico, clc vass:~llos pobres, xiern 
 riia ia do, de vass;~llos oppriiiiitins a (1). 

#Das Asturias oii clos seiis i.eí'iigiados, em fins do 
h(lc111o IS, nasceram os iniiiricipios, - e coni elles 
os direitos politico-sociaes do povo. As despeças  
appidoxiiriaiii. Coiifiriiio~i-os ct Firo de Leão em fins 
tlo sectilo S. í?ol*aes ('2) constitiiiram n~unicipios e os 
?~z~~zic ipios  crenram as c í l r f~s  cEos Ires estados, pois 
crcikrairi o 3." estaclo. As frailquias municipses são 
:~iiida o fiindainerito clas 1il)ercl;tdes politicas do povo. 

a O soberaiio coiigresso qriiz fazer lima nação egua- 
litaria, laboriosa, util, e esquecia se de que essa n a ç b  
tirilia arvorado por divisa : -- a Armas ou lettras r - 

( 1 )  A camara de Alemquer (N.  do 8.). 
(2) Usos das terras, cartas de fhros e franquias dos mora- 

dores e visinhofi ; leis suas, peciiliares. 0) fueros hespanhoes. 
IIonias, d:lvam assento em cortes onde o povo tinha logar 
iiif(:rior e seciindnrio. A revola<;ão de 1S20 foi a victorln do 
terceiro estado ou lrccgo; a soa einnncipaçlo (N. do A-). 



isto 4 - a ventura e a magistratiira. - Classes do- 
miliadoras e influentes, destinadas ií protecqão dos 
interesses legitinios em tempo de paz e de guerra, 
mas que yassarii poy tendencia natural a senhoras e 
mandantes. 

C Queriam no dizer de Goiiveia Durão, - que o 
mais irtsigniJicanie portuguez, escudado na conslitu.igdo 
e 1101' ellci ennobreciclo, podesse dizer afoutamente ao 
JIAIOR dos fi~nccionarz'os: -.Não 6 por amor de ti 
qiie eii sou um cidad50, mas 6 por amor de mim que 
til 6s empregado ; ouve-me pois, e nie despacha com 
l>rcviclade e com justiça ; n'isso nSo me obrigas, deso- 
brigas-te para commigo c para com a lei, que te ini- 
poz esse dever) .- 

Fccliemos agora o parenthesis. 
Ao juramento da carta succede um longo e tor- 

ii-iciitoso periodo de ingrata escriptura, que deixare- 
1110s no escuro : discordias na familia real, dissen- 
sões intestinas e, por fim, a guerra civil. O infante 
D. Miguel, que se achava em Vienna, para onde fdra 
exilado por seu pae, quando tent;ira o golpe d'estado 
dc 1824, agora Jiancé: da joven soberana de Portugal, 
- estava isto claramente consignado no diploma da 
abdicaç%o de D. Pedro, em concordancia com o arti- 
go 89."da carta, e j$ estavam celebrados os esponsaes 
na mesma cidade,- vac assiimir a regencia do reino 
quc llie d reconliecida, pelos gabinetes de Londres e de 
Vienna, e assegurada pelo proyrio D. Pedro que 
continiiava :L dar, dos seus paços imperiacs do Novo 
Miiiido, Icis a Portugd. Mas n;Lo se contenta com a 
simples regeiicia, qiialidade cm que ali&s prestára 
o juramerito prescripto pela carta ; iima vez em 
Lisboa, iiidiistriado por sua inge e cubiçando o poder 
absoliito, planêa iiivestir-se na, realeza ; effectiia o 

, golpe d'estado, qiic fa,lh&ra em 1824, dissolvendo 
as cortes e convocando segiiidameiite os tres estados 
antigos do reino para decidirem a qiieiii pcrtencia a 

C 



corôa. Tein a seu favor a decisiio (1828). Irnper:~ o 
absolutismo coin todos os seus liorrores ; os liberacs 
s5o atrozmente persegiiiclos. todos votados ao exter- 
riiinio, inuitos sacrificados ein liolocniisto rlquelle i.e- 
gime, outros relegando-se para terras extrai igeir ,~~ a 
firri de biiscarem a quietaqão e secriirnnça (pie a patria 

a. 
Ilics ricgava. Hebenta a guerra civil. 

I). Pedro acode do Bràzil, ;to principio como pae 
e lutor da rainha ; depois, abdicando a corôa irii- 
perial em seu fillio D. Pedro, e tornando o titulo dc 
d i i q i ~ c d e  Braganqa, assume :i regencia n:t Terceira 
-regcncia que Mousinlio da Silveira, o patrinrchrc 
da nocn lei, fez tão inemoravel pelas suas famosas 
Icis de resurreição economica e social (1)- e, apGs 
Iiicta tenaz e sankrenta que teve o seu desfecho, coin 
gloria para RS armas constitucionncs, ria conven- 
çiio de Evora-Monte (26 de niaio de 18341, entra 
triumpliante eni Lisboa onde se acclania com entl~ii- 
siasnio o governo da rainha e da carta, sendo ellc 
reconliecido como regente do reino. Por fim, D. &Ia- 
ria 11, que jk  se acliava eiii Lisboa desde setembro 
de 1833, é :~utorisada pelas cortes a casar com prin- 
cipe extrangeiro e declarada maior, attenta a doença 
que phz termo B vida de seii pae, a quem ella duas 
vezes deveu a corda e os portugilezes a liberdade. 
E' restabelecido eni toda a plenitude o iinperio da 
carta ; estava a findar o rnez de setembro de 1834, 

o 'tieroico Trinta e quatro, aos fastos nacionaes 
alto padrclo erguido, o marco milliario 
d'um povo que prosegue o eterno itinerario (2) 

(1; Decretos de 16 de maio, 00 de junho e 13 de  agosto 
da 1832. 

(2) Guilhermino de  Barros, Cantos do .fim do seculo, 
1,isboa 18!)4. Estes Cantos, verd~idoirainente epicos, conio ,jus- 
taincntc os classificou o emir i~nte  polvgrapho Pinheiro Chagas, 



d;it,z iiiolvidsvel  ir:^ liistori:~ patria, porqii:~nto com- 
plctoii gloriosaiiieiite ;L recleiiipc;%o iiacional c a epopea 
fia Iil~c.rd:~de, qiie iniciada, qiliiize aiirios antes, na 
cidade invicta, herdeira do corac;iio do egrcgio prin- 
cipe qiie i1 asselloii, tcvc seus Iieroes, seus niartyres 
e seus apostolos. 

Quanto ao usurpaclor, toniararn-se providencias de 
rirror proporcional aos delictos qiie ia  accumulando ; 

? 
foi exaiitorado de todas a s  honras, privilegios e isen- 
çòcs, declarado traidor á patrin, desnaturalizado e 
proscripto com a siia descendericia (D. de 18 de março 
e 1,. de 1 9  dedezernbro de 1834, L. de 2 de março de 
1 X38). Depois de errar por varios estados eiiropeus, 
fisoii a S I I ~ L  rcsidcncia no castello de Rronnbach, griio- 
diic;rdo de Bade, onde falleceii n 14  de novembro de 
1866, legando a seus descendeiites o papel caracte- 
ristico, que represent:íra, de roi e?r exil;  contando 
todaviii eiri Portiigal a sua causa e ri, siia fairiilin 
iniiitos adlierentes, notaveis pela sfia riqueza e inipor- 
taiicia social, qiie coristitueni o partido denominado 
legitimista, o qiial, ainda hn poiico (8 de novembro de 
189:I), festejou corri jubilo as segundas nupcias do 
sr. I). hligiiel de Rraganqa e Bourbon, filho d'aqiielle, 
realisadas no castello de Reubacli, Baviera, saudan- 
do-o com o titiilo de 15. JI, el-rei o sr. I ) .  Migrrel I1 ( 1 ) .  
1; escriptores ha, iiacionaes e extrnrigeiros, de pafecer 
que 1150 reina em Portugal a dyiiastia de Bragança, 
por não se ter coritiniiado na linha iiiasculina, mas sini 
a dynastia procedeiite das fixniilias de Cohurgo e de 
Hragài i~a,  que denoniinanr de Saxe-Coburgo-Gotha- 

de satidosa melnoria, t6m por fim perpetuar os feitos dos por- 
tuguczes rio seculo XIX o celvbrarri com primor os viiltos c 
os episodios do constitiicionalismo. 

(1) A ATnçZo, si~p~~levzento conurien~orntico do au.spic;oso 
enlace d o  S .  M. el-rei o sr. L). Migiiel I1 com a illustre priii- 
ceza a sra. D. RIariu Tliùreza Loewenstciu, - Lisboa lCI!,:!. 



Bragança, titulo porque B egualmente inscripta iio 
Blmanach de Gotha (1). 

Voltemos fL carta, que ainda não terminou a sua 
via dolorosa. 

O reinado de D. Maria encontrou logo 110 seu 
principio a lucta politica dos partidos. Os partidos 
politicos siio necessarios no regime parlamentar e, 
na phrase do er. Nogueira Soares, pode-se dizer d'el- 
les o que Voltaire dizia de Deus : se não existissem, 
era necesaario invental-os. O governo de partidos, 
acrescenta o mesmo escriptor, não s6 é a maneira 
iiiais nobre, mais efficaz e mais util de tratar os 
iiegocios do Estado, mas a unica possivel no regimc 
representativo e nas sociedades modernas (2). Seme- 
lhante regime - pondera ainda um oonsiderado pu- 
blicista inglez - 6 seinpie imperfeito onde nao liouver 
partidos bem organisados e consolidada essa forma, 
de manifestagiio de actividade politica (3). Ora eni 
l'ortugal as expahsUes reformadoras de 1789 ti- 
nham jú encontrado eclio e dividido os lioniens 
intelligentes e de administraçgo em progressistas c 
conservadores. Os successos de 1820 e posteriores 
secundaram a diviszo e j5, ao alvorecer da liberdade, 
estavam definidos com nitidez os partidos, tendo ad- 

( 1 )  O Almonnch de Gotim divide a real casa de Bragnn~a, 
procedente do primeiro duque do mesmo titulo D. Affoiiso, 
filho de D. João I, em dois ranos : a liuha imperial do Brazil, 
começada por D. Pedro ( I V  de Portugal e I do Brazil) e con- 
tinuada por oeu filho D. Pcdro I1 do Brazil, que foi desthro- 
nado em consequencia d'oiiia revolta militar no Rio de Janeira 
aos 15 de novembro de 1889, e falleceu aos 5 de dezembro de 
1891, deixando apenas uma iinica filha, a princeza D. Isabel, 
condessa d'Eu,- e a linha de D. Miguel que continúa na va. 
ronia. Veja-se adiante a riota (1) a pag. 26. 

( 2 )  ~'onsiderações sobre o presente e o futuro politico de 
Portugal, Lisboa 1583. 

!3) Prof. Sh. Amos, I'he science of politics, 3rd. ed. 



qniriJo siificicnte coliesZo .e havendo nlesmo f'i.:~~(;òi1s 
ctiitrc os propriodiiheracs. 

( ) poder, quc t-iliili 1)assado por cliffereiites ;riZos 
tlesde 1834, tinha uma opposição vigorosa por parte 
I lc alguns liberaes que a a,presentararri - escreve o si.. 
tlr. Lopes Praqn - coni violencia e ncrimonia as  sii;is 
idéas, corii a cxc~ssiva liberdade tle qiiem a n d k ~  
;~costiiniaclo As agriiras do desterro, aos azares dos 
c-oiiil)ates, ao desgosto de não vêrciii r:oiiceder ao raiz 
;H garantias, cuja esperança os ;~leritái.a, no iiicio dos 
perigos v .  Erairi espiritos a\-aiiçados, os iiicbsriios lio- 
mens dc Vinte, de icl6a.s l~i.ciiiriiicia(lanic~ite progres- 
sista-. 

Il'essa opposiçSo, avigorada pela noticia clo res- 
t,~belecimcnto da constituiqiio 1icspailliola de 18 12,  
nasceu a R C V O ~ U ~ ~ O  de setenzb~ao ( 9  de setembro dc 
1836), a que a raiiilia teve de siibnictter-se, dimittiii- 
do o ministcrio e dando o podei. aos setcnil)i,istas, h 
tcstn (10s qiracs se achava o ~~opularissimo L'assos 
.\Iaiiuel, nlnia dc seu partido. O ~)rimeiro ncto r10 novo 
gabinete, em que entrava tamberri o sempre 1e:iibrado 
dá de Bandeira, cognominado por Iierciilaria o por- 
tugiicz mais illustre d'este seciilo, foi revogar a carta 
c. declarar ciii vigor a constitiiic;3o cle 1822, eiriqiianto 
11Lo fosse revista pelas cortes constituintes cjue o go- 
verno ia rc~iiilii.. For:~in infriictiferoa os movirrieiltos 
contrzt-revo1iicioriRr;os : a Uele~izsada e a ~ e v o l t a  dos 
nzc~recl~aes. O partido setembrista, firilic e iiitemerato 
no poder, fez discutir e approvar nas cortes extra- 
orclinarios o projecto da 

Sanccionad:~ pelas c8rtcs a 20 de niarço, foi jiira- 
(Ia, por D. Alaria I1 e por seu esposo, el-rei D. Fer- 
ii;iiiilo, no (lia 4 clc: abril dc 18:58, 19." aririiversario 
d i ~  i~iiiiilia. Uni decreto da mesiiia data, coiisideraiido 



os graves inconveriieiites qiie poderiani resultar da li vi^ 
impressilo d'aquelle codigo, deterrilinoii qiie :i nicsrnn 
impressilo, venda e re-impressões fossem privativas e 
cxcliisivas da imprensa nacional. Extremo escrupiilo 
clos setembristas, que foi tambem adoptado em Go:i 
onde o consellio do governo, siiccessor do infeliz b:t- 
rão de Sabroso, recebendo da nietropole a, constituiq?io, 
applicou logo !t antiga typographia nacional a dispo- 
siçBo do citado decreto (27 cle rioverubro de 1838). 

A constituição tinha 11 titulos e 139 artigos : 
vê-se, cotejando-a com a constitiliçiio de 1822 e Ç O I I I  

rt carta, que era mais p r ~ d e n t e  e menos defeitiios:~ 
Teve parte iniportante ria sua redacçcão I'assos Ma- 
noel, qiie um eloquente parlamentar contemporaiieo 
proclamou : o melhor poeta e o primeiro santo t l i t  

Iiistoria constitiicional. 
Ao lado da camara dos deputados creou i i i i i : ~  

cainara dc seiiadores, electiva e temporaria, sendo o 
nuniero d'estes pelo menos egilal h metade do niiiiiero 
d'aquelles. Aboliu assim a caniara dos pares vitn- 
licios e hereclitarios, transplantada de Franqa, e qiicb 
se julgoii seni sigriificaquo logicn na historia politica 
de Portugal. 

Estabeleceu cleições directas para a, constituiçiio 
de ambas as camaras, aiitorisando e111 artigo traii- 
sitorio As prirueiras cortes ordinarias, que se reunisseiii 
depois de dissolvido o congresso coiistituinte de 
1838, a decidir se os senadores Iiavinni de ser de 
simples eleiç50 popiilar, ou escolhidos pelo rei sob1.e 
l i s t ~  triplice proposta pelos circulos eleitoraes. 

Rccoriheceu a desceridencia de D. Maria I1 para 
a suc<:essilo da coroa, excluincio expressamente p:ii3:r 
sempre o ex-infante D. BIiguel e a sua descenc1erici;i. 

Continha outras disposições recionaes e sensatas : 
irias, mais democratica do que a carta, não podia coe- 
xistir com leis regulamentares inspiradas ria reacçco, 
niais restrictas e menos libernes do que as de 183-1. 



I .  I eve, por isso, poiica vida. 
Os setembristas tinham iim vigoroso adversario 

no partido ca~tista oii ordeiro, cujos c2uidilhos se 
lioiiravam com a designação de amiyos de I). Pedi-o, 
- partido que conseguiu derribar o goverrio, alcaii- 
çaiido em 26 de novembro de 1839 a queda do g,a- 
binete presidido pelo bar60 de Ribeira de Sabrosa, 
;i pi.etexto de que a sua politica anglophoba des- 
;igraclava a lord Palmerston, e fazia por este inod\) 
com que Portugal estivesse no risco de perder as 
siias coloriias (1). O partido cartista, apenas senhor 
do poder, tratoii de annullar a coiistitiiição de 1838 
e ,  se bem o pensou, rriellior o fez ; no dia 27 de ja- 

(1) IJni pormenor curioso da  politica anti-ingleza dos 
~ete i i~br is tas ,  qiio os cartistas exaggeravain, coin re1:igRo s 
Goa : 

O gabinete, a que sriccedeu o do barno da  Ribeira de  Sa- 
Ijrosa, era presidido pelo visconde de  Sa que era  ministro 
dos negocios extrangeiros. A 12 de março de 1839, lord 
Howard, representante da  corte de  St .  James em Lisboa, apre- 
sentou ao visconde de  Sá uma nota na qual dizia por orderii 
do  seu governo, que as autoridades britannicas de  Bombaim 
acciisnvam os funccionarios portiiguezes de Goa, d e  haverem 
favorecido certos rebeldes que, fugindo do territorio inglez, se  
liaviam retircido para o territorio indo-portuguez. Acrescenta. 
va o embaixador iuglcz que, tendo O seu governo motivos para 
reclamar do de Portugal importantes sommas, estava autori- 
sado a propor como base d'esta negociação a codencia Q coin- 
panhia das Indins Orientaes, de Goa, Damão, Dtu e todos os 
territorios que a coroa portugueza possuia na India. Logo 
no dia 30 raspondeii o visconde de  Sá que, em vista d a  
correspoudencia official chegada de  Goa,. podia afiançar a lord 
How~ard, que as autoridades d e  Bombaim estavam tnal irifor- 
ma da^, porque os fiinrcionarios portuguexes nas suas relações 
corn os indigenas fiigidos não tinham de modo algum infrin- 
gido os tratados entre Portugal e a Grã-Bertanlia, e que, 
cn iq~~an to  Q proposta da  cedencia dc  territorio, tinha sido apre- 
sentada it rainha, e S. M. ficára vivameute magoada porque 
nunca podia esperar qiio Lima tal idén partisse do governo bri- 



i ic i r ,~ d c  1842 foi l)rocIniiiada, no Porto por iniciatil - 

de Costa Cabral, depois iiiarquez de 'i'lioniar, :i rch 
taliraq50 da carta constitiicional, sendo officialmeii~(, 
recoiiliecitla por decreto clc 10 de fevereiro do mesino 
nnno. Desde entzo, n carta (! a lei fundamental poiv- 
tiigucm ainda cni vigor no reino e rias provincias 
i i l  trnrriarinas. 

Segue uma decada de alterações politicas, (pie 
seria longo e alheio ao riosso proposito referir, tciv- 
minando pela revoluç2o cle 1851, que c! attribuidn, á 
rooperaçiio de lord Paliiicrstoii auxiliado por ITen 
r y  Seinioixr ; 4 dirnittido, para niio mais voltar ao po 
der, o intolerante Costa Cabral, j6 e n t b  conde c l 4  

tannico, que era o mais antigo alliado do reino'lusitano. Dizi.r 
mais que S M. havia ordenado o ministro para declarar eiii 
seri nome, que o governo nunca poderia admittir como bast. 
de qualquer neg(jciaq20, fosse esta qu:iI fosse, a cedencia 
territorios que s2o moniimentos de gloria para a naçiio portii- 
gneza e de perseverança de varios principes pi*edecessores d:r 
rainha, assim como das facanhas e coragen: dos antigos nave- 
gadores (! giierreiros portilguezes. 

O bar30 da Ribeira de Sabrosa, successor do visconde d c  
Si na presidencia do conscllio e na pasta d'extrangciros, r c c v  
beii ugualmente (11: lord Homnrd uma nota dizendo que o seii 
governo reputava a ccdencia dc Goa e siias dcpendencias n:t 

q u a ~ ~ t i a  de  500.000 libras, e que,  se a sua anterior proposta 
fosse r e g d a d a ,  a Inglaterra se reservava o dircito de  tomni- 
as niedidas convenientes sc: :il)parecessem casos identicos ao* 
que davam 1og:ir n essa r+?vlaina~Bo. Sabrosa respondeu a loril 
Howard no sentido em riiic o havia feito o visconde d e  Sá. 1. 

íieclarori mais que a proposta da  corte de  Londres não pode- 
ria niincn ser adniittida por governo alguin portuguez que ti- 
vesse a consciencia de  ruerecer este nome. O que a Inglaterr~r 
r i l n  tiiihn podido obter pela forca I: pela trahiçoio nos princi- 
pios U'este scciilo, queria em lS:;!) corisegiiil-o com dinheiro. 
No Coiti7)~Õ,.icm~e, n." 3.513, S.5i-I e 4.495 da 5 e 9 de  abril 
de l F S l  o de :I0 de setembro de 1890. foram i~ublicadas nu 
notas de lorcl Howiird e as energicas respostas dos ministros 
I)uitiiguczes. 



Tliomar ; inaugura-se o governo chamado de r e p e -  
ratão sob a presidencia do marechal duque de Sal- 
danha, contando no gabinete estadistas de elevado 
merito, como Rodrigo da Fonseca Magalhães; Anto- 
nio Luiz de Seabra (o abalisado jurisconsulto que re- 
digiu o projecto do codigo civil), Almeida Garrett, 
Fontes Pereira de Mello; e B promulgado a 5 de julho 
de 1852 o 

O governo regenerador, apenas assumiu o poder, 
entrou no caniinlio de rasgadas reformas que decretou 
dictatoriali-iiente, e convocou logo as cortes consti- 
tuirites para reformar a carta (25 de maio de 1851). 
Reunidas as côrtes, foi-lhe8 apresentado o projecto 
da  reforma que tinha por objectivo estabelecer a har- 
monia entre os differentes partidos, distanciados por 
accumiilados odios, ou, antes, conciliar o poder com 
o povo, conseguir assim a concordia da grande familia 
portugueza a bem da patria commum. Foi larga- 
mente discutido o projecto, assim como a necessidade 
da reforma e a autoridade p'ra a fazer; apbs calo- 
rosos debates e cumpridas as formalidades legaes, 
foi convertido em lei. 

As principaes modificações e additanientos que 
este acto introduziu na carta, se manifestam das re- 
ferencias que nos logares competentes vão notadas : 
a coerçzo da faculdade de eleger o regente do reino, 
porquanto a lei de 7 de abril de 1846 já tinha confe- 
rido esse cargo, quando necessario, a el-rei D. Fer- 
ando, alterando assim a carta, segundo a qual a re- 
gencia pertenceria a esse tempo á infanta D. Isabel 
Maria, a prudente e realissima regente de 1826,- a 
restricção aos deputados para a acceitação de cargos 
reniunerados e de mercês lucrativas, - a mudança 
do systema de eleiqões, substituindo o voto indirecto 

tJ 



pelo directo, como na constituiçiio de 1838, - a sii- 
geiçiio dos tratados internacionaes h approvação clae 
cortes,- a eleição das municipalidades confornie o 
codigo administrativo de 1842 (ainda em vigor iio 
ultramar ! ), - as faculdades legislativas dadas ao 
governo e aos governadores das provincias ultraiila- 
rinas em circumstancias urgentes e graves, da qual 
- diga-se a verdade - não raro se tem abusado,- 
e a abolição da pena de morte para os crimes politi- 
cos, nitido relevo de uma politioa tolerante e concilia- 
dora, de satisfaçiio aos antigos setembristas, uma vez 
alliados do governo para arremessar do poder o ad- 
versario commum Costa Cabral, ao mesmo tempo que 
abrindo as primeiras datas a uma 8ra de paz perma- 
nente e duradoura. De todos estes serviços cabe 
principal quinhão de gloria a Rodrigo da Fonseca 
Bf agalhães, o primeiro estadista portuguez da escola 
constitucional. 

Mas a carta com o acrescimo da lei de 1852 riao 
podia cerrar a evolução politica, tão indefinida como 
a evoluçiio pliysica. Sendo as leis a expressRo pre- 
cisa da civilisação, forçosamente devem acompariliar 
esta no seu movimento ascensional que B contiri~io, 
embora em alguns paizes lento. 

A rainha D. Maria I1 sobreviveu pouco tempo 
á assignatura do acto addicional. Succedeu-llie, 
por ser menor o herdeiro da coroa, el-rei D. Ferna,li- 
do como regente na conformidade da citada lei dc 7 
de abril de 1846, durando a regencia at6 16 de se- 
tembro de 1855, em que foi acclamado D. Pedro V, 
tão querido e amado, como desventuroso no seu 
curto reinado de seis annos, que findou com sua pre- 
matura morte. Sóbe ao throno D. Luiz I, cujo largo 
reinado de vinte e oito annos foi fecundo em nierrio- 
raveis acontecimentos e em importantes providenciils 
para o progresso e prosperidade do paiz, avultaiido 
entre ellas a 



Reforina Constituotonal 
ou Segiinrlo Aoao Addiatonal 

Para estudar devidamente as origens e as causas 
determinantes d'esta reforma, seria valioso subsidio 
a liistoria dos partidos politicos que se têm revesado 
no poder desde 1856, em que D. Pedro V, obtem- 
perando ás indicações da opinito, substituiu o gabi- 
nete regenerador, na posse do governo desde 1851, 
pelo partido progressista-historico sob a presidencia 
do marquez, depois duque de Lould. Os program- 
mas e a acção de cada um d'esses partidos, que tem 
tido transformações verdadeiramente proteicas e desi- 
gnações variadas, synthetisando-se ultimamente nos 
titulos de ~egenerador e progressista, pondo de parte 
outros pequenos grupos, alguns sem ideal definido, 
( não lhes faremos injustiça comparando-os a um 
kaleidoscopo, onde se formam de imprbviso as mais 
inesperadas combinações ) poderiam elucidar-nos as 
circumstancias que precederam e dictaram a reforma 
constitucional de 1885; mas, não podemos sair das 
balisas d'este abreviado prologo. Limitar-nos-hemos 
a recommendar ao leitor a consulta das collecções dos 
Diarios das camaras e das de leis, que lhe mostrarão 
o cunho das aspirações e trabalhos dos differentes go- 
vernos, e a dizer que na primeira decada do reinado 
de D. Luiz I, marcada pela revolta de 19 de maio de 
1870, com a sua consequente e immediata dictadura, 
na qual fulgurou o nome do sr. dr. Dias Ferreira, 
se modificou sobremaneira a politica portugueza. 
Fizeram-se e desfizeram-se as situações com uma sin- 
gular niotabilidade, por vezes nociva á realisaçzo 
dos mellioramentos encetados, houve um verdadeiro 
swnbnage de actividade politica, at6 que a 13 de 
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setembro de 1871 subiu ao poder o gabinete conser- 
vador-regenerador, com esperanças de fixidez. Uiii 
mez antes, na camara dos deputados, o sr. Francisco 
Mendes, em nome do partido que se condecorava coiii 
o titulo de reformista, inspirando-se n'um radicalisino 
democratico, propuzera a reforma da carta (sessiio 
de 16 de agosto). 

Abrindo as camaras a 2 de janeiro de 1872, o 
discurso da coroa annunciou, entre outras refornias, 
o projecto da reforma constituoional, por ser mister 
acompanhar o espirito do seculo, que tende ao aperfei- 
qoamento de todas as instituiqaes humanas ; projecto 
que foi lido na sessão da camara dos deputados do 
16 de janeiro. Surgiu logo outro projecto do parti- 
do historico, apresentado pelo sr. conselheiro Jos6 
Luciano de Castro, visando a evitar por justas conces- 
saes d soberania popular que a revoluqiao armada e in- 
domita impozesse violentamente aos poderes publicos as 
mudangas'inevitaveis, que a resistencia dos preconceitos, 
a reiuctancia dos interesses meados, e o apego 4s velhas 
idéas niro deixaram ordenar legal e paciycamente 
(sessiio de 24 de janeiro). O sr. conselheiro Dias Fer- 
reira se pronunciára em nome do partido constituinte 
pelo restnbelecimento da constituiçiio de 1838. Ne- 
nhum dos projectos cliegou a ser discutido, ficanda 
todos sepultados nos archivos parlamentares, oncle 
ficaram esperando occasião propicia para resurgireiii 
por forga da corrente logioa dos factos. 

Em 5 de março de 1877, aairam do poder os 
regoneradores, entregando-o aos progressistas, mas 
tornaram a adquiril-o a 29 de janeiro de 1878 : e, 
pouco depois, promulgaram a lei de 3 de maio regii- 
lando a constituiçlo da camara dos parerr, e a lei 
eleitoral de 8 de maio em que alargaram com li- 
beralissima generosidade o suffragio e elevaram o 
numero dos deputados, reduzido á mininia expressão, 
R pretexto ostensivo de ecouomias, pelo governo re- 



formista de 1869 (1) : duas leis importantes que in- 
fliiiiim na orgtnisação de ambas as camaras legislati- 
vas. Em breve se foi dilatando e engrossando a 
opiniiio favoravel á reforma da carta, sendo geral- 
mente reconliecida, ate pelos ultra-conservadores, a 
necessidade d'essa reforma e sobretudo a da reorga- 
nisaqiio da camara alta. 

Na sess5io da camara doa deputados, de 10 de ja- 
rieiro de 1883, o Sr. Luciano de Castro voltou á carga, 
siiscitando em nome do partido, de que actualmen- 
te 6 distinctissimo chefe, o seu projecto de reforma, 
e, em 30 do referido mez, o governo, que era rege- 
nerador, apresentou a proposta de lei, reconhecerido 
a necessidade da reforma de algumas disposições da 
carta, proposta que foi convertida na lei de 15 de 
maio de 1884. Ao mesnio tempo se publicou a nova 
lei eleitoral (21 de maio), augmentando o numero dos 
deputados e estabelecendo a sua eleição por lista plii- 
rinominal, por lista uninominal e por accumulação 
de votos conforme os casos. Realisadas as eleições, 
congregaram-se as cortes constituintes em 1885, e 
foi promulgada (24 de julho) a reforma constitucional 
em dez artigos, interpretando, additando, substituin- 
do e alterando diversos preceitos da carta, salientari- 
do-se a nova organisaçiio da camara dos pares com 
a iinmixt50 do c*lciiiento electivo tempoyario, cuja 
constituiçiXo foi regulada por outra lei da mesma da- 
ta,- e a declaraçbo clara e expressa de que os pares 
e deputados são representantes da nação, e não do rei 
que os nomêa, ou dos collegios e dos circulos que os 
elegem: declaraçiio que já se acha consignada lias 
coristituições modernas de niiiitos pnizes para affirmar 
a unica personalidade do Estado, que não admitte 
fraccionamentos de soberania no seu exercicio, e um 

(I) Vide adiante a nota (4) a pag. 49. 
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interesse unico que deve servir de guia & a c ç h  cios 
governos, - interesse publico em presença do ciiial 
os interesses particulares niio podem exigir uma de- 
feza propria e autonoma, que se possa fazer valer 
contra o Estado (1). 

Apeza,r de ser ainda cedo para se apreciarem os 
resultados da reforma constitucional de 1885, dou- 
rada com as leis eleitoraes que lhe correspo~idein, 
os factos v80 já fallando muito alto em favor $unia 
reforma radical e completa. Ha  poucos mezes, foi 
promulgado em dictadura um decreto destinado a 
remodelar, na sua origem e constituição, a camara 
dos deputados (2) ; e no relatorio que o precede, o 
governo consigna os seguintes significativos con- 
ceitos : 

(0 regimen parlamentar atravessa, incontesta- 
velmente, um periodo critico em quasi todas as na- 
ções da Europa ; e, entre nbs, factos recentes vieram 
evidenciar defeitos, que n'um largo periodo de niais 
de dez annos, se haviam successivnmente accen- 
tuado, provando bem que um vicio organico in- 
quinava o regular funccionamento das nossas insti- 
tuiçcjes parlamentares, obrigando todos os governos, 

(I) Sobre este assumpto faz judiciosas observaçaes, que nlo 
trancrevemos para nlo alongar este trabalho, o illustre profes- 
sor V. E. Orlando, da universidade de Palermo, no seu artigo 
D u  fondement juridique de lu representath politique na Revue 
du droit public et de lu science politique, n.O 1 do corrente anno. - - - 

(2) D. de 28 de março do corrente anno ; veja-se adiante 
a nota (2) a pag. 47, t i  qual temos a acrescentar agora que os 
estudiosos, que desejarem largos conhecimentos sobre o suffra- 
gio universal e a lista de escrutinio, podem bebel-os em urn 
bem ponderado artigo de mr. Charles Benoist, intitulado l l e  
Z'organisation du sufrnge uniaersel, e publicado na Revue deo 
deux mondes, de 15 de agosto p. p. 



Bem distinc~âo de homens ou de partidos, a assnmir 
faculdades legislativas, repetindo-se com uma fre- 
quencia, que encerra um ensinamento, a inobser- 
vancia dos preceitos essenciaes da nossa lei funda- 
mental. 

t N8o padece duvida uma tal anomalia ; conver- 
tida quasi em n o m a  da administração, por governos 
das mais varias origens partidarias, compostos de 
hoiiiens do mais diverso caracter e significação poli- 
tica, prov6m de um fundo mal, que a todos se tem 
imposto, afastando-se por egual do caminho estricta- 
ineiite regular e legal, e deixando ao niesmo tempo 
impassivel o espirito publico perante tão reiteradas 
usurpações das faculdades legislativas, constitucio- 
nalmente attribuidas ás côrtes geraes da nação. Nem 
OS governos, por simples capricho, lançariam todos 
mão dos mesmos meios anormaes, nem o paiz, por 
mero indifferentismo, toleraria taes factos sem pro- 
testo. No descredito do parlamento, desde a sua 
origem, nos recenseamentos, at8 4 sua constituiçiio 
desharmonica com as forças vivas do paiz, ae encon- 
tra a explicação de phenomenos de outro modo in- 
comprehensiveis. 

<Unia tal situaçno, Senhor, não pode nem deve 
prolongar-se. Já  o dissemos a Vossa Magestade e 
ao paiz em documento publico e solemne ; reiteramos 
hoje muito firmemente a nossa affirmação. Se não 
restabelecermos a força e o prestigio das instituições 
parlamentares, depurando-as dos seus vicios de ori- 
gem, identificando-as com a verdadeira representação 
nacional, arredando de sobre ellas desconfianças que 
as desacreditem, tornando impossivel a renovação de 
siiccessos que as desaiitorisem, não ser4 facil restau- 
rar entre n6s a normalidade constitucional e assegu- 
rar a fiscalisação salutar e efficaz de que carecem os 
governos em proveito do paiz B. 



Que nos trará, O futuro ? 
Portugal é pequcno na extensão, grande lielo nomc ; 

ennobrecem-o as suas honradas tradições liberaes ; 
nao tem dado Cr humanidade os espectaculos de Sa- 
dowa, de Moscow, de Sedan, encontram-se comtudo 
m s  seus fastos datas de inextinguivel gloria; senipre 
o alimentou um ilotavel ainor á independencia, fL 
civilisaç50, á liberdade ; reune os elementos necessa- 
rios para a sua vitalidade, progresso e prosperidade. 
Mas, n'este extraordinario e quasi incomprehendido 
fim de seculo, em que vae crescendo a desintegraçiio 
da moral, do sentimento religioso, da philosophia e 
da sociedade, a Europa apresenta um singular as- 
pecto : uma crise evidenciada em factos que espan- 
tosamente se accumiilam, ameaça incendial-a. Qiial 
será, pois, a fiitxira evoluçiio politica de Portugal, 
descripto pelo poeta 

. . . qirasi crime da cabeça 
da Europa toda 3 

Deiis o proteja ; e possam todos os portuguezcs 
repetir para senipre aquellas patriotieas palavras 
que saiidarain a acclanisção do fixilddor da mo- 
narcliia : 

Nos liberi sumus et rex noster li6w cst. 

Pangim, 28 de sctenibro de 1895. 



CARTA CONSTITUCIONAL 

DOM PEDRO, POR URAQA DE DEUS, REI DE PORTUQAL 

e dos Algarves, etc. (1). Faço saber a todos os meus 
subditos portuguezes, que soii servicio decretar, 
dar e mandar jurar immediatamente pelas tres 
ordens do Estado a carta constitiicional (2) abaixo 
tianscripts, a qual d'ora ein diante regerá, esses 
meus Reinos, e Domiiiios, e que é do teor se- 
guinte : 

CARTA CONSTITUCIONAL 

hra o Reino de Portugal, blglirves, e seus Dominios 

TITULO I 

Do Reino de Portugal, e seu territorio, governo, 
dynastia e religigo 

Artigo 1." O Reino de Portugal 6 a asso- 
ciaçiXo politica de todos os cicladiios portugiie- 

( I )  Carta, art. 7 3 . O  . 
('L) A carta constitucional Q appellidada de constituiçdo 

nos scris aits. 139.O) 140.O, 143.O) 145.O etc., mas as  
constituic;Ocs de 1622 e do 1838 jA repeliem, para ser desi- 
gnadas, o nome do carta constitucional. A carta differe 
sensivelmente da constituiç%o : 1.' eni suppôi. que s lo  vas- 
saltos, propriedade do principe, todos O S  cidadãos, como se 
elles n5o fossem homens livres, - 2 . O  cm ser (:lia oiithorgada 
pelo monarcha, emquanto que a constituição O discutida palos 
reproscntantcs do povo (Niima Droz, iU(rnue1 d'i~istruction 



zes (1). Elles formam hiima nação livre e indepcii- 
derite. 

Art. 2." O seu territorio fórma o Reino de Por- 
tiigal, e Alp~rves,  e coniprelieiide : 

5 1." Na Europa,-- o Reino de Portugal, qiie sc 
compõe das provincias do Minlio, Traz-os-Jloritrs, 
Beira, Extremadura, Alemtejo, e Reino do Algarvc, o 
das Ilhas adjacentes, Madeira, Porto Santo e Açorcs. 

5 2." Na Africa Occidenta1,- Rissau e Caclieii ; 
na Costa da Mina, o forte de S. João Baptista clo 
AjiidiS, Angola, 13cnguclln, e suas dependencias, Ca- 
binda, e Moleiiibo, as Ilhas de Cabo Verde, e as t lo  
S. Thoriié e Principe, e suas dependencias ; - l i a  

Costa Oriental, Moçambiq~ie, Rio de Sens, Sofaia, 
Inhambane, Quiliiliane, e as Ilhas de Cabo Ilel- 
gado (2). 

5 3." Na Asia,- Salsetc, Bardez, Goa, Daiii;io. 
~i11'(3), e os estabeleciuientos de Jfacau, e das 111i;is 
de Solor (4) e S' 1111or. 

ciuiqve). Uma carta t! ortthorgadn - escreve W .  nlock - iimn 
constittiiçâo 6 delibel.ada ; uiiia 6 dom cspoutaneo, directaiiieii- 
te concedido pelo soberano, a outra iiin contracto entrci :r 
n:iyão ao puvo s~bev.ultor e o clieí'e do E:st:ido. Eiitretnnici, lia 
uin porito cni qiie se p:irecern a carta e a conetituiç%o : i i t i i . ~  

c 011tia lig-aiii os princoipcs coin igiinl R)iç:i (Dictiufzttaire y~:irr- 
T ~ I  cle Ir1 politiyi~e, verb. Chavtsj. L)a iritrodiic<;80 tanto tl;r 
ccinstitiiiy;io de 1822, como tfn d c  1838, eni que se diz u . . . 
ns cGrtes. . . decreta?-czn~ e ezc aceitei. . . n comparada 9. da cai t:r 
coii~titucionnl, 6 mnriifeata a dii~cc.ienç:i, todavia esta TITLO 6 
mcnos Iit)t~i.al do quc nqucl1;is constit~i;pGea (Lopcs Pr:i(;a, 
Estt(do8 sobre (C cnvtc~ c o ~ ~ . ~ t i t i ~ c i ~ ~ i a l ,  V O I .  I pag. XIX e S C ~ . ) .  

( I )  C:ii.ta, art. 7.'. 
(2) 1). de 1 dc dezcnibro dc 1 8 0 ,  art. 1 .O n.Od I .O c 4.' 

e IrqislaqZo posterior mcricionadn iin Ciivtcl ov.gn7licci ciultolcida, 
adiytlo de 1894, p:igs. 7 a 9. 

(3) Cit D d<: I X ~ i 9 ,  nrt 1 . O  11.' 5.0--Cui.tr~ orq. (11111 pag. !). 
(4) A iIli:r dc Solar ti)i cc.rlidit A Hollaritla pelo trat:ido 

de 20 dc abril de 1 851i, ratiticado a 18 de :igosto de :S(jO. 



Art. 3." A NaqKo nao reni~ncin o direito, que te- 
iili:~ a qii:ilqiier porçzo dc territorio n'estas tres partes 
do mundo n;Fo coniprelientiida no antecedente artigo. 

Art. 4." O seu governo (1 monarcliico, lieredi- 
tario (I), r: representativo. 

Art. 5 . O  Continiía a dynastia, reinante da sere- 
nissinin casa de I'iragança, na pessoa da senhora 
Priiiceza Dona Maria, da Gloria, pela abdicaçgo, e 
cessão de sei1 augusto pae o senlior Doiii Pcdro I, 
Imperador do I h z i l ,  legitimo lierdeiro, e successor 
do senlior Doin Joso VI (2). 

Art. 6." A rcligizo catholica, apostolica romana, 
continuará a ser a religião do Reino. Todas as ou- 
tras religices ser50 perniittidas aos estrangeiros coiii 
sei1 culto doiiiestico, ou particular, eni casas para isso 
destiii,zdas, scin fbrma, algiiina exterior de teinplo (3). 

TITULO I1 

Dos cidadãos portuguezes 

Art. 7 . O  SSão c.idad,'ios portiigiiezes (4) : 
$ 1.0 Os qiie tiverem nascido eni Portrigal, ou 

seiis doniinios, e que hoje não forem cidadãos bra- 

(1 )  Carta, arts. 5 . O  e 8 6 . O  a 90.O. 
(2) Ib. arts. 86." a 90.O. 
(3) Ib. art. 145.O § 4.". 
(4) Regulado pelo Cod. Civ. nas seguintes arts ! 
o Art. 1 8 . O  Silo cidadsos portuguezes : 
1 . O  Os qiie nascem no reino, de pae e mRe portuguezes, 

ou 56  de mãe portugiieza sendo filhos iHegitimos ; 
2 . O  Os que nascem no reino, de pae estrangeiro, comtanto 

que nPo resida por serviço da sua naç50, salvo se declararem 
por si, sendo jti maiores ou emancipados, ou por seus paes ou 
tutores, sendo menores, que não quereni ser cidadãos portu- 
guezes ; 

3." Os filhos de pae portngues, ainda quando este haja 



eileiros, ainda que o pae seja estrai~geiro, uma vcz 
que este n ã ,  resida por serviço da sua. naçko. 

Ij 2." Os fillioa de pae portugiiez, e os illegitiinou. 
de niãe portiiguezs, nascidos eni pniz estrangeiro, 
que vierem estabelecer domicilio no lteino. 

$ 3.0 0 s  filhos de pae porttiguez, que estivesse* 
em paiz estrangeiro ein serviço do Reino, enil,oi.,i 
elles não venliam estabelecer domicilio no Reino. 

fJ 4." Os estrangeiros natiiralisados, qualquer ( ~ i i ( ~  

seja a sua religião : uma lei determinará as qiinli- 
dndes precisas para se obter carta de naturaiisat;;l,~ 

sido expulso do reino, ou os filhos iHegitimos de mHe portii 
gueza, bem que nascidos em paiz estrangeiro, que viereiii cs- 
tabelecer domicilio no reino, ou declararem por si, si.nilit 
maiores ou emancipados, ou por seus paes ou tutores, seiicio 
rrienores, que querem ser portuguezes ; 

4." Os que nascem no reino, de paes incognitos, ou (1s 
nacionalidade desconhecida ; 

5." Os estrangeiros naturalisados, seja qual for a sua re- 
ligiiio ; 

6.O A mulher estrangeira, quo casa com cidadão por- 
tuguez. 

1." A declaraç8o exigida no n." 2 . O  serd feita perante 
a municipalidade do logar em que o declarante tiver reeidido ; 
e a exigida no n.O 3 . O )  perante os respectivos agentes consu- 
lares portuguezes, ou perante a competente autoridade es- 
trangeira. 

$ 2.O O menor, chegando á maioridade ou sendo emanci- 
pado! poder8 por meio de nova declaraçjio, feita perante n 
municipalidade do logar que eleger para seu domioilio, recla- 
mar a declarapao que, durante a sua menoridade, houver sido 
feita por seu pae ou tutor, nos termos do n.O 2.O 

Art. 19.O Podem ser naturalisados os estrangeiros, qiic 
forem maiores ou havidos por maiores, em conformidade c1:i 
lei do seu paiz e da lei portugueza : 

1.O Tendo capacidade para grangearem salario pelo seti 
trabalho, ou outros recursos para subsistirem; 

2 . O  Tendo residido um anno, pelo menos, em territorio 
portuguez. 



Art. 8.O Perde os direitos de cidadno portii- 
g11ez (1) : 

5 1.' O que se na.turalisar em paiz estrangeiro. 

$ iir~ico. Podem comtudo ser naturalisados, sem depen- 
dcncia da clausula do n.O 2 . O  os estrangeiros descendentes de 
sangrie portuguez por linha masculina oÜ feminina, que vierem 
doiiiiciliar se rio rciiio. 

Art. 20.O O governo pdde dispensar todo ou parte do 
tempo do resiclencia, exigida no n.O 2.O do artigo anteceden- 
te, ao estrangeiro casado com mulher portugueaa, e 4qiielie 
qiie tenha feito, ou seja chamado para fazer A napto, algum 
sc~iviço relevante. 

Art. 2 1 . O  As cartas de naturalisação sb produzir20 o 
scii effeito, dcpois que forem registadas no archivo da camara 
miinicipal do concelho, onde o estrangeiro estabelecer o seu 
d(111iici1io. n 

( 1) Rgiilado pelo Cod. Civ. nos seguintes arts. : 
cArt. 22.O Perde a qualidade de cidadiio portugez : 
1 . O  O que se natiiralisa ein paiz estrarigeiro ; pódc porhm 

recuperar essa qiialidade, regressando ao reino com aniriio de 
domiciliar-se n'clle, e declarando-o assim perante a munici- 
palidade do iogar que eleger para seu domicilio ; 

2.O O qiie sem licença do governo accoita fuucçaes pua 
bliciis, g:aya, pensiio ou condecoraçiio do qualquer governo 
estrangeiro : púde conitudo rehabilitar-se por graça especial 
do roverno : v 

3." O expulso por sentença, emquanto durarem os effei- 
tos d'esta ; 

4 . O  A mulher portugueza que casa com estrangeiro, salvo 
ee n&o for por esse facto naturalisada pela lei do paiz do seu 
marido. Dissolvido, porém, o matrimonio, p6de recuperar a 
sua antiga qualidade de portugueza, cumprindo com o die- 
posto na 2.a parte do n.O 1.O d'este art.. 

1 . O  A naturalisaçlo em paiz estrangeiro, de portiigaez 
casado com portii~ueza, nzo implica a perda da qiialidade de 
cidadão portuguez em relaçlo d mulher, salvo se ella decla- 
rar, que quer seguir a nacionalidade de seu marido. 

§ 2 . O  Da mesma fórma, a riatiiralisação, em paiz estran- 
geiro, de portugriez, ainda que casado com mulher de origem 
estrangeira, n?to implica a perda da qualidade de cidadilo 
portuguez om relapiio aos filhos menores, havidos antes da na- 



'$ 2.0 O que sem licença do Rei aceitar ernpw- 
go, pensão ou condecoraq50 de qualquer governo 
e~t~rangeiro. 

5 3.0 O que fdr banido por sentença. 
Art. 9.quspende-se o exercicio dos direitos 

politicos (1) : 

1 1." Por incapacidade physica ou moral. 
2." Por sentença condemnatoria B prisão, oii 

degredo, ern quanto durarem os seus effeitos. 

TITULO I11 

Dos pode re s ,  e r e p r e s e n t a g ã o  naoional 

,Art,. 10." A divisto e Iiarmonia dos poderes po- 
liticos G o principio conservador dos direitos dos 
cidadãos, e o riinis seguro meio de fazer effectivas 
as garantias, que a constituiçZo offerece. 

Art. 11 ." Os poderes politicos reconhecidos pela 
constitiiiçno do Reino de Portugal siXo quatro : 
o poder legislativo (2), o poder moderador (:I), 
o poder execiitivo (4), e o poder judicial (5). 

tiiralisa<;2to ; salvo se estes, depois da maioridade ou emancips- 
$20, declararem, qiie querem seguir a nacionalidade de seu pae. 

Art. 23.O As pessoas, que recuperarem a qualidade de 
cidadãos portuguezes, conforme o que fica dispoeto no art. 
antecedente, s6 podem aproveitar-se d'estc direito desde o dia 
da sua rehabilitaçto. 

( l j  L. do pariato, de 3 de maio de 1878, art. 8.'. 
Esta L. vae publicada em nota ao art. 6." $ 7.O do 2." Acto. 
Cod. Pen. de 16 de setembro de 1886, art. 57.O n.O 9.O, art. 
58.O n.O 3." e art. 63.O. 

(2) Carta, arts. 13.O a 62.O. 
(:-I) Ib. arts. 7 1.O a 74.O- 2.O Acto art. 7 .O .  

(4) Carta, arts. 75.O a i7.O - 1 .O  Acto art. 10.'- e 
Acto art. 8.O. 

(5) Carta, arta, ll8.O a 131.". 



Art. 12." Os i.eprescntantcs da nação portirgiicza 
s2o o Rei, e as Cortes geraes, 

Do poder legislativo 

CAPITULO I 

h s  ramos do poder legislativo, e suas attribuiqóes 

Art. 13." O poder legislativo compete 5s cdrten 
coiii a sancçlio do Rei. 

Art. 14." As cortes cniiip0eni-se de duns caniaras : 
caniara dos pares, e caniara dos deputados. 

Art. 15.0 E' da, sttribuçsio das cortes : 
5 1.' Tomar jiiraniento ao Rci, rio Principe Real, 

ao Regente, ou Rereiicia (1). 
5 2." Eleger o Regente, oii a Regencia, e niarcar 

os lirnitt?~ da sua autoridade (2). 
tj 3." Reconliecer o Principe Real, como successor 

do tlirono, 11s piiuicira reunigo, logo depois do seu 
nascimento (3). 

§ 4 . O  Noinear tutor ao Rei menor, caso seu pae 
o iiRo terilix nonieado enl testaiiiento (4). 

§ 5." Na norte do Rei, oii vacancia do tlirorio, 
instituir exxine da ntlmi!iistraç%o, que acabou, e re- 
foririur os abiisos n'clla introduzidos. 

5 6." Fazer leis, inteipretal-as, susl>cndcl-as, e 
revogal-as (5). 

(1) Carta, arts. 76.O, 70.O e 9 7 . O .  
(2) Ib. art. (J3.0-1.0 Acto, art. 1.'. 
(3) Hcgulamentado pela L. de 28 de janeiro de 1864. 
(4) Carta, art. 100 ". 
15)  Ib. arts. -13." a G 2 . O .  



5 7.0 Velar na guarda da constituic;ão, e promo- 
vci. o bem geral da nação (1). 

8." Fixar annualmente as despezas publicas, e 
i.cpartir a contribuição directa (2). 

t j  9." Conceder, ou negar a entrada de fi)rças 
cstrarigeiras de terra e mar dentro do Reino, ou i i o ~  
portos d'elle. 

5 10." Fixar annualmente, sobre a infortiia(;;io 
do governo, as forças de mar e terra, ordinarias, c 
extraordinarias (3). 

$ 11 .O Autorisar o governo para contraliir em- 
prestimos. 

$ 12." Estabelecer meios convenientes para pa- 
gamento da divida publica. 

5 13." Regular a adniinistraqão dos bens do EY- 
tit(lo, e decretar a sua alienação. 

5 14." Crear, ou suprimir empregos publicas, c 
est,al)clecer-lhes ordenados. 

5 15.Weterminar o peso, valor, inscripção, tvpc), 
r deterniinação das moedas, assim como o padr;to t l ,  )s 
pesos e medidas (4). 

Art. 16." caniara dos pares tcrA o tratairieritn 
tlc = Dignos pares do Reino =, e a dos depiitatlos, - Senhores deputados da nação portiigueza, =. 

Art. 17." Cada legislatiira durar& quatro annos, 
c cada sessiio annual tres mezcs (5). 

Art. 18." A sessiio real de abertura será todos 
os anrios no dia dois de janeiro (6). 

( 1 )  Carta, art. 139."-1." Acto art. 14.O. 
(2) Ib. arts. 136.O a 138.O-1 .O Acto arts. 12." c 13.O. 
(3)  Ib. arts. 75.O $$  5." e 9.", e arts. 1l:J.O ~ i ,  117.O. 
(4) Adoptado o sjstema metrico-decimal, L). de 3 de de- 

zornbro de 1852. 
(5) 2 . O  Acto, art. 2." e S. 
(6) Carta, arte. 43." e 44.O-A L. de 17 de julho de 1857 

dc t~ in i i nou  qiio a scssão rcal ela abertura das coites geriirs 



Art. 19.0 Tainbeni ser4 real a sessbo do eiicer- 
raiiiento, e tanto esta, como I da abertura, se farA 
e:n cortes geraes, reunidas ambas as camaras, estari- 
do os pares á direita, e os deputados ti esquerda (1). 

Art. 20." Seu ceremonial, e o da participaqiio ao 
Rei será feito na forma do regimento interno. 

Art. 21." A nomeação do presiderite e vice-pre- 
sidente da camara dos pares compete ao Rei : e a do 
presidente e vice-presidente da camara dos deputa- 
dos serti da escollia do Rei, sobre proposta de cinco 
feita pela mesma camara : a dos secretarios de am- 
bas (2j, verificação dos poderes dos seus membros (3), 
jiiramento, e sua policia interior se executar8 na for- 
nia dos seus respectivos regimentos. 

Art. 22." Na reunião das duas camaras o presi- 
dente da camara dos pares dirigir8 o 'trabalho, os 
pares e os deputados tomarao logar como na abertura 
das côrtes. 

Art. 23." As sessões de cndn uma das caiiiaras 
ser20 publicas, á excepção dos casos, em que o bem 
do Estado exigir, que sejam secretas. 

fosse todos os annos no dia 4 de novembro : mas a L. de 1 de 
maio de 1863 revogou aquella, restabelecendo a disposiçbu da 
Carta, art. l8.O. 

(1) Carta, arts. 43.O e 44.O. 
(4) Tanto a camara dos parea, como a dos dcputadoe 

tem dois secretarios e dois vice-secretarios, eleitos d'eiitre os 
respectivos membros. 

(3) Quanto 4 verificaçÃo dos poderes dcs pares vita- 
licios, depois da cit. L. do pariato, de 18í8, & necessario que 
as cartas r6giaa indiquem como o agraciado e6tá comprelien. 
dido n'algriuia das categorias n'ella fixadas ; - quanto 4 veri* 
ficação dos poderes dos pares eleitos, eatA regulado pela L. 
de 84 dc julho de 1885 (org. eleitoral da parte electiva da 
cainara dos pares) arts. 54." a 61.C. 

Quanto A carnara dos depiitados, veja-ae o i). E. de 28 
de março de 1898, arts. 94.O a 93.O. 

3 



Art. 24.' 0 s  negocios se resolverEo pela rnai0i.i;~ 
absoluta de votos dos membros presentes. 

Art. 25." Os membros de cada uma das camaras 
si70 inviolaveis pelas opiniões, que proferirem no exer- 
cicio das suas funcções. 

Art. 26." Nenhum par, ou deputado, durante a 
siia deputação, pode ser preso por autoridade alguni;~. 
salvo por ordem da siia respectiva camara, menos 
em flagrante delicto de pena capital (1). 

Art. 27.' Se algum par, ou deputado fâr pronun- 
ciado, o juiz, snspendendo todo o ulterior procedi- 
iiiento, dará conta 6 sua respectiva camara, a qual 
deciciirh se o processo deva continiiar, e o membro ser, 
ou n%o silspenso no exercicio das suas funcç0es (2). 

Art. 28." Os pares, e depiitados poder? do ser no- 
iiic.ados para o cargo de ministro d'Estado, ou con- 
sellieiro cl'Hstado, com a differença de que os pares 
continuam a tcr tissento na  camara, e o deputado dei- 
xa rngo o seli lopar. e se procede á nova eleic.$o na  

l)odc ser re-clcito, e acciimiilar a s  duas fiinc- 
qoes (3). 

Art. 29.' 'Tambem accumulam as duas f~~nçõés  
se jA exerciniii qualquer dos mencionados cargos: 
quando f'orn,ni eleitos. 

Art. 30.' N5o se pode ser ao mesmo tempo mem- 
bro de alubali as camaras (4). 

( 1 )  2 . O  Acto, art. 5.". 
( 2 )  Ib. art. 4.". 
(31 I .O Acto, art. 2.O, - 2 . O  Acto, a3.t. 5." - cit. D. E. 

de 1$!)5, arta. 12.O e 1 3 . O .  
. 4 )  O deputado, que fi3r eleito par do reino, dever4 rio 

pi.ar;o de oito dias depois de cornmiinicada a eleiçFLo 9. camarzr 
dos pnrt3s, ol)tnr entre iiin e outro logar, cib. org. de 24 de 
julho de 18n5, art. 1 1 . O .  
0 par tempornrio, que for cleito depittado, dever8 optar 

pcio lugar de pnr ou dcpiitudo, ao prasu de oito dias, a contar 



Art. 31 .O O exercicio de qiialquer emprcao k, . -. ' excepção dos de conselheiro d'hht:~do, e niinistro 
d'Kstado, cessa interinamente em (liiarito durarem as 
fuiicções de par, ou deputado ( I ) .  

Art. 32." No intervallo das sessões não podcrb 
o Rei enipregar iim deputado fbra do Iieino, nerri 
mesnio ir& exercer seu emprego, quando isso o irii- 
possibilite para se reunir no tempo da  convocaç%o 
das cortes gcraes, ordinarias, ou extraordiriarias. 

Art. 33." Se por algum caso iniprevisto, de que 
dependa a segiirança publica, ou o bein do Estado, 
for indisperisavel, qiie alguni depiitndo shia para oii- 
tnt commissùo, a respectiva camara o poderá deter- 
miiiar (2), 

CAPITULO I1 

Da camara dos deputados 

Art. 34.0 A camara dos deputados é electira (3), 
e tempornria. 

Art. 35." E' privativa d a  camara dos depiitados 
ct iniciativa : 

6 1." Sobre iiiipostos. 4 2." Sobre recrutwuentos. 

d'aquelle em que for approvada a siia eleic;Ho pela camara 
dos deputados, entendendo-se que, na falta de declaraçdo, 
opta pelo logar de deputado, - L. de 21 de abril de 1886, 
art. 1." $ un. 6 

Perde o logar da deputado o que tomar assento na camara 
dns pares, cit. D. E., art. 12.O n.O 2.O. 

(1) i."' Acto, art. 3.". O cit. D. E. eritabelece no art. 
7 . O  as incompatibilidades entre o exercicio de determinados 
empregos e funcsões com o desempenho do logrrr de deputado. 
Vejam-se tambem os seus arts. 12.' e 13.O. 

(2) 1.O Acto, art. 2.O 3 1.O e art. 3.O - cit. D. E., art. 
13.O $ un. 

(3) Carta, arts. 63.O a 7 O . O  - 1 . O  Acto, arta. 4 . O  a 9.". . 



Art. 36.0 Tambem principiar& na camara dos de- 
putados : 

6 1 . O  O exame da administração passada, e refor- 
ma 'dos ~ibiisos n'ella introduzidos (1). 

5 2." A discussão das propostas feitas pelo poder 
executivo. 

Art. 37." E' da privativa attribuiçgo da meNiiia 
camara decretar que tem lagar a acciisaçlo dos nii- 
nistros #Estado, e consellieiros #Estado (2). 

Art. 38." Os deputados, durante as sessões vence- 
rão um subsidio pecuniario, taxado no fim da ult~iiiia 
sessão da legislatura antecedente. Alem disto se lliee 
arbitrará um indemnisaçlio para as despezas da vin- 
da e volta (3). 

(1) 1 . O  Acto, art. 14.O. 
(2) Carta, art. 41.O $3 1." e 2.O. 
(3) O D. de 15 de setembro de 1892 estabeleceu o ae- 

guinte : 
a Art. 1 . O  Os deputados 4s côrtes geraes da naçilo portii- 

gueza exercem sem remuneraçfo as suas funcçõea. 
5 unico. Terão, pordm, passagem gratuita nos caminhos de 

ferro do Estado e nos navios do Estado, para o exercicio 
das respectivas funcç86s. 

Art. 2 . O  SBo autorisadas as municipalidades dos respe- 
ctivos circulos a subsidiar os deputados nãoresidentes na 
capital, quando as circumstancias das eleitos o reclamarein 
absolutamente, comtanto que esse subsidio não exceda o que 
eet4 reconhecido na legislaçdto vigente. 

Art. 3 . O  Os empregados publicos, que não accnmularem 
o exercicio do seu emprego com as funcções legislativas, ape- 
nas têm direito ao vencimento de categoria. 

Art. 4 . O  Nlo 030 comprehendidos nas disposições do pre- 
sente decreto os deputados do ultramar que tiveredi residcncia 
n'alguma das possessões ultramarinas. D 

Quanto aos deputados do ultramar que tiv8rem residencia 
n'rtlguma das provincias ultramarinas, exceptuados no art. 4.' 
supra: ficaram em vigor, com respeito ao subsidio, o D. de 
29 de julho de 1886 e a L. de 21 de julho do 1888, e, com 
respeito A indemnisapgo das despesas de viagem, a L. de 25 



CAPITULO I11 

Da camara dos pares 

Art. 39.' A camara dos pares 6 composta de 
menibros vitalicios, e hereditarios, nonieados pelo 
Rei, e sem numero fixo (1). 

Art. 4 0 . 9  Principe Real, e os Infantes, são pa- 
res por direito, e terão assento na camara, logo que 
cheguem á ed?de de vinte e cinco annos (2). 

Art. 41.O E da attribuição exclusiva da camara 
dos pares : 

$ 1." Conhecer dos delictos individuaes commet- 
tidos pelos membros da familia real, ministros ii'Es- 
tado, conselheiros #Estado, e pares, e dos delictos 
dos deputados, durante o periodo cln legislatura (3). 

$ 2." Conhecer da responsabilidade dos secreta- 
rios, e conselheiros d'Kstado. 

$ 3.0 Convocar as cortes na morte do Rei, para a 
eleição da regencia, nos casos em que ella tem logar, 
quando a regencia provisional o ngo faça. 

Art. 42." No juizo dos crimes, cuja accusação não 
pertence 4 camara dos deputados, accusarh o procu- 
rador da corda. 

de abril de 1845, art. 4.", o D. de 1% de janeiro de 18153 e 
outras disposições. Veja-se Barbosa de Magalhães, Codago 
eleitoral, ed., 1890, pag. 125 e nota, pag. 126 e 127. 

No relatorio que precede o D. E. de 28 de março de 1895, 
se promette uma nova lei fixando o subsidio para os deputados. 

(1) 3 . O  Acto, art. 6." e $$. E m  nota ao 5 7.O irSlo as 
LL. anteriores, de 11 de abril de 1843 e de 3 de maio de 
1878 ; a primeira restringiu a hereditariedade e a segunda 
regulou a norneaçElo dos pares vitalicios. 

(3) Tambem sZLo pares por direito o patriarcha de Lis- 
boa, os arcebispos e bispos do reino pelo simples acto da sua 
elevaçXo 4s referida dignidades, D. de 30 de abril de 1826. 

(3) Regulado pela L. de 15 de fevereiro de 1842. 



Art. 43 O As sessões da camara dos pares começam. 
e acabam ao mesmo tenipo, que as da camara dob 
depii tadoe. 

Art. 44.0 Toda a reuniao da cnmara dou pares 
fbra do tempo das  sessões da dos deput:idos. 6 
illicita e nulla, á excepção dos casos marcados j I (  l:i 

constituiq%o. 

CAPITULO IV 

Da proposicáo, discussá<), sancçáo e promulga~ão das leis 

Art. 45." A proposição, opposição, e approvayão 
dos projectos de lei, compete a cada tima das tia- 

maras. 
Art. 46." O poder executivo (1) exerce por 

qiialqucr dos niinistros d'Estado a proposição, que 
Ilie compete na formaçiio das leis ; e s6 depois de 
examinada por uma commiss%o da camara dos d e  
putados, aonde deve ter principio, poderá ser cou- 
vertida em projecto de lei. 

Art. 47.' Os ministros podem assistir, e discu- 
tir a proposta, depois do relatorio da commiss;io ; 
mas niio poderão votar, nem estarão presentes á vo- 
tação, salvo se forem pares, ou deputados. 

Art. 48." Se a caniara dos deputados adoptar o 
projecto, o remetterá á dos pares com a seguinte for- 
mula : - A camara dos deputados envia 4 carnaru 
dos pares a proposição junta do poder executivo (com 
emendas ou sem ellas), e pensa que ella tem logar-. 

Art. 49.O Se não poder adoptar a proposiçâo, par- 
ticiparCt ao Rei por uma deputação de sete membros, 
da maneira seguinte :-A camara dos deputados tes- 
temunha ao Rei o seu reconhecimento pelo zelo, qiit. 
mostra em vigiar os interesses do reino, e lhe suppli- 

(1) Carta, art. 75.'. 



oa respeitosamente digne-se tomar em ulterior coii- 
sideração a proposta do governo -. 

Art. 50." Em geral as proposições, que a camare 
dos deputados admittir e approvar, ser50 rernettidas 
a camara dos pares coni a forinula seguinte: - A 
camrtra dos deputados envia á, camara dos pares a 
proposição junta, e pensa que tem logar pedir-se ao 
Rei a sua sancçsio -. 

Art. 51." Se por6m a caniara dos pares naco ado- 
ptar inteiramente o projecto da camara dos depiitados, 
mas se o tiver alterado, ou addicionado, o reenviará 
pela maneira seguinte : - A cariiara dos pares envia 

camara dos deputados a sua proposição (tal) com as 
emendas, ou addições juntas, e pensa que corri ellas 
tem logstr pedir-se ao Rei a 'sancçiio real -. 

Art. 52." Se a camara dos pares, depois de ter 
deliberacio, julgar que riXo pbcle admittir a proposi- 
ção ou projecto, dirá nos termos seguintes : - A ca- 
rnara dos pares torna a remetter á cailiara dos depu- 
tactos a proposiçiio (tal), á qual ngo tem podido dar 
o seu consentimento -. 

Art. 53." O mesmo praticar& a camara dos depu- 
tados para com a dos pares, quando n'esta tiver o 
p~ojecto a sua origem. 

Art. 54.' Se a caiiiara dos deputados não appro- 
var as emendas, oii atidições da dos pares, ou vice- 
versa, e todavia a cainara recusante julgar que o 
projecto 4 vantajoso, se nomeará, uma corrimissão de 
egual numero de pares, e depiitados, e o que ella 
decidir servirá, oii para fazer-se a proposto da lei, 
ou para ser recusada (1). 

( I )  Itegrilnmentado pela L. de 27 de junho de 1849. A 
cnmmissiio mixta C composta de cinco a doze membros effe- 
ctivos, de cada urna das camaras, segundo a gravidade das 
materias, e de quatro supplentos. 
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Art. 5 5 . q e  qualquer das duas camaras, coti- 

cliiida a discussão, adoptar inteiramente o projecto, 
que a outra camara lhe eriviou, o reduzirá a de- 
creto, e depois de lido em sessgo, o dirigirti ao Rei 
em dois aiitographoa assignados pelo presicic iite, e 
dois secretarios; pedindo-lhe a sua sancç51 I ~wla 
formula segiiintf: : - A g  cortes geraes dirigem ao liei 
o decreto iiicluso, que julgam vantajoso, e iitil ao 
Reino, e pede111 a Sua Magestade se digne dar a 
siia s,z11cçno- (i). 

Art. 56." Esta remessa ser& feita por uma depu- 
t a ~ "  de sete mcmbt~oa, enviada pela camara ultiiiia- 
mente deliberante, a qual ao mesmo tempo iriforrliará 
á outra camara, onde o projecto teve origem, qiie 
tem adoptado a sua proposiç50 relativa a tal ol~jecto, 
e que a dirigiu ao Rei, pedindo-lhe a sua saricqRo. 

Art. 57." Recusalido o Rei presti~r o aeu coiiseri- 
timento, responder8 nos termos seguintes :- 0 Rei 
quer meditar sobre o projecto de lei, para a seu teiii- 
po se resolver - .Ao que a camara responder6 qiie 

- Agradece a Sua ilfagestade o interesse que t ~ i i  ia 
pela nação -. 

Art. 58." Esta denegação tem effeito absoluto. 
Art 59." O Rei dar&, ou negará a eancçiio (2) 

em cada decreto dentro de um mez, depois que llie 
fôr apresentado. 

Art. 60." Se o Rei adoptar o projecto das côrtcas 
geraes, se exprimir& assim .- O &i consente --. 
Com o qiie fica sanccionnclo, e nos termos de ser 
promulgado como lei do Reino ; e um dos dois 
autographos, depois de assignados pelo Hei, será re- 

(1) Carta, art. 74.O 5 3.O. 
(2) Entende-se por sancçto a approvação dada pelo poder 

execiitivo S proposta de lei que para esse tim lhe 6 apresentada 
(Lopes Prasa). Veja-se a nota ao artigo 61." 



mettido para o archivo da camarn que o enviou, e 
o outro servirá para por elle se fazer a promulgaç~o 
da lei (1) pela respectiva secretaria d'Estado, sendo 
depois remettido para a Torre do Tombo. 

Art. 6 1 ," A formula da pr~mulgaçã~o da lei será 
concebida nos seguintes termos :- D. (F.) por graça 
de Deus Rei de Portugal, e dos Algarves, eto. (2). 
Fazemos saber a todos os nossos siibditos, que as côr- 
tes geraes decretaram, e nós queremos a lei seguinte, 
(a integra da lei nas suas disposições sómente) : 
nia.ndamos portanto a todas as autoridades, a quem 
o conliecimerito e execuçZo da referida lei pertencer, 
que a cunlpram, e façam cumprir, c guardar tão in- 
teiraniente, como n'clla se contém. O secretario d9Es- 
tado doa negocios d .  . . . . (o da repartição compe- 
terite) a faça imprimir, publicar e correr. 

Art. 62.Yssignada a lei pelo Rci, referendada 
pelo secretario d'Estado competente, e sellada com o 
&Ilo real, se guardarii o original na Torre do Tombo, 
e sc remettergo os exeniplares d'ella impressos a to- 
das as camaras do reino, triburiaes, e mais logares, 
oritle convenlia fazer-se publica (3). 

CAPITULO V 

Das eleições (4) 

Art. 63." As nomeag0es dos deputados para as 

(1) Entende-se por promulgaçlo da lei a publicaqão 
solcmne da mesma, srgundo as formalidades para osse fim 
ostatuidas, feita pela autoridade competente, o sem a qual a 
lei não poderia jiidiciosarnente tornar-se obrigatoria. A pro- 
mulgasão envolve e comprehende a sancç80 (Lopes Praça). 

(2) Carta, introducção e art. 73.O. 
( 3 )  Sobre a piiblicayaio e execuçCio daa LL. e outraa 

disposisõcs régias, tanto no reino, como no ultramar, veja-se 
a cit. C'uvta org.  ann., nota (2) a pag. 96, 97, 98 e 133. 

(4) 1.O Acto, arts. 4 . O  a 9.' - D. E. de 2.4 de margo do 
3 



c8rtes geraes ser20 feitas por eleições indirectas, ele- 
gendo a massa dos cidadgos activos, em assembléas 
parochiaes, os eleitores de provincia, e estes os rc- 
presentantes da nação. 

Art. 64.' 'Tem voto n'estas eleições primarim : 
5 1.' Os cidadãos portiiguezes, que estiio no gozo 

dc seus direitos politicos. 
§ 2." Os extrangeiros natiiralisados. 
Art. 65." São excluidos de votar nas assembldas 

parochiaes : 
5 1.0 Os menores de vinte e cinco annos, nos 

quaes se ngo comprehendem os casados, e officiat~s 
militares, que forem maiores de vinte e um annos, os 
bachareis formados, e clcrigos de ordens sacras. 

5 2.0 Os filhos-familias, que estiverem na compa- 
nhia de seiis paes, salvo se servirem officios pixblicos. 

§ 3.0 Os crcados de  servir, em cuja classe n:io 
eiitram os giiarda-livros, c prirnciros caixeiros das 
casas de cominercio, os creados da casa real, que niio 
forem de &a120 branco, c os aí1rriinistradoi.e~ das fa- 
zciid as ruraes, e fabricas. 

$ 4." Os religiosos, e quaesquer que vivam i i i  

coniiiinnidade claiistral. 
5 5.0 Os que n;io tiverem de renda liquida anniial 

cem iiiil rdis, por bens de raiz, industria, comiiiercio, 
oii eniI)rtJgos, 

Art. 66.0 Os que iGo podem votar nas asseni- 
bl&s primarias de parocliim, niio podem ser meni- 
bros, nem votar na non~e:tçao de alguma autoridade 
cleativa nacional. 

Art. 67." I'odem ser eleitores, e votar na eleiqao 
dos dcpiit;idos todos os qiie podeili votar na assciii- 
blLa paroc.liial. li:xceptiimni-se : 

$ 1 .O Os yiie nno tivercin de renda liyiiida annual 

-- . . 

18'38,.arts. 1." e 2 . O  (eleitores), arts. 3." a 13.O (deptitados) ctc. 



diizontos mil r6is por bens de raiz, industria, coni- 
inercio, oii eiilprego. 

g 2.O Os libertos. 
5 3." Os cri~ilinosos pronuliciados em querella, ou 

devassa. 
Art. 68.' Todos os que podem ser eleitores, sBo ha- 

beis para serein nomeados deputados. Exceptuam-se : 
$ 1 .O Os que n5o tiverem qilntrocentos mil iéis 

tle renda liquida, na forma dos artigos 65.' e 67.". 
2." Os extrangeiros n:tturalisrtdos. 

Art. 69.' Os cidadzos portuguezes, em qualqiier 
partc qiie existam, s8,o elegiveis em cada districtcr 
eleitoral para deputados, aiiidn quando ahi não sejam 
nascidos, residentes, ou domiciliados. 

Art. 70." IJinx Ici regiilamentas marcarrE 6 modo 
yractico das eleiçiics, e o numero dos deputados rela- 
tiva~iierite & ~~opulaçiio do Reiiio. 

TITULO V 

Do Rei 

CAPITULO I 

Do pcder moderador 

Art. 7 1 .O O poder moderador 6 a chave de toda 
n orgaiiisnç30 politica, c compete privativamente ao 
Rei, corno chefe suprenio da  nctçgo, para qiie inces- 
saiiteniente vele sobre a maniitenqBo da indeyenden- 
cia, eqiiilibrio, e liarrnonia dos mais poderes poli- 
ticos (1). 

(1) L. de 7 de abril de 1846; art. 3.O. Esta L. qiie 
teni reforencia aos arts. 7 1 . O ,  72.O, 74.@, 76.O, 96." e 

da carta, e a que allude o art. 1.O $ 1.O do 1 . O  Acto, 
contbm as seguintes disposições : 

«Art. 1 . O  Nos ca.sos em que Deus affaste da calamitosa 
falta da rainha, a ar.= D. Maria 11,. e outros previstos no 



Art. 72.0 A pessoa do Rei é inviolnvel e sagi.,ztl:i 
- Elle não está sujeito á responsabilidade algum:& (1 ) 

Art. 73." Os seus titulos sRo: Rei de Portugal, (. 

dos Algarves, d'aquéin e d'além mar, em Africn se- 
nhor de GuinB, e da Conquista, Navega$o, C'oiiinier- 
cio da Etbiopia, Arabia, Persia, e da India, c8t( .  . 
teni o tratamento de Magestade Fidelissima (2). 

Art. 74." O Rei exerce o poder nioderador (3) . 
$ 1." Nomeando os pares sem numero fixo (4). 
§ 2." Convocando as côrtes geraes extraordina- 

riamente nos intervnllos das sessões, quando assini o 
pede o bem do Reino. 

art. 9 6 . O  da carta constitucional da monarchia portuguoaa, 
ficando o successor 9, coroa menor de dezoito annos, a regencia 
pertencerá, durante a sua menoridade, a Sua Magestade 1i:l- 
Rei o Sr. D. Fernando. 

Art. 2." O exercicio pleno e inteiro da autoridade real, 
em nome do rei menor, pertmce ao regente. 

Art. 3." Os arts. 71.", 72." e 74." da carta e mais dispo- 
sições legislativas, que assignam os direitos constitucioiines do 
rei, são applicaveis ao regente. 

Art. 4." O regente prestar4 perante as c6rtes o jura in í .~~~o 
mencionado no art. 76." da carta, acrescentando a clautiiila 
de fidelidade ao rei, e de lhe entregar o governo logo que 
ce~se  o seu impedimento, ou chegue á maioridade. 

Art. 5." Se no primeiro caso de que trata o art I." da 
presente lei, as côrtes não estiverem reunidas, o r e g e ~ l t ~  r i i  ri  

dará publicar immediatamento uma proclamayão, etn qiie 11 

ramento seja consignado com a formal promessa de o reitc ;ri. 
logo que as cortes se reuzam. E m  todo o caso as cortes deve- 
rão ser convocadas dentro de quarenta dias ao mais tardar. 

Art. 6." Ficam substituidas, para este effeito sbmente, pcla 
presente lei, as disposições dos arts. 92.' e 97.O da carta 
conetitucional da monarchía portugueza. D 

(1) Cit. L. de 1846, art. 3." 
(2) Concedido o titulo de Fidelissimo a D. Jogo V e seus 

aiiccessores pelo papa Bento XIV, 22 do dezeinbro de 1748, 
(3) Cit. L. de 1846, art. 3." 
(4) 2 . O  Acto, art. 7.' $ 1.' 



5 3.0 Sanccionando os decretos, e resoluçGes das 
e&tes geraes, para qiic tenham força de lei, art. 55.". 

$ 4." Prorogando, ou adiando as côrtes geraes, e 
dissolvendo n cairiara dos deputados, nos casos ein 
que o exigir a salvaçgo do Estado, convocando im- 
niediatamente outra, que a substitua (1). 

6 5." Nomeando, e dimittindo livremente os mi- 
i~istros d'Estado (2). 

5 6,"uspendendo os magistrados, nos casos do 
artigo 121.' 

8 7." Perdoando, e moderando as penas impostas 
aos réus condcmnados por sentença (3). 

5 8.' Concedendo amnistia em caso urgente, e 
quando assim o aconselhem a humanidade, e beni do 
Estado (4). 

CAPITULO I1 

Do poder executivo 

Art. 75.' O Rei 15 o chefe do poder executivo, e 
o esercita pelos seus ministros #Estado. Siio suas 
priiicipaes attribuiqões : 

5 l."Gonvocar tis novas c6rtes geraes ordinarias 
no dia dois de março do quarto anno da. legislatura 
existente no Reino de Portugal ; e lios dominios no 
anno antecedente (5). 

8 2." Nomear bispos, e prover os beneficio8 occle- 
siasticos. 

3.90n1ear magistrados. 
4.' Prover os mais empregos civis, e politicos. 

(1) Cit. art. ?.O $ 2.O 
(2) Carta, arts. iQ1.O e 110.O parte final. 
(3) 2.0 Acto, art. 7." fj 3.' 
(4) Cit. Carta org. ann., pag. 39. 
(új D. E. de 28 de março de 1895, art. 42.O 



Fj 5 . O  Nomear os commaridantes da força de tei.r:i, 
e niar, e removel-os, qiiaiido assim o pedir o beiu do 
Estado. 

$ 6." Nomear embaixadores e mais agciirtiq (1il)lo- 
niaticos, e commerciaes. 

9. 7.0 Dirigir as  negociações politicas c0111 ;i - 
ções extrangeiras. 

5 8.0 Fazer tratados de alliança, offensiva, e dc, 
fensiva, de subsidio, e commercio, levando-os depois 
de co ncluiiios ao corihecimento das cortes geraes, 
quando o interesse e segurança do Estado o perniit- 
tirem. Se os tratados cvncliiidos em tempo de paz 
envolvereni cessito, ou troca de territorio do Reino, 
ou de possessões, a que o Reino tenha dircAito, niio 
serão ratificados, sem terem sido approvaclos 1)elas 
cortes geracs (1). 

9.' Declarar a guerra, e fazer a paz, particai 
pando & assembléa as conimuriicações que forem corii 
pativeis com os interesses e segurança do Estado. 

kj 10." Conceder cartas de natiiralisaqk na f~>riii:r 
da lei (2). 

§ 11." Conceder titulos, honras, ordens niilit. I 

e distincç0es em reconipensa de serviços feitos tw Ks- 
taclo, dependendo as mercês pecuniarias da rrppro- 
vnçgo da asseir-iblda, q~iarido n&o estiverell1 j;í i 
gnadas e t,axadas por lei. 

(1) 1." Acto, art. 10.". 
(2) Define-se a naturalisaçgo : a concessão da nacitliin- 

lidade feita pela autoridade competente a um extrangeiro qiie 
a acceita ; B tima especic de adopçzo polibica (Prof. O i I ) ~ i i ,  

Des irrtmunités constitrctior~nelles na Reutce du droit pribliç 
et de l a  science politique, n.O 2 de 1895, pag. 431). 

Sobre a naturalisaçzo e formalidados necessarias para a 
sua concess?io, v. Cod. Civ., arts. 1 9 . 5  21 .O (pag. 4 e 5 atiaz) 
-- 1). de 22 de outubro dc 1836 - e  P. III. bí. de 28 de 
janeiro de 1871. 



$ 12.0 Expedir os decretos, instriicçiies e regii- 
lanientog adequados á boa execilção das leis. 

$ 13.O Decretar a applicaç%o dos rendimentos 
destinados pelas cortes aos varios ramos da publica 
administração. 

5 14." Conceder, oii negar o beneplacito aos de- 
cretos dos concilias, e letras apostolicas, e quaesquer 
outras constituições ecclesiasticas, que se não oppoze- 
reni á constituivão ; e precedendo approvação das 
cortes, se cnntivereni disposição geral (1). 

$ 15." Prover a tudo quc for conceriiente 4 se- 
gu~.wnça interna e externa do Estado, na fórnia da  
coristituiç%o. 

Art. 7 G . W  Rei antes de ser acclamado, prestar& 
tia uizo do presidente da camara dos pares, reunidas 

(1) A L. de  15 de maio de  1884 reconheceu a neces- . , 
sidado da  reforma de varias disposiç0es da  carta, e ,  entre 
ellas, d o  art. 7 S . O  $ 1 4 . O  ; e o pensarnoiito do governo ao 
incluil-o nas mesinas disposições consta do rclatorio da pro- 
posta que foi convertida na  cit. L., onde se diz que n2to basta 
deo la rk  a carta que o poder executivo tcm cimo uma das 
+uns principaes attribui@as, conceder ou negar beneplacito 
aos dccretos dos concilig;s, Bs letras apostolicas e quaesqiier 
oonstituiçõc.~ ecclesiasticas ; mas, B mister declarar-se tambem 
que nenliiim d'esses diplomas se suppõe reconhecido pelo cxe- 
ciitivo, senão dapois da  concessZo expressa do beneplucito (Rel. 
:iprcsentado na sessão d a  camara dos deputados, d e  30 d e  
janeiro de  1883). O ussurnpto foi muito discutido em ambas a s  
[:amaras ; mas na reforma constitiicional ( 2 . O  Acto Ad.) de 24 
de julho da 1885, n%o foi coiiiprehendido o referido art. 75.O 
$ 14:. 

A respeito do beneplacito, vejam-se : Dr. Bernardino 
Carneiro, Elementos de direito ecclesiastico portuguez, - Per- 
digno, Apontamentos cle direito, legislaçüo e jzrrisprudencia, 
vol r1 pag. 43, - Conde de  Samodtcs, A refo9-ma du carta e 
o berteplacito rGgio, - Dr. Chaves e Castro, O beneplacito 
rkgio em Povtcr~lal, - e  os discitrsos proferidos em ambas as 
camaras nas sessí?es de 1884 o de 1885. 



ambas as camaras, o seguinte juramento - Jiiro 
manter a religião catholica, apostolica roniari:b, a 
integridade do Reino, observar e fazer observar a 
constituiçâo politica da nação portugueza, e iiiais leis 
do Reino, e prover ao bem geral da nação, quanto 
em niim couber - (1). 

Art. 77.0 O Rei não poderá sair do Reino de 
Portugal +sem o consentiinento das côrtes ger:les ; 
e se o fizer, se entenderá que abdicou a corda (2'1. 

CAPITULO 111 

Da familia real e sua .dotação 

Art. 78." herdeiro presumptivo do Reino terá 
o titulo de - Principe real - e o seu primogenito o 
de - Principe da Beira - todos os niais ter80 o de 
- Infantes -. O tratamento do herdeiro presunil~ti- 
vo ser& o de - Alteza real - e o mesmo ser6 O do 
Principe da Beira ; os Infantes terão o tratamerltl I de 
-Alteza -. 

Art. 79.0 O herdeiro presumptivo, cornplct;~: ido 
quatorze annos de edade, prestará nas maos do 1,re- 
sidente da camara dos pares, reunidas ambas a h  C R -  

niaras, o seguinte juramento -Juro manter a reli- 
giz0 catliolica, apostolica romana, observar a coiisti- 
tiiiçao politica da nação portugueza, e ser obcdieiite 
ás leis, e ao Rei. 

Art. 80." As cortes geraes, logo qiie o Rei sucace- 
der no Reino, lhe assignarão, e á Rainha sua esposa, 
uiiia dotaqão correspondente ao decóro de sua alta 
dignidade (3). 

( I )  Carta, art. 97.O e cit. L. de 7 de abril de 1845, art. 4 .O  
(3) 2." Acto, art 6 . O  

(3) L. de 28 de junho de 1890. Esta L. fixou a clota- 
$20 do sr. D. Carios, como nos reinados oonstituoionaes nrite- 
riores, na quantia de 1 . 0 0 0 W  rbis diarios, - da roiuha 



Art. 81 ." As cdrtes assignarão tambem aliiiientoir 
ao Principe real, e aos Infantes desde que nasce- 
reili (1). 

Art. 88." Quando as Princezas ou Infantas hou- 
verem de casar, as côrtes lhe assignarso o seu dote, 
e com a entrega d'elle cessarão os alimentoe. 

Art. 83." Aos Infantes, que se casarem, e forem 
~es id ir  fóra do Reino, se entregará, por uma vez 
sbmente, uma quantia determinada pelas côrtes, com 
o que cessarão os alimento., que percebiam. 

L.' Art. 84." A dotação, alimentos, se dotes, de que 
fi~llaiti os artigos antecedentes, serão pagos pelo tlie- 
fiouro publico, entregues a um mordomo nomeado 
pelo Rei, coni quem se poderão tratar as acções 
activas e passivas concernentes aos interesses da casa 
real. 

Art. 85." Os palacios e terrenos reaes, que têm 
sido at6 agora possuidos pelo Rei, ficarão pertencen- 
c10 aos seus successores, e as côrtes cuidarão nas 
acquisi<;ões e construcçcles, que julgareni convenientes 
para a decencia e recreio do Rei. 

CAPITULO IV 

Da successáo do Reino 

Art. 86.' A senhora Dona Naria 11, por g r a p  dc 
Deus, e formal abdicaçgo (2), e cessão do senhor Dom 
Pedro I, Imperador d.o Brazil, reinará scnipre eni 
Portugal. 

qr.a D. Maria Amelia na de 60,0004OO!l por amo,- do prin- 
cipe real na de 20.000#000 por anno,- e do infante D. Manoel 
na de 10.000~OUO por anno, declarando em vigor a legislaç80 
anterior que vem citada no art. 5.". 

(1)  Vide a nota antecedente. 
(2) Declarada pelo D. do 2 de maio de 1826. 



Art. 87." Sua descendencia legitimà, sticcederi 
no throno, segundo a ordem regular da primogerii- 
tura, e representação, preferindo sempre a linha an- 
terior ás posteriores ; na mesma linha o grau mais 
yroximo ao mais remoto ; no mesmo grau o sexo 
i~iasculino ao feminino ; no mesmo sexo a pessoa 
iiiais velha á mais moça (1). 

Art. 88.' Extinctas as linhas dos descendentes 
legitimos da senhora Dona Maria 11, passar& a coroa 
á collateral. 

Art. 89,' Nenhum extrangeiro poderá succeder na 
corôa do Reino de Portugal. 

Art. 90." O casamento da Princeza herdeira pre- 
siimptiva da corôa será feito a aprazimento do Rei, 
e nunca com extrangeiro (2) ; não existindo o Rei ao 

( I )  aGeralmente as dynnstias d o  continuadas pela varonia 
sem que se considere uniformemente a ordem da primogeni- 
tura ; algumas familias t2m admittido mulheres A successiio. 
Nas casas reaes onde a success#o podia passar A linha feminina, 
a elevaç30 d'uma mulher ao throno mudava e muda ainda R 

dynastia. E' assim que a familia de Coburgo veiu a dar um:& 
dynastia a Portugal, e se assentará no throno da GrB-Bretanha. 
Fallando apenas da Austria, tnlvez sob a influencia do habito, 
continuam a designar-se os seus soberanos como Habsburgos, 
postoque &leria Theresa fosse a ultima keprcsentante d7ess:b 
casa e creasse, pelo seu casamento com o grilo-duque de Tos- 
cana, Franciaco Estevam, a dynastia de Lorena (Habsbiirgn- 
Lorena) . . . . E m  geral a lei de successão de cada dynastia 
emana d'um de seus chefes, e esta lei permanece jA immutavel 
(Bourbon), jfL com mudanças (Dinamarca, Austria). Era a 
&poca dos reis legitimos. Mais tarde, sob o regimen constitu- 
cional, certos paizes chegaram a fazer prevalecer a lei de sue- 
crss8o do Estado sobre a da dynastia (Hespanha). Actualmeii- 
te as mulheres são admittidas a succeder na coroa na Ingla- 
terra, Russia, Austria, Heepanha e Portiigal ; nas outras na- 
ções a sucçcssiio & reservada á linha masculinau (J. Pautct, 
verb. Dynastie no cit. Uic. gén. de la politique). 

(2) Esta disposisão, que excluo os extrangeiros para 
maridos de rairihas porluguezas, n%o tem sido considerada 



tempo em que se tratar este consorcio, n%o poderri 
e l l ~  effeituar-se sem approvação das côrtes geraes. 
St 11 iiiarido n%o ter& parte no governo, e sómente se 
clit~iiiará Itei, depois que tiver da Rainha filho ou. 
filha. 

CAPITULO V 

i)a regencin na menoridade ou impedimento do Rei 

Art. 91." O Rei 6 menor at6 á edade de dezoito 
aiiiios completos (1). 

Art. 92." Durante a sua menoridade o Reino ser& 
governado por uma regencia, a qual pertencerá ao 
parente mais chegado do Rei, segundo a ordem da 
success%o, e que seja maior de vinte e cinco annos (2). 

Art. 93." Se o Rei não tiver parente algum, que 
reuna estas qualidades, serii o Reino governado por 
uma regeiicia permanente, nomeada pelas cortes ge- 
raes, composta de tres membros, dos quaes o mais 
velho eni edade será o presidente (3). 

Art. 94." Em quanto esta regencia se não eleger, 
governar8 o Reino uma regencia provisional, compos- 
ta dos dois ministros dlEstado, do Reino, e da Jixsti- 
ça, e dos dois conselheiros $Estado mais antigos em 
esercicio, prcsidida pela Rainha, viuva, e na sua falta 
pelo mais antigo conselheiro $Estado. 

constitucional. D. Maria 11, a quem se refere a carta no art. 
8ii.", casou duas vezes com principes extrangeiros-a primeira 
vez com o principe Augusto de Leuchtenberg e de Santa Cruz, 
quo falleceu sem descendencia, e em segundas nupcias cor11 o 
principe D. Fernando de SaxeCoburgo-Gotha, de que houve 
descendencia. Ambos os casamentos foram precedidos de 
aiitorisagiro especial, LL. de 13 de setembro de 1834 e de 25 
de abril de 1833. 

(1) Carta, art. 92.O e 96.O 
(2) Cit. L. de 7 de abril de 1846 - 1 . O  Acto art. 1 . O  
(3) 1." Acto, art. 1 ." e seli $ 1." 



Ar+. 95.0 No oaso de fallecer a Rainha regente, 
ser8 esta regenoia presidida por seu marido. 

Art. 96." Se o Rei, por causa physica, ou moral 
evidentemente reconhecida pela pluralidade de cada 
uma das camaras das côrtea, se impossibilitar para 
governar, em seu logar governar4 como regente o 
Principe real, se fôr maior de dezoito annos (1). 

Art. 97." Tanto o Regente, oomo a regencia prw- 
tará o juramento mencionado no artigo 76.O, acres- 
centando a clausula de fidelidade ao Rei, e de 1110 
entregar o governo, logo que elle chegar 9, maiori- 
dade, ou oessilr o seti inipedimento (2). 

Art, 98." Os aotas da regencia e do regente serso 
expedidos em nome do Rei, pela formula seguinte 
- Manda a regencia em nome do Rei. . . . - Manda 
o Prinoipe real regente em nome do Rei -. 

Art. 99." Nem a regencia, nem o regente ser:i 
responsavel. 

Art. 100.0 Durante a menoridade do suocessoi. 
da corda será seu tutor quem seu pae lhe tiver no- 
meado em testamento ; na falta d'estc a Rainha uiãc ; 
faltando esta, as cbrtes goraes nomearão tutor, coiri 
tanto que nunca poderá ser tutor do Rei menoi 
ttquelle, a quem passa tocar a success8io dit corda ri:i 
sua falta. 

CAPITULO VI 

Do ministerio 

Art. 10 1 .O Tiaverá differentes secretarias d'Esta(1, 
A lei designar8 os negocios pertencentes a cada uniu 

(1) Cit. L. do 7 de abril de 1846, art, 1." 
[2) Ib., arts. 4.O e 6.O 



as- - 
e seli numero ; as reunirá, ou separará, como mais 
co~iviei. (1). 

Art. 102." Os niinistros dBEstado referendarno, 
ou  assignar;lo todos os aotos do poder executivo, seiri 
o que n8o poderão ter execução. 

Art. 103." Os ininistros $Estado serão respan- 
saveis : 

I 1.' Por trahiçgo. 
2." Por peita, suborno, ou conciissão, 

6 3. Por abuso do poder. 
4.' Pela falta de observaneitl da lei. 

5 5." Pelo que obrarem contra a liberdade, segu- 
ranqa, ou propriedade dos cidadãos. 

$ 6.' Por qiialquer dissipação dos bens publioos. 
Art 104." Unia lei particular especificark a natu- 

reza d'estes delictos, e a maneira de proceder contra 
elles. 

Art. 105.' N%o salva ao8 ministros da, responsa- 
bilidade a ordem do Rei vocal, ou por escripto. 

Art. 106."~ extrangeiros, postoque naturalisa- 
dos, a80 ~odern ser ministros $Estado. 

(1) Actualmente allo sete os minieterioe e secretarias 
d'Eetado : 

Do reino, - creada por D. João IV, Alv. de 29 de no- 
vembro de 1643. 

Doe negocios eoolesissticos e de justiça, - L. de 23 de 
agorito de 1821. 

Da fazenda,- Alv, de 1 de dezembro de 1788. 
Da guerra,- Alv. de 28 de julho de l i 36  ; fazia antiga- 

mente parte do ministerio dos negocios extrangeir~s, cit. Alv. 
de 1643. 

Da marinha e ultramar, - cit. Alv, de 29 de novembro 
de 1643. 

Dos negocios extrangeiros,- cit. A!v. 
Das obras publicas, commercio e industria, -- D. de 30 de 

agosto de 1852. 
A L. de 23 de junho de 1853 creou o logar de preiidente 



CAPITULO VI1 

Do Conselho d'Estado 

Art. 107.0 Haverá um conselho d'Estado, coiiipc,ç- 
to de conselheiros vitalicios nomeados pelo Rei ( I )  

Art. 108." Os extrangeiros não podeiii ser corir;,. 
lheiros d'Estado, postoque sejam naturalisados. 

Art. 109.0 Os conselheiros d'Estado, antes cle to- 
marem posse, prestarão juramento nas mãos do Rci, 
de manter a religigo catholica, apoutolica rom:kiin. 
observar a constituição, e as leis ; serem fieis ao Hei ; 
aconselhal-o, segundo suas consciencias, attenderida~ 
sómente ao bem da naçHo. 

do c o n ~ l h o  de miniatros, tendo a seu cargo alguma das socre- 
tarias d'fitado, mas facultando-lhe, quando o bem do Esta- 
do exigir, o exercer somente as attribuições de chefe do 
ministerio, devendo, comtudo advertir-se que desde 1834 
houve, coin breves interrupçües, presidente do conselho do 
ministros, tendo sido o primeiro o duque de Pairnella. 

Por D. de 22 de junho de 1870 foi creado o mi~istenio 
da instrncpão publica, o qual foi extincto e encorporado no 
ministerio do reino, de que ~e tinha desdobrado, L. de 27 de 
deaembro do mesmo anno. Restabelecido por D. de 5 de abril 
de 1890, com a denominaç2lo de minieterio da instrucçáo 
publica e bellas artes, tambem foi extincto e re-encorpoirsdo 
no ministerio do reino, D. de 3 de março de 1892. 

(1 )  O conselho d'Eetado foi organisado como supremo 
tribunal administrativo pela L. de 3 de  janeiro de 1845 que 
uniu n'umn corporaçgo o conselho d'Estado, que so deriva de 
srt. 107." da carta, e uma inatituiçlio creada de novo tendo 
por objecto o aito contencioso administrativo. O D. de 9 de 
janeiro de 1850 regulou definitivamente ae suas secçhs e 
commiasões, assim como as respectivas attribuições. O D. de 
9 de junho de 1870, ernccionado pela L. de 27 de dezembro 
do mesmo anno, separou o conselho d'estado politico do con- 
selho d'eatado administrativo, dando a este o nome de supre- 
mo tribunal administrativo, o qdd foi ultimamente organisado 
pelo D. de 36 de julho de 1886, stlhdo publicado o seu regida- 
mento em 25 de novembro do mebrno anna. 



Avt. 110." Os conselheiros serão oiividos em todou 
n s  iiepocios graves, e medidas geraes de publica ad- 
iiiiiiistração, principalmente sobre a declaração da 
guerra, ajustes de paz, negociações com as nações 
extrangeiras; assim como em todas as occasiões, em 
que o Rei se proponha exercer qualquer das attribui- 
qões proprias do poder moderador, indicadas no arti- 
go 74.", á, excepção do 5.0 5. 

Art. 11 1." São responsaveis os conselheiros d'Es- 
tatlo pelos conselhos, que dérem oppostos ás leis, e 
ao interesse do Estado, manifestamente dolosos. 

Art. 112." O Principe real, logo que tiver dezoito 
annoe completos, será de direito do consellio $Esta- 
tado; os demais principes da casa real para entrarem 
iio conselho d'Estado ficam dependentes da nomeação 
do Rei. 

CAPITULO V111 

Da forca militar 

Art. 113.O Todos os portuguczes são obrigados a 
pegar em armas para stistentar a independencia, e 
integridade do Reino, e defendel-o de seus inimigos, 
exterrios, e internos. 

Art. 114.O Em quanto as cortes geraes não desi- 
gnarem a forqa militar permanente de mar, e terra, 
subsistirá a que entiio houver, até que pelas mesmas 
c0rtes seja alterada para mais, ou para menos. 

Art. 115." A força militar B essencialmente obe- 
dieiite; jámais se poderá reunir sem que lhe seja 
ordenado pela autoridade legitima. 

Art. 116." Ao poder executivo compete privativa- 
iiieiite empregar a força armada de niar e terra, como 
beiii Ihc parecer coriveniente Ci segurança e def'eza 
do Tipino. 

Art. 117." Uma ordenança especial regularh a 



organisaçilo do exercito, suas -promoções, soldos, e 
disciplina, assim como da força naval. 

TITULO V1 

Do poder judici81 

CAPITULO UNICO 

Dos juizes, e tribunaas de justiqa 

Art. 118." O poder jiidicial é independente, e scbrá 
coniposto de juiges, e jurados, os quaes terno logar, 
~ s s i m  no civel, como no crime, nos casos, e pelo motlo 
que os codigos determinarem (1). 

Art. 119." Os jurados pronunciam sobre o f;~(*to, 
e os jiiizes applicam a lei. 

Art. 120." Os juizes de direito s e60  perpetiios. o 
que todavia se não entende, que não possam ser i i i i i -  

dados de uns para oiitros logares, pelo tempo, e iiina 

íieira que a lei determinar. 
Art. 121.0 O Rei poderá, suspendel-os por qiivi-  

xas contra elles feitas, precedendo audieiicia dos rrics- 
mos jiiizes, e ouvido o conselho d'Estado, Os papcis, 
que llies 850 concernentes, serao remettidos á relac-$,o 
do respectivo districto, para proceder na fóriiiii. d~ 
lei. 

Art. 122.0 S6 por sentença poderão estes jiii;:chs 
perder o logar. 

(I)  D. n." 24 de 16 de maio de 1832 - I). de 29 de tio- 
vembro de i836 e 13 de janeiro de 1837 (antiga Reforma 
judiciaria)-I). de 21 de maio di 1811 (Nov. &e$. Jud.)-Cod. 
do proc. civ. de 8 de novembro u e  187 6 e leg. posterior tanto 
no civel, como no crime. 

No iiltramar está actnalmente em vigor o Regimento de 
justiça approvado polo D. de 20 de fevereiro de 1891, corri a 
leginlaçlo referente. 

Veja-se adiaute a nota ao art. 145." $ 1 7 . O .  



Art. 123.0 Todos os juizes de direito, c os offioiaes 
de justiça são responsaveis pelos abusos de poder, 
e prevaricaçGes, qixe commettereni no exercicio de 
Eeiis empregos; esta responsabilidade se fará effectiva 
por lei regiilanientar. 

Art. 1'24.' Por suborilo, peita, pecnlato e conciis- 
850 haver& contra elles acçao popular, que poder& 
ser intentada dentro do anno e dia, pelo proprio 
qiieixoso, ou por qualquer do povo, guardada s ordem 
do processo estabelecida na lei. 

Art. 125," Para julgar as causas em seg~ihda e 
ultima instancia, liaverá nas provincias do Reirio as  
relaç8es, que forem necessarias para commodidade 
dos povos. 

Art. 126.O Nas caiisss crimes a inquiriqzo de tes- 
teniunlias e todos os mais actos do depoin 
d : ~  proiiuhcia, ser50 piiblicos desde já. 

Art. 127.' Nas civeis, e nas penaes, civilmknte 
intentadas, poder80 as partes nomear jiiizes arlitros 
Siias sentenças ser50 executadas sem reciirso, se 
ttssini o convencionarem as mesmas partes. 

Art. 128." Sem se fazer constar, que se tem in- 
teritado o meio de reconciliação, hão se começnrá 
processo alg\im. 

Art. 129." Para este fim haver& juizes de paz, 
os quaes ser50 electivos pelo mesiiio tempo e maneira 
que se elegeiri os vereadores das cairiaras, suas attri- 
buiç0es e diutrictos serão regulados por lei. 

Art. 130." Na capital do Reino, além da relaç80, 
que deve existir, assim como nas mais provincias, 
liaveri tanibcm um tribiinal com a denominaçito de 
=- Siiprenio tribiinal de jiístiça ==, composto cle jiiizes 
letrados, tirados das relações por suas antigiiidades 
e serão coiidecorados coni o titulo cio c:onsellio. Na 
primeira organimqiio poderão ser einpregados ri'este 
tribunal os niitiietros d'rtqucllea que se hoiivereiii de 
abolir, 

5 



Art. 131.0 A este tribunal compete : 
5 1.Wonceder ou denegar revistas nas causas e 

pela maneira que a lei determinar. 
$ 2." Conhecer dos delictos e erros de officio, que 

commetterem os seus ministros, os das relaçGc5, ( os 
empregados no corpo diplomatico. 

C; 3.<onhecer, e decidir sobre os conflictos de 
jiirisdicç%o, e competencias das relaqões psoui~iciaea. 

TITrnO VI1 

Da administrag&o e economia das provinoiae 

CAPITULO I 

Da admhistraçlo 

Art. 13 2.0 A administração das provincias ficará 
existindo do mesnio modo, que actiialmente ae zlcl ia, 
em quanto por lei não fôr alterada (I) 

CAPITL'LO 11 

Das camaras 

Art. 13:J.O Em todas as cidades e villau, ora exis- 
tentes e nas mais que para o futuro se creareni, lia- 
ver& camaras, &s quaes compete o governo econoiriico 
e municipal das mesnias cidades e villas (2) .  

Art. 134." As carnaras ser80 electivas e compos- 
tas do numero de vereadores que a lei designar e o 
que obt,iver maior numero de votos, será presi- 
rlerite (3). 

( I )  1 . O  Acto, art. 15.9  $$.O. 

(2) Ih. art. 11 .O. 

(3) Ib. 



Art. 135.0 O exercicio de suas funcçi3es munici- 
paes, formaçt"io de suas posturas policiaes, applicação 
de siias rendas e todas as suas particulares e ut,eis 
at,t ribuiçces ser50 decretadas por uma lei regula- 
mentar (1). 

CAPITULO 111 

Da fazenda publica ( 2 )  

Art. 136." A receita, e despeza da fazenda publica 
será encarregada n um tribunal debaixo do nome de - Thesouro publico = onde, em diversas estações 
devidamente estabelecidas por lei, se regulará a sua 
administração, arrecadaçlto e contabilidade. 

Art. 137.' Todas as contribuiçbes directas, á 
excepçso d'aquellas, que estiverem applicadas aos 
jiiros, e nrnortisação da divida publica, serão annual- 
niente estabelecidas pelas cortes geraes, mas conti- 
n u a r a ~  at6 que se publique a sua derogaçào, ou sejam 
substituidas por outras. 

Art. 138.0 O ministro d'Estado da fazenda, ha- 
vendo recebido dos outros ministros os orçamentos 
relativos 4s despezas das suas repartições, apresentar8 
iin camarn dos deputados annualmente, logo que as 
cortes estiverem reunidas, um balanço geral da receita 
e despeza do thesouro no anno antecedente e egual- 
niente o orçamento geral de todas as despezas publi- 
cas do anno futuro e da importancia de todas as 
contribuições e rendas publicas. 

(1) Veja-se o Cod. Adm. de 2 de março de 1895, vigente 
no reino,- e nas provincias ultrarnarinaa o Cod. Adm. de 18 
de março de 1842, e o D. de 1 de dezembro de 1869 ; quanto 
S provincia de Cabo Verde, veja-se o D. de 24 de dezembro 
de 1592. 

(2) 1." Acto, arts. 1 3 . O  e 13.". 



TITULO. VI11 

Pas  diaposigGes geraes e garantias dos direitos 
civis e politicos dos cidadãos portuguezes 

Art. 139.' As cortes geraes no principio das SURR 

aeusões eljaniinartio se a constituição politica do Heiiio 
tem sido exactamente observada, para prover coiiio 
fi3r justo (1). 

Art. 140." Se passados quatro annos depois dc 
jiirada a constitiiic,ão do Reino, se conhecer, que al- 
gum dos seus artigos merece reforma, se fará a pro- 
posiqão por escripto, a qual deve ter origem na ca- 
mara dos deputados, e ser apoiada pela terça partt 
d'elles (2). 

Art. 141.0 A proposiçiio será lida por tres vezes 
çom intervallos de seis dias de uma á outra leitiira ; 
e depois da terceira deliberar8 a camara dos depiita- 
d a  se poderá ser admittida á discussão, seguindo-se 
tudo o mais que E preciso para a formação de uma lei. 

Art. 142." Admittida 4 discussão, e vencidn a 
necessidade da reforma do artigo constitucional, se 
expedirA a lei, que ser% snnccionada, e promulgada 
pelo Rei em fórma ordinaria, e na qual se ordenarA 
aos eleitores dos deputados, para a seguinte legisla- 
tiira, que nas procurações lhes confiram especial fa- 
culdade para a pretendida alteraqão, oii reforma. 

Art. 143.' Na seguinte legislatura, e na primeira 
sessão será a materia proposta e discutida; e o qucb 
se vencer, prevalecerá para a mildança ou addiçno 
á lei fundamental e juntando-se á, constituiç80 ser;; 
aolemnemente promulgada (3). 

(1) 1." Acto, art. 1 4 . O  
. (2) 2." Acta, art. 9,.'J 

(3) I ." Pctu, introd. 



Art. 144." E' s6 constitiicionnl o que diz respeita 
aos limites e attriùuições respectivas dos poderes po- 
liticos e aos direitos politicos e individuaes dos cida- 
dilos. Tudo o que não 6 constitucional, póde ser alte- 
rado sem as formalidades referidas, pelas legislaturas 
ordinarias. 

Art, 145." A inviolabilidade dos direitos civis e 
politicos dos cidadãos portuguezes, que tem por base 
a liberdade, a segurança individual e a propriedade, 
4 garantida pela constituição do Reino, pela maneira 
scguiiite : 

5 1." Nenhum cidadgo p6de ser obrigado a fazer 
ou deixar de fazer alguma cousa, senão em virtude 
da lei. 

5 2," A disposição da lei ntto ter& effeito retro- 
.activo. 

$ 3 . q o d o s  podem communicar os seua pensa- 
mentos por palavras, escriptos, e publical-os pela 
imprensa, sem dependenoia de censura, com tanto que 
Iiajam de responder pelos abusos, que commetterem 
iio exercicio d'este direito, nos casos, e pela fórma, 
qiie a lei determinar (1). 

5 4." Ninguem póde ser perseguido por motivos 
de religião, uma vez que respeite a do Estado e não 
offenda a moral publica. 

Ej 5." Qualquer pode oonservar-se ou sahir do 
Reino, como lhe convenha, levando comsigo os seus 
bens ; guardados os regulamentos policiaes e salvo 
o prejuizo de teraeiro. 

8 6 . V o d o  o cidadão tem em sua casa um asilo 
inviolavel. De noite não se poderá entrar n'ella ae- 

(1) L. de 17 de maio de 1866 e D. n.O 1 de 29 de março 
de 1890 (pelo ministerio da justiça) sanccionado com ligeira 
niodificaçgo, L. de 7 de agosto de 1890 - P. P. de 24 de 
agosto de 1893 - Cod, Civ. arts. 570.O a 612.'. 



I I ~ O  por seu consentimento, ou em caso de recliinia- 
çBo feita de dentro, ou para o defender de incendio, 
ou inundação ; e de dia s6 será franqueada a sua 
entrada nos casos, e pela maneira, que a lei deter- 
minar (1). 

§ 7." Ninguem poderá ser preso sem culpa fornia- 
da, excepto nos casos declarados na lei, e n'ebtes 
dentro de vinte e quatro horas, contadas da entr:rda 
da prisalo, sendo em cidades, villas, oii outras povoa- 
ções proximas aos logares da residencia do juiz ; e 
nos logares reniotos dentro de um praso rasoavel, que 
a lei marcará, attenta a extensão do territorio : o 
juiz, por uma nota por elle aasignada, far4 constar 
ao rQu o motivo da prisão, os nomes dos accusadoree, 
e os das testemunhas, havendo-as. 

§ 8.0  Ainda com culpa formada, ningiieni ser& 
condiizido & prisiio, ou n'ella conservado, estando j& 
preso, se prestar fiança idonea, nos casos, que a lei 
a admitte : e em geral nos crimes, que não tiverem 
maior pena do que a de seis mezes de prisão, ou des- 
terro para f6ra da comarca, poderti o r6u livrar-se 
solto. 

5 9: A' excepção do flagrante delicto, a prisiio 
não póde ser executada senão por ordem escripta da 
autoridade legitima. Se esta for arbitraria, o juiz que 
a deu, e quem a tiver requerido serão punidos com 
as penas que a lei determinar. 

O que fica disposto Acerca da prisão antes da ciil- 
pa formada, não comprehende as ordenanças milita- 
res estabelecidas, como necessarias 4 disciplina, e 
recrutamento do exercito: nem os casos, que n8o siio 
puramente criminaes, e em que a lei determina toda- 
via a prisão de alguma pessoa, por desobedecer aos 

(1) Vide os subsequentes 3s 7 . O  a 9 . O  e Nov. Ref. Jud., 
arts. 1009.O a 1012.O 



ri~andados da justiça, ou não cumprir wlguma obriga- 
vão dentro de determinado praso. 

§ 10." Ninguem será sentenciado senão pela auto- 
ridade competente, por virtude de lei anterior, e ria 
fíwma por ella prescripta. 

f j 1 1 .O Será mantida a independencia do poder 
judicial. Nenhuma autoridade poderá avocar as cau- 
sas pendentes, sustal-as, ou fazer reviver os processos 
findoa. 

§ 12.O A lei será egual para todos, quer proteja, 
cli~cr castigue, e recompensará em proporção dos me- 
uecimcntos de cada um. 

5 13." Todo o cidadào póde ser admittido aos 
cargos publicos civis, politicos, ou militares, sem 
outra differença, que não seja a dos seus talentos, e 
virtudes. 

5 14." Ningueni serfi exempto de contribuir para 
as despesas do Estado, em proporçzo dos seus ha- 
veres. 

5 15." Ficam abolidos todos os privilegias, que 
n&o forem essencial e inteiramente ligados aos cargos 
por utilidade publica (1). 

16." A' excepção das causas, que por sua na- 
tureza pertencem a juizos particulares, na conformi- 
dade das leis, não liaverá faro privilegiado, nem 
commissGes especiaes nas causas civeis ou criminaes. 

5 17." Organisnr-se-ha, quanto antes, um codigo 
civil e criminal, fundado nas solidas bases da justiça 
è equidade (2). 

(1) Carta, art. 145.O 5 31.O. 
(2) Cod. Civ. app. pela L. de 1 de julho de 1SG7 ; com 

respcito a siia execuqbu n'este Estado veja-se a cit. Curta org. 
nnn., not. (1)  pag. 103 a 106. 

Cod. Pen. app. pelo D. de 10 de dezembro de I852 - 
l t ~ f .  Penal de 14 de jiinho de 1884 - Nova publicapzo do 
Cod. l'en., D. de 1G de setembro de 1886 - D. de 27 de 



$ 18.0 Desde já ficam abolidos os açoites, n tnt 

ttira, a marca de ferro quente, e todas as mais peiiah 
crueis (1). 

5 19." Nenliunia pena passará da pessoa do deliri- 
quente. Portanto niio haverá em caso algum confi~- 
cação de bens, nem a infamia do r6u se transmittirh 
aos parentes em qualquer gráu qiie seja. 

§ 20.' As cadeas ser50 seguras, limpas, e bern 
arejadas, havendo diversas casas para separação dos 
réus, conforme suas circurnstancias e natureza dos 
seus crimes (2). 

§ 21." E' garantido o direito de propriedade em 
toda a sua plenitude. Se o bem publico, legalnieiitc 
verificado, exigir o uso e emprego da propriedade 
do cidadao, ser5 elle previamente indemnisado do 
valor d'ella. A lei marcará os casos, em qiic ter& 10- 
gar esta iinica excepção, e dar& as regras para se 
determinar a indemnisaçgo (3). 

I 22.Tanibein  fica garantida a divida piiblic*a; 
23.' Nenhum geirero de trabalho, cdltura, i i i -  

dustria ou conimercio póde t3er proliibido, iiiiis vez 
que n50 se opponlia aos costumes publicas, 4 segti- 
rança, e saiidç: dos cidadãos (4). 

fevereiro dc 1895 sobre a revi530 extraordinnria de sentenps 
eondemnatorias passada* ein j ~ l g a d o  e re-hsbilitaç%o dos rki iy .  

(1) 1.O Acto, art. 16.O 
(2) Cit. Cod. Pen. e L. de 1 de julho de 1867 (reforma 

pehbl e de prisões). 
(3) Regulado pela legislaçgo relativa A expropriaç#o por 

i~tilidade publica, - L. de 23 de julho de 1850, DD. do 
13 de julho e de 31 de dezembro de 1864 e outroe ; veja-se 
Corrêa Fino, Legislação e disposições ~egularnentares scibre 
expropriações. 

(4) Ilegulamentado por differentes leis secundarias, como 
o Cod. Adm. com re1ac;Tio Q policia das mulheres prostitiitrrs, 
o D. dc 21 de outwbro de 1863 sobre os estabelecimentos 
insalubres, ete, 



5 24.0 Os inventores ter20 a propriedade de suas 
descobertas, ou das suas producções. A lei lhes asse- 
gurará um privilegio exclusivo temporario, ou Ihes 
remunerará em resarcimelito da perda que hajam de 
soffrer pela vulgczrisação (1). 

5 25.O O segredo das cartas B inviolavel (2). A 
administraçzo do correio fica rigorosamente respon- 
savel por qualquer infracçzo d'este artigo. 

26." Ficam garantidas as recompensas conferi- 
das pelos serviços feitos ao Estado, quer civis, quer 
militares ; assim como o direito adquirido a ellas na 
forma das leis. 

5 27.O Os enipregados publicos são estrictamente 
responsaveis pelos abusos, e omissões que pratica- 
rem no exercicio das suas funcções, e por não fa- 
zerem effectivamente responsaveis aos seus subalter- 
nos (3). 

5 28.' Todo o cidadão poderá apresentar por 
escripto ao poder legislativo e ao executivo reclama- 
ções, queixas, ou petições e até expor qualquer in- 
fracção da constituição, requerendo perante a compe- 
tente autoridade a effectiva responsabilidade dos in- 
fractores (4). 

(1) Cod. Civ., arts. 613.O a 640.O. 
(2) Ib., art. 575.O. 
(3) Cod. Adm. de 1842, art. 357.O- D. de 1 de dezem- 

bro de 1869, art. 13.O § unico, veja-se a cit. Carta org. ann., 
pag. 27 - Cod. Adm. de 2 de marpo de 1895, art. 446.O e $8 .  

(4) Garantido completamente 4s municipalidades e a to- 
das as pessoas moraes, como aos individuos o direito de peti- 
cionar e representar sobre quaesquer assumptos de interesse 
piiblico, continuando a ser regido por leis especiaes o direito 
de petição que pertence aos individuos sugeitos Lt disciplina 
militar do exercito ou da armada, D. de 15 de junho de 
3 870, sanccionado pelas cGrte9, L. de 27 de dezembro de 
1870. Veja-se 2.O Acto, art. 1 0 . O  e nota. 



5 29.0 A constituição tambem garante os soccor- 
i.os publicas. 

5 30." A iiistrucçiio priniaria 6 gratuita a todos 
os cidadãos (1). 

6 31.O Garante a nobreza hereditaria e siias re- 
galias. 

5 32." Collegios e universidades, onde serlo eii- 
sinados os elenieiitos das sciencias, bellas letras e 
artes. 

'; b 33." Os poderes constitiícionaes não podcm sits- 
pe~icler a constituiç,%o, no que diz respeito aos direito9 
iiidividuaes, salvo nos casos e circunistancias especi- 
ficados no 5 seguinte : 

Cj 34." Nos casos de rcbelli3o ou iriv,zs5o dos 
iniiiiigos, pedindo a segilrnnca do Estado, qiie se dis- 
penseiii por teiilpo deterininado al(rumas das forina- 

? 
lidaties. ,,;i,. a -nraiiteiri n liberdade iridividiial, poder- 
se-lia fazer 1101- acto especial do poder legislativo. 
NBo se aclinndo porkm a esse tempo reunidas as c&- 
tcs, c correndo a p;itria perigo imriiinente poder6 o 
governo exercer esta mesma providencia, coino iiic- 

dida ~)rovisorin, e indispcnsavel! suspendendo-a, im- 
iiiediittaniciite cesse a necessidade urgente quc a 
motivoii, devendo ii'uni e outro caso remetter As 
cortes, logo que reunidas forem, uma rel,ir,ão moti- 
vada das 111-is6es e de outras medidas de preven- 
çzo tomadas ; e qiinesqiier autoridades que tivercin 
mandado proceder a ell;es, sert"to responsaveis pclos 
abusos, que tivcreni praticado :t esse respeito. 

Pelo que mando a todas as aiitoridades, a qiierti 
o conhecimento, e execuç2o d'esta carta constitiicio- 

(1) D. de 20 de seteinbro de 1844, LL. de 2 do maio da 
1 67 8 e de 11 de junho de 1880, e legislnç%o posterior - 
I). de 30 de riovembro de 1869 para o ultramar - e I). de 
31 de outubro de 1592 para a Iudia. 



na1 pertencer, que a. jtirem, e façani jurar ( I ) ,  r\, cum- 
pram, e façam cumprir, e guardar tão inteiraniente, 
corno n'ella se contdm. A Regencia d'esses meus 
reinos, e dominios asaini o t e n h  entendido, e a faça 
iniprimir, publicar, cumprir, e guardar, tão inteira- 
mente, coriio n'ella sc contém, e valer& como carta 
passada pela charicellaria, posto que por ella n%o ha 
de passar ; sem embargo da ordenaçilo em contrario, 
que sómente para este effeito hei por bern derogar, 
ficando ali& em seti vigor ; e nRo obstante a, falta 
de referenda, e mais formalidades do estilo, que 
egualmeiite sou servido dispensar. 

Dada no palacio do Eio de Janeiro, aos vinte e 
nove dias do mez de abril cio anno do nascimento de 
Nosso Senlior Jesus Christo dc mil oitocentos e vinte 
e seis. 

EL-REI com guarda (2) 

Francisco Goms da Situa a fez. 

(1) Jurada pela infanta regente D. Isabel Maria a 31 de 
julho do 1826. 

(2) D. Pedro IV outhorgando a carta usou da assignatuia 
-El-Rei com guarda -. O 1.O Acto Ad. vem assigxiado por 
D. Maria I1 do modo seguinte -Rainha com l u b ~ i c a  e guavda 
- G da mesma forma o 2 . O  Acto que foi assignado por Kl-Rei 
D. Luis I. Nos documentos de iiiiportancia os reis de Portu- 
gal costumavam por adiante do seu nome o11 da eiia rubrica 
cinco pontos . allusivos Os cinco chagas de Christo figura- 
das por ossa forma no oscudo portuguez ; hoje em vez de se 
imprimirem aqiielles cinco pontinhos, usa-se tradiizil-os pela 
formula com guarda. 



PRIIEIRO ACTO ADDICIONAL 

i A CARTA CONSTITUCIONAL DA MONABCHIA ( I )  

DONA MARIA, POR GRAÇA DE DEUS, RAINFIA DE PORTUGAL 
e dos Algarves, etc. Faço saber a todos os meus 
subditos, que as cortes geraes decretaram, e eu 
sanccionei o Acto Addicional abaixo transcripto, 
que, na conformidade com o que determina o artigo 
cento quarenta e tres da Carta Constituciorial da 
Monarchia, fica junto á Constituição do Estado, e é 
do teor seguinte : 

Acto Gddicional I Carta Constitucional da iiíonarchia 

Das o6rtes 

Artigo 1.' É da attribuiçilo das chrtes reconhecer 
o Regente, eleger a 12egencia do Reino no caso pre- 
visto pelo artigo noventa e tres da Carta, e marcar- 
Ihes os limites da sua autoridade. 

(1) Este acto foi precedido do D. de 25 de maio de 1851, 
pelo qual D. Maria I1 diseolveu a camara dos deputados, 
convocando as cortes geraes extraordinarias a fim de se refor- 
marem na carta aquelles arts. que a experiencia tinha mos- 
trado ser indispensavel corrigirem-se e apei.feiçoarem.ae para 
iiielhor garantia da liberdade, da monarchia representativa e 
dos inalteraveis principios em quo a mesma carta 8 quis esta- 
belecer e constituir. * 



6 1.. A disposição d'este artigo por nenhum inn- 
do dtcra o que foi estabelecido pela lei d.e sete de 
abril de mil oitocentos quarenta e seis (1) em dispen- 
sa dos artigos noventa e dois e noventa e tres da 
Carta Constitucional da Monercliia. 

5 2." Fica d'este modo emendado o paragrnpho 
segundo, artigo decimo quinto da Carta. 

Art. 2." O deputado que, depois da eleiçzo, acei- 
tar mercê honorifica, emprega retribuido, ou commiu- 
são subsidiada, sendo o despacho dependente da livre 
escolha do governo, perde o logar de deputado ; e 
fica para a sua reeleiçgo comprehendido nas dispo- 
sições, que devem regular a elegibilidade dos empre- 
gados publicas, segundo vae prescripto no artigo no- 
no do presente Acto Addicional (2). 

5 1.0 Nlio perde o logar de deputado aqnelle qiie 
aair da camara na conformidade do artigo trigesinio 
terceiro da Carta (3). 

§ 2.0 Fica d'este modo confirmada e ampliada a 
disposição do artigo vigesimo oitavo da Carta Cons- 
titucional. 

Art. 3.' Em caso de urgente necessidade do ser- 
viço publico poderá. cada uma das camaras, a pedido 
do governo, permittir aos seus membros, cujo empre- 
go se exerce na capital, que accumulem o exercioio 
d'elle com o das funcções legielativas (4). 

$ unico. Ficam d'este modo interpretados os ar- 
tigos trigesimo primeiro e trigesimo terceiro da Car- 
ta Constitucional. 

( 1 )  Veja-se a not. (1) a pag. 19 (8) D. E. de 23 de março de 1895, arts. 18.O e 13.". 
(3) 1 . O  Acto, art. 3.O e $ - cit. D, E. de 28 de marpo da 

1895, art. 13.O 3 un. 
(4) Cit. art. 1J.O 3 un. 



Das eieigões (1) 

Art. 4.0 A nomeação dos deputados B feita pela 
eleição directa (2). 

Art. 5 . O  Todo o cidadão portuguez, que estiver 

(1) A legisla$io eleitoral depois do 1." Acto tem sido co* 
piosa; nlo sendo do nosso proposito tratar d'este assumpto, 
mencionaremos comtudo as principaes LL. e DD. que vigo- 
raram n'este Estado atO ao D. E .  de 28 de março de 1895, 
cit. em varios logares d'este trabalho : 

DD. de 30 de setembro de 1852 e de 12  de janeiro de 
1853. 

L. du 23 de novembro de 1859. 
DD. de 28 de novembro e de 21 de dezembro de 1859. 
D. de 18 de março de 1869. 
L. de 8 de maio de 1578. 
L. de 21 de maio do 18d4, arts. 30.O a 39.O (P. P. de 20 

do março de 1595, 28 de agosto de 1890, 2 de dezembro de 
1892 e dc 24 de janeiro de 1894). 

D. de 28 de março de 1895, que revogou o D. de 30 de 
setembro de 1852, e as LL. de 23 de novembro de 1859, 8 de 
maio de 1878, e de 21 de maio do 1884, assim como toda a 
legislação em contrario. 

Para o estudo da legislação eleitoral anterior ao cit. D. 
de 28 de marpo de 1895, podem consultar-se com proveito : 
Couto hIonteiro e Gonçalves Lima, i k n u a l  do pTOCME0 eleitoral, 
- Almeida da Cunha, Codigo do processo eleitoral,-Barbosa 
de Magalhzes, Codigo eleitoral portuguez -e Luciano de Cas- 
tro, Legislcição eleitoral annotada. 

(2) Gil. L). E. de 1895, art. 40.O. Este D. estabelece que 
os deputados seriio eleitos peloe districtos e por esorutinio de 
lista cujas vantagens se explanam no respcctivo relatorio. Dd- 
se o es.crutittio de lista quando as listas eleitoraes, em vez de 
terem um s6 nonie, por haver a eleger um só deputado, tem 
miiitos nomes, por haver a eleger mais do que um deputado. 
O escrutinio de lista pode ser com representação de minorias, 
oii sem ella corno 6 pelo cit. 1). que a s i~p~rimii i  ; no ~rirriei- 
TO caso, o apurarrieiito final é feito riao s6 pela maioria abso- 
luta dos votos entrados, mas tambem pelo apuramento ~a rc i a l  
dos votos da minoria ; no scgunclo, 6 o ~piirarnento pela maio- 



kio goso de seus direitos civis e politicos, 4 eleitor (1). 
tlma vez que prove : 

I. Ter de renda liquida anniial cem mil r6is #pro- 
vcnientes de bens de raiz, capitaes, commercio, in- 
dustria, ou emprego inamovivel. 

11. Ter entrado na maioridade legal. 
5 1." Serão considerados maiores os que, tciido 

vinte e iim anrios de edade, estejam em uma, das se- 
guintes qualificações : 

1." Clerigos de ordens sacras ; 
2." Casados ; 
3." Officiaes do exercito ou de armada ; 
4." IIabilitados por titulos litterarios, na confor- 

midade da lei. 
5 2." Os habilitados pelos referidos tituloa litte- 

rarios s5o egualmente dispensados de toda a prova 
do censo. 

Art. 6." Sao excluidos de votar (2): 
I. Os creados de servir, nos quaes se n" ao com- 

prehendem os guarda-livros e caixeiros das casas de 

ria absoluta dos votos entrados, sem nenhuma consideraq~o 
pelos votos divergentes. Exemplo : teinos um circulo em que 
ha a eleger cinco deputados ; entraram na utna 8 mil votos 
pelos cinco nomes da lista A do governo, e entraram 7.500 
votos pela lista U da opposiySo ; s« o circulo n8o titór roprc- 
sentasao dc min~rias,  sAem eleitos os cinco deputados govcr- 
nnmentaes ; no caso de haver reprcscnta$o de minorias, sa- 
hirho eleitos quatro ou trcs deputados ministeriaes, o um ou 
dois deputados opposicionistas, curiforme a representaçuo qiic 
tiver sido attribuida As iniiiorias. 

Fol~re o escrutinio de lista, st~tis vantagens e defcitos vejnni- 
se : A. Candido, Priitcipios e guest0es de philosophia pollticn, 
(onàe o esc~iitinio de lista é denominado lista rnztltipla), 188 1, 
- Oliveira hlartins, artigo Lista multipla e voto rcniinorni~zcll 
na Reuista 8eientiJEca do Porto, vol. de 1883, pag. 94, - e 
Nug~1eii.a Soares, obra cit. no prologo, pag. 570-574. 

(1) Cit. C. E., art. 1." 
(2) Ib., art. 2 . 9  



cornmercid, as c rcdos  da casa real, que n&o forem 
de galgo branco e os administradores de fazendas 
ruraes e fttb~icas ; 

IJ. Os qile estivereni interdictas da administrrtçao 
dc seus beris, e os iridiciadps em praauncia, iatiticada 
pelo jriry o11 1)assada eiil julgado ; 

111. Os libertos. 
Art. 1." Todos os qiie t&iii direito de vohr  são 

1iiil)eis para Rereni clcitou clepiitados eeni condiçlo de 
doinicilio, reeiidenciu ou naturalidade (1). 

5 uiiico. Excel)tiisrri-se : 
1 .O Os estrangeiros naturalissdas, 
2.' Os que n3o tiverem de renda liqiiida ~nrlrial 

qitatroCetitos mil r6is provenientes das mesmas forites, 
de(:larndxs no artigo quinto do prenerite Acto Addi- 
ciona1 oii 1150 f'oreni habilitados coin os graus e titiilos 
litterarios de que trata o paragraplio segiindo do 
irieaiiio artigo. 

Art. 8.@Aqiielles que n%o têm direito de votar na 
eleiqRo dos deputados, n5o poder11 votar nas eleiç6es 
para qiiiilquer outro cargo publico (2). 

Art. 9.' A lei eleitoral deterininar& : 
I. O modo pratico dits eleiqões (3) e a niirnero 

dos deputados relativamente á populqão do Ruino (4j; 

(:) Cit. D. E. art. 3 . O .  
(2) Ib., art. 1 . O .  
(3) Ib. arts. 40.0 a 93.O. 
(4) O numero dos deputados, fixado pelo i). E. de 23 tl« 

março de 1393, é de 114 pelo ~ ( l~ l t inc~ i te  e pelas iili:is adjs* 
centes, e de 6 pelas provinciss ultramarinas i total 120. 

Anteriormente foi o segiiinte : 
I). d e 2 8  dc innio de 1834 .................. 125 
b. de 8 de outuliro dc 1836. .,............. 120 
L. de 9 de abril tle 1838.. ................. 1.18 
D. de 5 de rnargo de 1842. . . . . . . . . . . . . . . .  143 

.............. D. de 28 de abril do 1845.. 
L). de li? de agoato da 1847. , 1 142 ..... ......... 



11. Os empregos que são incompafiveis com o lo- 
gar de deputados (1); 

111. Os casos em qiie por motivo do exercicio de 
fiincç6es publicas, alguns cidadiios devem ser respe- 
ctivamente inelepiveis (2); , 

IV. O niodo e fbrnis por que se deve fazer a 
prova do ceiiso nas diversas provincias do contineiite 
do Reirio, das ilhas adjacentes, e do iiltraniar (3); 

V. Os titiilos litterarios que sBo supplernento de 
edade, e que dispensam da prova do censo' 

................. D. de26de  jdho de 1851 159 
.............. D. de 30 de seteii~bro de 1852. 156 
........... D. de 29 de setembro de 1856.. / 1G2 D. de 6 de abril de 1898.. . . . . . . . . . . . .  i 
............ L. de 23 de novembro de 1859.. 179 

D. de 18 de março de 1809 - 107. ....... 
L. de 3 de junho de I N"i - 3- 1 

10s .......... 
.................. L. de 8 de maio de 1878. 149 

L. de 21 de maio de 1884- 169.. ........ 
L. du 21 de abril de 1886 -+ I . .  I l i0 ........ 
V.jamos agora com respeito 4 India, que desde 18% teni 

tido representnqão no parlamento : 
D. de 18 de abril de 1821.. ................. 3 
D. de 7 de agosto de 1825 .................. 1 

.............. A. R. de 31 de iuaio dd  1834.. 3 (a) . . . . . . .  D. de 8 de outubro de 1836 Effouct.. 2 
Subst., ........ 2 

............ D. de 9 de abril de 1838 Effect. 1 (b) Subst.. ........... 4 ................ D. de 6 de março de 1842.. 4 
b . d e  18demarço de 18G9 .................. 2 
L de 8 de inaio de 1878 .................... 3 

................. D. de 28 de março de 1895. 1 

( 1 )  D E. de 28 de março de 1895, art, 7 . O .  

(2) Ib., arts. 4.', h.", G . O ,  8.O e 9.'. 
(3) lb. arts. 1 . O  c 14." a 39.'. 

ia) facto foram apenas eleitos dois doputados. 
,L>; Elegeram-se inoio dois yeiiadored rios terinus da eonsiituicào dr 1835. 



5 iinico. Ficam d'este modo revogados e altera- 
dos os artigos sessenta e tres, sessenta e quatro, ses- 
seiita e cinco, sessenta e seis, sessenta e sete, seu- 
senta e oito, sessoiita e nove, e setenta da carta 
constitucional. 

Do poder executivo 

Art. 10," Todo o tratado, concordatn, e coriven- 
+o, que o governo celebrar com qualquer poteiicin 
extrangeira ser&, antes de ratificado, approvado pe- 
las cbrtes em sess.50 secreta. 

5 unico. Ficam d'este modo reformados e amplia- 
clos ou paragraphos oitavo e decimo quarto do artigo 
setenta e cinco da carta constitucionnl. 

Das oamaras municipaes 

Art. 11." Em cada concelho uma camara muni- 
oipal, eleita directamente pelo povo, ter& adiiiiriistra- 
q5,o economica do municipio na conformidade das 
leis (i). 

5 unioo. Fioam deste indo revogados e riiubsti- 
tiiidos os artigos cento trintr. e tres, e cento trinta e 
quatro da earta constitucioilal. 

Da fazenda naoional 

Art. 12." Os impostos &a votados annualmente : 
ns leis que os estabelecem, obrigam s6mente por uin 
nnno, 

§ 1." As sommas votadas para qualquer despesa 
piiblica, não podem ser applicadas para outros fins, 
seii%o por uma lei especial que aiitorise a transfe- 
i-encia. 

I 

(1) Vide a nota ( I )  a pag. 33. 



5 2.0 A administração e arrecadag%o dos reritli- 
nientos do Estado pertenoe ao thesoixra piiblico, salvw 
nos casos exceptuados pela lei. 

5 3." Haverá iim tribunal de contas, ciijs orga- 
nisaçiio e attribuig8es serão reguladas pela lei (1). , 

$ 4." Ficam d'este modo reformados e altei.udos 
os artigos oento trinta e seis, cento trinta e sete. e 
oento trinta e oito da aarta conutitucianal. . 

Art, 13." Nos primeiras quinze dias depois dg 
canstituida a camara dos deputados, o governo llie 
apresentara o orçamento da receita e despeza da 
anno seguinte ; e no primeiro mez, oontado da mes- 
p ~ a  data, a ctonta da gerencia do anna findo, e a conts 
do exercicio ultimamente encerrada na f6rma da lei, 

uriiuo. Ficam d'este moda reformados as artigos 
cento trinta e seis, cento trinta, e sete, e ceqto tri~itg 
e aita da carta oopstitucianal. 

Art. 14." Cada iima das &maras das cbrtea tem 
o direito de proceder, par meio de aammissões de 
inquerito, ao exame de qualquer objecto da sua coiii- 
petencia. 

(1) Oganisaçlo do tribuaal de aoatas, D. de 19 de anos- 
to de 1859. Reorganioaçlo, D. de 26 de julho de 1886. ltegi- 
monto, D. de 30 de agosto de 1886. Nas provincias ultrama- 
rinas, tambem existem tribunaea de contas, creados - em Cabo 
Verde, D. de 24 de dezembro de 1892 - na India l'ortu- 
gueza, D. de 29 do dezembro de 1892 -nas provincias de 
S. Thomé e Prinoipe, de Angola, de Moçambiqiie, e de Ma- 
cau e Timor, D. de 80 de setembro de 1594. A junta con- 
sultiva do ultramar tambem exerce as f~ncpões de tribiinal 
de contas nos caso8 e pela forma prescripta no seu regiuien- 
to de 20 de aetembro de 1891, arte, 26.O e seg. 



5 unico. Ficam d'este modo addicionados e am- 
pliados os artigos trinta e seis, paragrapho primeiro, 
e conto trinta e nove da carta constitucional. 

Art. 15: As provincias ultramarinas poder80 ser 
governadas por leis especiaes, segundo o exigir a 
conveniencia de cada urna d'ellas (1). 

§ 1." Niio estando reunidas as côrtes, o governo, 
ouvidas e consultadas as estações competentes, .de- 
TA dearetar em conselho as providencias legislativas 
que forem julgadas urgentes. 

$ 2.Ygualmente poderti o governador geral de 
uma provincia ultramarina tomar, ouvido o seu cou- 
eelho de governo, as providencias indispensaveis para 
acudir a alguma necessidade t;2o urgente que n%o 
possa esperar pela decisão das côrtes ou do go- 
verno (2). 

$ 3 . q m  ambos os casos o governo submetterh 
&s côrtes, logo que se reunirem, as providencias ta- 
madas. 

tj 4." Fica d'este modo determinada a disposiçiio 
do artigo cento trinta e dois da carta constitucional, 
relativamente 6s provindas ultramarinas. 

Art. 16." E abolida a pena de morte nos crinlefi 
politicos, os qiiaes serão declarados por uma lei (3), 

1 unico. Fica d'este modo anipliado o psragra- 
yho dezoito do artigo cento quarenta e cinco da 
carta constituoional. 

Pelo que inando a todas as autoridades, a quem 
0 conhecimento e execução do presente Acto Addicio- 

(1) D. de 1 de dezembro de 1869 -V. a cit. Carta org. 
ann. 

(2) Ib. art. 15." e nota na cit. Carta org. ann. 

(3) Abolida a pena de morte nos crimes civia para o 
continente, L. de 1 de julho de 1867, - e para o ultramar, 
P. de 9 de junho de 1870. A pena de morte existe hoje entre 
Pús ,915 no Cod, de justiça militar. 



na1 pertencer, que o eumpram, e façam cumprir, e 
guardar tiio inteiramente como n'elle se contdni. 

1 

Os ministros e secretarios d'Estado das differen- 
tes repartições o façam imprimir, publicar, correr, 
cumprir e guardar. Dada no Paço das Neoessidadchq 
aos cinco de jiilho de mil oitocentos cincoenta e dois. 

RAINHA, cona rubrica e parda.-  Duque de Sal- 
danha - Rodrigo da Fonseca Ma,pJhaes -Antonio Luiz 
de Seabra-Antonio Maria de Fontes Pereira de Mello 
- Visconde de Alnzeida Garrsti -Antonio Aluizio Jer- 
vis 8Atouguia. 

Carta de lei pela cliial Vwsa Magestade, tenda 
sanccionado o Acto Addicional á Carta Constitucio- 
nal da monarcliia, decretado pelas cortes geraes em 
2 de julho do corrente anno, manda cumprir o mes- 
mo Acto Addicional tão inteiramente como n'elle se 
contdm, e pela fórma retro declarada. - Para Vossa, 
Magestade v&. - José Carlos Rodrigues Sette a fez. 

~ a r i o  do Governo n.O i 59 de 8 de julho dc i 85::). 



REFORMA C0NSTTTUCION;IL~ 

Do11 LUIZ, POR aarca DE DEUS, REI DE P O B T ~ J ~ A L  
e dos Algarves, etc. Fazemos saber a todos os nos- 
sos subditos, que as côrtes geraes decretaram e n6s 
qiieremos a l e ~  seguinte ; 

Artigo 1.' Os pares e deputados 880 repreaentan- 
tes da NavBo, e nzio do Rei que os nomeia, ou doe 
collegios e dos circulos que os elegem. 

$ iiriico. A constituiç8o n8o reconhece o mandato 
imperativo. 

b'ica d'este modo interpretado e additado o artigo 
14." da carta constitucional. 

Art. 2.' Cada legislaturrt deverá d u ~ a r  tres annos, 
e cadn sesslto annual tres niezes. 

$ uriico, A sessão que diirar menos de tres me- 
ms não ser& contada para o acto da duraçbo da legiud 

( I )  Este Acto foi precedido da L. de 15 de maio de 1894, 
pela qual foi reconhecida a necessidade da reforma dos arts. 
14.O, 17 O, 26.O, 27 O, 28.O) 29.", 74.0 ,F$ 1.O, 4.O e 7.O, 75.O 5 
14." 77.O, 140.O e 145.O $ 28,O da carta, determinando-se 
qiie a camara dos deputados da immediata legislatiira fosse 
eleita com poderes especiaes para a mesma reforma, para ser 
decretada pclas cíirtea e sanccionada pelo Hei nos termos 
ordinarios, fixados pela carta para a prornulgaç30 das leis. 
Vejam-se a proposta d'csta L., o parecer da coii~miss80, sua 
disçuee?io e appruvaç80 nos Dicc~ios dus cumurus de 1883 e 
de 11184, e a nota (1) a pag. 23. 



lntura, salvo havendo na mesmo anno nova sess;rrl 
qhe dure a tempo preciso para coiripletar aquelle 
pkaso (1). 

(1) aEm face do art. 17." da carta codst., n3a tinha tc~inpo 
fixo de  duraçiio a sessão 1egisl:itiva annual, e pottanto, ainda 
que d:iraccse menos de  tres inesi,cs, considerava-80 sempre coinci 
aeasilo 1egislatit.a ordinaria para o coinptito da  duração (ia 
legislatura. Este $ estabeleceti outro principio. S e  n'um anno 
a sessão legislativa não diirar' tres mezes, tem a Iegisliitiira d t ~  
diirar mais UIU anno. Assirn, j B  se não conta por rinnos, niae 
sim por sessaes, o tampo da legislatura, contra a letra do pro- 
prio art. 2 da  2 . O  Acto Ad. A sessão annual pode ser 
adiada, mas por forma que dentro do mesmo anno cornplrte 
oe tree mezes. e nunca encerrada antes. d'elles terininarem. 
para sc ciirnprir o disposto n'este art. 2 . O .  O 5 pcir8m parece 
íicliuittir qiio 1130 dure, pois determina apenas que ein tal cnRa 
dure mais uiii nnno a legislatura. E nem pode este 9 referir- 
se ao caso de  dissolliç3o da  camara antes d e  decorridu o prh8U 
d a  sessâo ortlinaria, porque entlo ngo ha qne contar a dtira- 
@o da legislatiira, visto ter acabado pela dis~o1uq&o. Para a 
coi~tagi~rn do  tempo de duraçzo da  legislatura é qiie fios p:ira- 
ce que o regala. Se a canlara eleita depois da  dissoliiy?ca 
tiver ii'este mesmo anno ainda uma sessão cle tres mezen uclu 
rilenos, esse será o primeiro anno da  sua legislatara. S e  a 
sessfio durar inenos de  tres niezeri, esse anno rino se couta, 
Como explicar, porbm, a ultima parte do $ ? Querer4 bigni- 
ficar que para cornplemcnto do praso da  primeira sessRo d a  
nova legislatiira se conta o tempo qiie durou n'esae mesmo annu 
a ultima sesszo da  legislatura anterior, de f6rma qnc, s e  
a caniara dissolvida hoiiver funccionado daratite dois rnozes 
n'esse anno, bastar4 que a sessão da  nova carnara dur4 apenas 
um niez para se  julgar cornpleta e ser a primeira da8 tres da 
legislntrira ? Nc50 pode ser. Seria absiirdo, que a p r q r i a  letra 
do $ repelle, pois não diz tendo havido sessüo que durasse, mas 
eini havendo neva sessão que dure, e a prilavra nma niinca' 
signiticon antiga. Assim se entendeu em relaçgo zí vigesima 
quarta legislatura, cuja primeira sessilo legísltitiva, desde 15 
d e  dezembro de  1884 at8 2 de  janeiro de 1885, se nâo contou 
para o tempo da  sua duraçao, apesar de ter havido n'aquelie 
niesmo arino d e  1884 outra eessiao legislativa desde 2 d e  
janeiro a18 17 de maio, mas pertencente á legislatura anterior 



Fica  d'este iiiodo siibstittiido o nrt. 1 7 . O  (1% carta 
c~t is t i tucional  . 

Art .  3." Ncnliuiri p:ir vitalicio, oii depiitailo ilcsde 
qiie for proclainado lia respectiva asseiiibl4:~ de  xpii- 
rairiei~to, pocle ser  preso por  autoridi~de algiiiiia, salvo 
por  orilem d a  s u : ~  respectiva caiiinra, riierios eiri fa- 
graiite delicto, a qiie corresporida n pciict mais  clcva- 
cln tln escala penal. 

ICgiid disposiç;lo 6 applicavcl aos pares  tcmportt- 
rios (Icsdc a. sim cleic,%o at6 qiic t,crniiiie o mniidato. 

F i ca  por  estc iiiodu sul~stitiiiclo o ar t .  2 G . O  ela car- 
t a  cohstit~icir~ii:~1. 

Art. 4." S e  algiiiii pa r  oii ilcpiit:~elo for acciisaclo 
011 proniinciado, o juiz, siispciiclciiclo todo o iiltcrior 
p~.ocetlinierito, da rk  ç o ~ i t : ~  S I M  respectiva caniara, a, 
qu:tl decidirií se o pa r  oii o de l~ i i t :~do  deve sri. sus- 

e se  o processo deve scgiiir iio iiitervallo das 
acss6cs oii depois d e  fiiidas as f ~ i r i c ç ~ c s  do  acciisado 
oii iiidici:tclr>. 

F i c a  d'este modo substituido o art .  27.Vda car ta  
coiistitucioiial. 

(Vid. no Di«v. da canz. a sessno de 3 de abril de 1886). hlns 
é esta palavra ~tovu  que torti:i inexplicavel o Pj. A primeira 
sessho da nova camara, ainda que tenha logar no inesnio anno 
em qile fiincciunoii a camara dissolvida, n2o pode deixar de 
durar pelo iucnos trcs inezcs, se coiibcrrrn dentro d'essc anno. 
Antes d'isso nzo podo ser dissolvitla ( 2 . O  Acto Ad., art. 2.O) .  
Potle a sessso ser adiada ; mas n'esso caso reabre a 7nerrma 
sesszo. O qtic se nZo compretien(1o facilmente 6 que possa 
haver ~ ' C S S C  n~csmo anno ilouct srss%o teudo sido a priinoira 
incoinplcta. Em todo o caso, o qiie nos parece que estc $ 
significa 6 qiic, qrinndo por rliinlqiicr circiiiiistnncia, a acsszo 
iegislativa anniial diir:~r iricnos de tres mczes, n%o se conta 
para a tliii.aç5o d:r legislatiira ; excepto se airida n'csse inesmo 
armo a mesitia camara vier a tor oiitra sessho, qtio ditre o 
tcinpo prcciso para coniplctar aqiiollu prnso. u - Bai bosa de 
lIagaltilcs, çit. Cod. eleit nota (2) a p;,g. 120 c 121. 



Art. ~ . " O S  pnrcs c depiitados poderzo ser notzien- 
dos para os cargos de iiiinistro dlEstriclo ou dc conse- 
lheiro d'Est:~do, seni qlic l)nr isso percain os logarcs 
rlilc occupareiii nas rcal~ectivas caniaras, accumulando 
as cliins fiincç6cs. 

Fica por este niodo snbstitiiido o art. 28.' da carta 
constitiiciorinl. 

Art. 6.' A carnnr:l (10s pares 6 compost,a de cem 
riiciiibros vit:~l,icios, iioineados pelo Hei, de cincoeiita 
riiciiibros elaçtivos (I) ,  e dos pares por direito pro- 
~ w i o  n. cluc sc ri.fy1.e o § 2.Vd'estc nrt. e o art. 40.' da 
citrt:~ coiist it,iic:ioiial. 

$ 1." Os 1)al.e~ do reino quc, ao tempo (1% promiil- 
gaq3o d'estn Ici, compiizcreni n rcspcctivn cnmara, 
c:oiitinii:~i.(Lo a filzcr 1)ai.t~ d'clla na cliicilidade de pa- 
res vit, ~t 1' icins. ' 

$ 2 , V ~ ' : e i i i  tambein parte dn caiilarn dos parcs, 
coriio pares vitalicios, o 1iatriarcli:t de Lisboa e 06 
arcebisl)os e llispos (10 coiitirieiite do rcino (2). 

$ 3." A pni-te elcctiva (ia vaniara dos pares tcrR 
seis aniios dc tliiraiyKo, iiias poderlt s>r dissolvi~,a) 
siniiiltaiiea oii separndaiiieiitc, corii n caniar:~ dos dc- 
l~~itndos.  

5 $.V<rnq~l:~nto o niiniero de pnrcs vitnlicios niXo 
cstivcr rcdiizido a ceni, liao contando os pares por di- 
reito lwol>rio, o Rei poder5 iloiiicar iiiii por cada tres 

( I )  Sendo 45 cloitos pelou disttictori ~dniinistrativos e 5 
pios estabolccinieiitos sciontiticos qiie s%o : iiriiversidade de  
(:oiri,bi.:i, cscol:~. polythocnica de Lisboa, acadcinia polytliccni- 
cn tlo l'orto, c,sColas iiicdico-cirurgicas dc Lisboa c Porto, ctir- 
so  sii[)c~'ior de Ictras, escola do cxcrcito, oscola naval, insti- 
t i i to  geral tlc :iy.iciiltiirn, institiitc~s indiisti.i:teu dc Lisboa o 
I'iiito, c :icntlr~iiii:~ rc:al das sciciicins, - 01.g. clt!itorxl (Ia parto 
r\lcctivn t l : ~  carn:irii dos p;ircu, a])]). L. dc 24 dc jiillio de 1885, 
nrts.  I . O  O 8 . O  

( 2 )  D. da  30 de abril dc 1826. 



vscatiiras que occorrerem, devendo clepois estar sem- 
pre preencliido aqiiellc numero. 

5 5." SG podergo ser eleitos p r e s  os individuos 
que estejaiii coniprelieriditlos enr detcrn~iiiadas cate- 
gorias, qiie 1150 podcr%o scr diffcrerites d'aclucllas de 
entre as cluacs saírem os pares de nomen@o rdgia (1). 

5 6.' Seril indirecta a eleiçzo dos inembros tem- 
porarios da caniarn dos pares. Uirla lei especial regli- 
lar8 tudo quanto cliz respeito ft  sobredita eleição (2). 

tj 7." Os iiiirilediatus successorcs dos parcdfalle- 
ciclos e clos actuacs, que existireiir !\ pal>licsç%o d'esta 
lei, terbo iilgrcsso na caiiiara (10s pares pelo direito 
Iiereditario, satisfazendo ns condições da lci de 3 de 
inaio de 1878 (3). Ih t a  disl~osiç%o eiil nada altera 
o que fica disposto iio 5 4." d'cste art. 

Fica por cstc modo suLstituido o :rrt. 39."d,z carta 
constitiicional. 

(1) Cit. o ig .  elcitoral do 24 tlc j i i l l io  (10 1885 e D. do 20 
d e  fevereiro de 1800, arts. 2 . O  e seg. 

(2) Ib .  
(3) L. do pariato, d e  3 de  maio do 1878 : 
aart igh 1.' A camara dos pares B composta de nieml>ros 

vitalicios e hereditarios, nomeados pelo rei c selu niiuiero fixo 
(carta constitti~ional, artigo 39.7. 

Art. 2." O principe real o os infantea sKo pares por direi- 
to, e terão assento na  camara logo que cliegcin EI edade d o  
vinte c cinco annos (carta constitucional, art .  40.O). 

Art. 3.' Tambem 820 pares por direito o patriarchn de 
Lisboa, os arcebispos o bispos do reino, pelo simples acto d a  
sua elevaçiio As referidas dignidades (decroto de  30 d e  abril 
de  1826). 

Art. 4.' Sti podeffi ser  nomeados pares do reino os cida- 
dãos portuguezcs que, tendo, nascido taes, nunca perderam 
nem intorromperaiu por acto oii omissAo proprih a sua nacio- 
nalidade, o provarem que têm trinta Rnnos de edado, que 
est8o no plcnv goso dos seus direitos civis e politicos, e que 
ee acham comgreliendidos e m  algumas das seguintes categoria,: 

lha Conselheiro de  estado ; 



Ai4t. 7 . 0  O Rei exerce o poder moderador 8 

responm1)ilidnilc dos seus miriistros : 
$ l."oiueaiido pares vitalicios, de niodo que 

2.a bIinistro do cstado com dois annos d e  effcctivo serviqo ; 
3.' Presidente da  caiiiara dos deputados em quatro st!ssiica 

legislativaa ordinarias ( I )  ; 
4.a Deputado da naç3o em oito sessiies legislativas ordi- 

narias (2) ; 
5." Marschal do exercito o11 almirante ; 
(i.' General d e  diviszo ou vice-alniirnnto; 

General de  brigada oii contra-almirante, com cinco 
nnnos dr exercicio n'cste posto ; 

8.a Embaixador em missko ordinaria; 
9." Ministro plenipotcnciario com cinco annos de exoreicio 

cin missiio ordinaria ; 
10.L Governador geral d e  possessões ultramarinas com 

cinoo annos de exercicio ; 
1lea Conselbeiro do supremo tribiinal de  justiça oii juia 

relntor d o  tribunal superior de  guorra e marinha ; 
12.a Conscllieiro effectivo d o  tribiinal de contas oii do sii- 

premo tribunal sdiiiinistrdivo com cinco annos de  exercicio ; 
I Frociirador geral d a  coroa e fazenda com cinoo atinos 

d e  exercicio ; 
14." Ju iz  do 2.8 instancia em alguma das relaç0es d o  

continente d o  reino e ilhas adjacentes, com cinco annos do 
excrcicio ; 

16.' Ajudante do procurador geral  da coroa e fazenda 
com dez annos d e  exercicio ; 

16." Director geral em algum dos ministerios, ou gover- 
nador civil, com dez annos de  exercicio, tendo a16m d'isto a s  
IiabilitaçGcs exigidas no Fj 4 . O  do artigo segainte ; 

17.a Lente de  prima na  iiniversidade de  Coimbra ; 
1 8." Lente cathedratico oii substituto, effectivo ou jubilado; 

d a  mesma universidade, professor p ~ o p r i c t a ~ i o  ou siibstituto, 
effectivo o11 jiibilado, em qiialquer escola ou instituto de  ins- 
trucçIo superior, com dez annos de cxercicio effectivo ; 

( 1 )  Rediizitlo o nunicro r trns çessóes legi~lal ivns ordinarirr, de trcs meros 
peln iiienos cada iinin, D. tlr, 2 0  tlc fcvcrciro de 1890, arl. 2.0. 

(2) Rcdiizidn o numero a seis sess6es legislativas ordinarias do Ires mszes 
pelo menos cada u m ,  cit. arl. 3.0. 



IIIIIICR excedniii o iiiiinero clc cciii, snlva a disposiç.30 
do Cj 4.O (do nrt .  6." da preserite lei. 

§ 2.' l'rorogando ou adiuiido as cortes gernca, e 

19." Proprietario ou capitalista, com rendimento nEo infc- 
rior a 8:0008000 réis anniiaes, provado pelas respectivas ma- 
trizes d c  contribuiç8o predial, oii por titiilos de divida piiblicn 
fiindad2, devidamcntc averbados corn trcs annos de  anticipa- 
yeo pelo menos, sendo liquido e livre d e  cliiaesqacr onus ou 
uncargos ; 

20.' Indiistrial oii com:iierciante qiic em cada iim dos trcs 
iiltiinos annos tenlia pago ao estado 1:400h000 r6is d e  contri- 
biiiçlo industrial ou bancaria. 

5 1 . O  F ó r a  d'estas categorias sti pode scr nomeado par  
d o  reino aqiielle qiie se  houver tornado digno d'esta distincyiio 
por meritos ou scrviços extraordinarios e rclcvantes. 

$i 2 . O  0 s  diplomas de  uomeação de  pares do reino designa. 
r80 expressamente a categoria oii categorias eni que se  acham 
comprehendidoe os nomeados e m  conformidade d'cste artigo, 
e no caso do anterior especificarno os meritos c serviços 
que  aervem de fundanicnto h nomeação. 

Art. 5.O Nenliiim par será admittitlo a tomar assento na 
respectiva camara por direito bereditario sem provar : 

1.O Que 6 descendente lagitimo por varonia de par  falleci- 
d o  n a  Iinba recta d e  successiio, e qiic todos que o precedeni 
em grau s8o fallecidos, ou que, extincta s varonis, Q fillio 
varão legitimo mais vellio de  fcmea inais vollia j4 fallecida ; 

2 . O  Q u e  o par  fallucido prest i ra  juramento e tomira as- 
sento na  camara, ou que só por legitimo impcdiiiieiito, qiiali- 
ficado corno tal pela mesma camara, doixára de  praticar estas 
formalidades e ainda de  registar a sua carta, DO caso d e  ter  
sido noineado e ngo ter  entrado na  cain:ira por successko ; 

3.O Que tem trinta annos completos de  edade, e se  acha 
no pleno gciso dos seus direitos civis e politicos, possuindo 
al8m d'isto moralidade c boa conducta comprovada pelo attes- 
tado de  tres pares ; 

4.O Que tem carta d e  algiim curso do instrucç5o superior 
pela iiniversidade de Coimbra ou por alguma (Ias escolas e 
institutos oficiaes do paiz ; 

5.O Qiie ee acha ~ o i n ~ r e h e n d i d o  em alguma das categorias 
designadas no art.  4.O 

$ unico. A disposi$lo do u.O 5 . O  d'este artigo C dispensada 



cl issolvei ido a, caniarn dos depi~tados e a parte eleotim 
cla minara dos pares, lios casos eni que o e x i g i r  o 
bem do Estado. Q i t a n d o  assim seja, as iiovas chtes 

quando o par por  direito hereditnrio provar qne  6 membro da 
inngistratiira judicial, ajudante do procurador geral d a  c o r h  
e fazenda no continente do reino, capitão c10 exercito do re ino  
o11 primeiro tenente da  arrnada, lente n a  universidado d e  
Coimbra, profàsor  em algiiina das escolas siiperiores de  in- 
strocyiio publica, priiiieiro secretario de legaçHo, tendo cinco 
annos dc exercicio nos respectivos cargos o11 posto, c pres- 
tando a prova de possuir o rendimento liquido d e  2:000#000. 
rbis ( I ) ,  proveniente de  alguma das origens estabelecidas ncl 
n.' 19.O do ~ r t .  4.@, OU de posto ou emprcgo inamovivel. 

Art.  6.' O tempo de serviço prestado nas differcntes runc- 
c8es mencionadas nos artigos 4.O e 5 . O  ~ o d e  accumiilar-sc " 
para conipletar a categoria oii habilitaçgo que exigia serviço 
mais longo. 

Art. 7.O Nenhiim par  poder8 ser privado d a  dignidrtde de 
par ,  nem impedido de exerccr a s  suas fnncções senRo p o r  
algiima das srgiiintes cniisas : 

1 ." S e  por alguma das cairsas declaradas nas  leis perder a 
qualidade de  cidailno portiiguez ; 

2." S e  for condemuado em alguma das penas que impor- 
tani perdimento de direitos politicos ; 

3.= S e  deixar d e  prestar jiiramento o tomar assento na 
camara dentro de iiin anuo depois de  nomeado, ou d e  haver  
adqiiirido as  condições que por lei são exigidas para  o exer-  
cicio do pariato, salvo liavendo impedimento iegibimo reconhe- 
cido tal pela cnrnara. 

Art. 8 . O  Fica suspenso da  exercer as funcç8es da p a r  d o  
reino : 

1.' Aquolle qiie for condemnado Q siispensão dos direitos 
politicos ou a qualqiier pena que importe essa suspensão, 
emquanto durarem os seus effcitos ; 

2.' O qiie for interdicto por sentença d a  administração 
dos seus bens ; 

3.' O qiie for proniinciado por algum crime, sendo a pro- 
nuncia ratificada pela camara com o cffeito de  suspens30. 

(i) Ilcd117idà a importanrici a 1 .O008000 ri'is, cil. D.  de 40 de  fevereiro de 
1890, arl 4.0. 



acriio coiivncadas e reunidas dentro de Ires mezes, c, 
sem ter passado uma sessgo de cgual periodo de tern- 
po, nHo poderá liaver nova dissoluç.lio. 

Arrt. 9 . O  Auuelle em aliem o direito de  succeder no ~ a r i n t o  
se ache já adquirido por 'morte do scii antecessor ao teinpo d e  
proinulga$io d a  preacde  lei, serb'ndmittido em conforinidado 
d a s  disposiyões d a  legislaç%o anterior. 

3 anico. Aos succossores dos pares actiiaes q u e  ao tempo 
d a  p~ibl ioa~iio d a  presente lei tivercm cocriplctiido vinte e iim 
annos de eckade ser80 exigid:is as Ii:ibilitay;ics litterarins que  
astzo determinadas no art. 2.O da  lei de I I do abisil do 184.5. 

Art. 10.' Fic:iin cin vigor as  d i s p o s i ~ c ~ s  dos arts. l . O ,  
3.", 8.", 5." 6.@, 7.) 8 . O  e 9 . O  d a  carta d e  Ici d e  11 do abril  
do 1845 »."i 

8 . L .  (?R 1 % de  abril de  1845, a qiic se  refere a antocc- 
dente, cstabeléce o srgninte : 

aAitigo 1 . O  A dignidade d e  par do rciiio licrda-se por 
varouia do legitimo ma~rimonio iin I;rili:i rcct:t tlescendciitc, 
coiii rcprcscnta$io ia i ~ $ ~ ~ i t u t ) ~ ,  e excliisÃo das linhas colla- 
teracs. 

Sj 1.' Quando na  linha d a  sacccss?~n por legitimo matri- 
rnonio não horivor, por morte do par, descendente varso, m:rs 
feiiiea, o ncri fillro legitimo, vara0 iiiais vcrlho, sriccedcri, por 
Iiiorte d'ella, no pariato. 

$ i?." Extincta intciraiiientc, ein vida do par fallccido, a 
linha d o  primogenito, toriiarA o seu Iogar a linlia dcscendento 
iiumediata, qiie existir ao tcinpo do seti f:~llcciriicrito. 

Art. 2 . O  Nenhum par poderá tomar assento na respectiva 
carnara, por direito hereditnrio, cicm provar :- L.' qiie 6 legi- 
tiino desceotlente, por varoriia, do par fallecido na lirilia recta 
de  siicccssXo, c todos os qiie-o precedeiii em gráu,  s.lo 
fallecidos, ou qitc, extincta n vtrronia, 6 tillio vaiao legitiiiio, 
mais vellio, d a  fernea iiiais velha, jd fallcci;la :- 2.' que o par  
fiillecido p r e s a r a  jriramento e toiii~ira :isscnto na c:liriai.a, 
(1110 s0 por legitimo irnpedinisnto, qiialificndo coiiio t;il pela 
incstna cainara, deixara de pr:iti<:ar CS~:IS foririnlitl:ides, e aiii- 
d a  d c  registar a sua carta, tio raso do ter sido nomeado, o 
USO ter entrado na cam;ir;i por siiccesalio :- 3." qiic icm vinte 
o cinco annos conipletos de  odado, o so :ic.li;t rio ~)lciio gozo (10 
seiis direitos politicos, poesiiindo a16rn tl'isso rrior:ilitl:itlu c boa 
conducta, çoiuprovada por nttcstndo .Ic tres parcs :- 4." qtie 



5 3 . 0  Pei.cloai~do e moderalido ,i$ penas irnl~ostas 
aos reils coiidcidrindou por sentenqrl, á exccpçWo doa 
iiiiiiistros d'Estado, por crimes conitiiettidos no desd 

p a p  160~000 reis de  imposto o contribiiiçLo directa, nos tcr- 
iiios quc detrriiiinn n carta dc lei de vinte e sete tle oiitiibro 
do inil oitocentos c qunrentci, art. :).O, ou que tem o rendiinen- 
to de  l:(i00fi009 reis :-- 5 . V i i c  6 forinado em algllilias das  
faciiltlatlcs tln iiniversidatlc de  Coimbra, oii em qiinlqiier 
oiitrn qiic d(! fritiiro s r  estabelrcer, o11 pclo tiicnos que çorn- 
plcioii o ciii.so de  qrialquer estabelecinicnto piiblico de  ins- 
trricçio sitpcrior, 011 qiie 6 gradiiiido em algiima universidado 
extiangeir:~. 

Art.  3 . O  Se ,  por inortc dc algiini par, dous dos seus im- 
rnct1i:itos siicc,rrisorrs rnoi-rcvin, cor~secutivnmcnto, ucin se 
l i~bi l i tnr ,  pi.ov:iiitlo os rerliiisitos do trrtigo antececlcnte, ou 
foreilí fcidcns, fica extinctn a slicçcss%o do paiiato. 

Art.  4." As linl)ilitnyGes, qiic rcqiicr o n." 6 do art.  2.", 
n3o s%o exirridns tl:is filli;is. oii Jiiccessores dos nnres actiiacs. 

L 

qrie, ao triiipo (]:i. piililicnc20 d a  presente lei, tiverem j A  com. 
p l e t ~ d o  18 niii~os tle ctlntle. 

Ait." h." OS íill10~, o11 succcssores dos pares, qiic forem 
log:tiiiiontc ~irivados d'vatn (ligiiitladc, ori qiic a ella rciiiiucin- 
rciii, depois tia piiblicny?io cl:i ~)i.asonte lei, rizo ~ic:i.tlcm o direito 
d c  ~iiccecler no pniinto, R po<ler:Lo, por inortc tlrllns, tori~ai as- 
sento na caiiinra, lima vez que pnssiinrii todas :is ~n:ris qiiali- 
dntlcs exigi(las pclos nrta. antecedentes. 

Art.  6.' Os in~l iv~r i~ ios  que J P  reputarerii coin direito a , 

sii(~t~t:tler ria tlignitl:ttle (IR par, a[)i.escnt:~i..Lo a srra i)retcnsaci 6 
c:irrinr:r uor t~scrii~to. iiistriiidii coiii os riectssni.ic~s tiocunieri- 

1 ' 
to* qiic provt:tii o seu ( l i r c i t ~ ,  nos teririos da [~resoritc: Ici. E s -  
ta  repirseritriyRo scrA exaiiiiri:itln por uma cominissHo dn cn- 
iii:ii.:~ coriipostn de  soie iiieiiibros tii.:iclos :i sorte, ciijo pnidecer, 
tlvl)ois tle iitilwessn, st3giiii.i os trninitcu I I I ; I ~ C R ( ~ O ~  no regiinento 
p:ir:i. n disci iss~~o dos ~~rcijcctos de  lei, sencto afinal a votap8o 
11or C S I ) I I ~ ~ R S .  

Art.  7.' 1I:ivcri no arrliivo (12 cnmnra iim livro riibricndo 
pvlir ~)reaidcrite, no qiial sciiiu ic~giutnti:is as  c:irt;is i.Bgi:is d e  
noiiic~ariio dos i)nrcns. 

L 

Ait .  8." II:ivri:i, :ilbin cl'c~stc, mnis trrs,  c~K~inlrlient~: rii- 
l)ric;~dos p(1l11 l~i.c~sitlrnte : -- o 1 .'I ,):".a w" rcgisi:ircin os nsst:ri- 
tus tio riascinicntu dc,s pares actriires, e dos riiic i i : ~ l . ~  &-'..-.-- 



tiiiipc~lio (1:~s sit;ts fiiiicc;õcs, 3 resl)cit,o dos qunrs 
I 

r;;) ,)otlci;i sci cxcrçic1;i a, 1)iciugntiv;i rvgiii, tciido 
~~.c(:cdido p~tiçiio de c1rialtliiei. rlns c,iiii:irns lcgis- 
I ;L t '  ,1v:lS. 

t'ioaiii por este m o t l o  altciados o ni.tj$o 74." cln 
c:ii-tu coric~tituçioii:xl e os 5.. 1 .", 4." c 7.' c10 rricsiii~ 
nrtigo. 

Art. 8." O Itci 1130 1)odc estar niiscntc do i-eirio 
iii:tis de ties nicz(:s seiii o conseiitiinciito tlns cortes. 

Fic;i, tl'cstc iiioclo siilstitiiido o itrt. 77." carta 
c~nstit~iicional. 

Art. !).O Sc, 11:~ssi;ldos qiiatro aniios dcpois dc ].c- 
fi)riri:~tlo : L ~ L > I I I I I  a,i,t,igÓ coiistituiçiio tlo reino, sc 
coiilicccr que cht:i iiiercço nova rcfurllii~, se f:~i.h a pro- 
posii~% pai. tasçril)to, :L qiial dcvc ter origciti iin ca- 

entrarem na carnara por nnincayão, o dc, todos os sciis dcscen- 
(11:ntc:s ; - o 2." para so registaruni os asseritos dos sciis casa- 
iiicntos, c tlos SCIIS d ~ ~ ~ c r i ~ l c n t e ~  : - c O 3.' para se  r(::ista- 
rciii os rcs1~ectivos obitos. K'csscs livros sb csçrcvcrií O ofliciiil- 
iriaior director oii qiirrri suas vozcs fizer. 

3 1 .O Para cstcs sc: poct(:rc?in fiiz(!r, OS pnrcs aprcs(:ritnr:"lo 
ao oficial-inhior d i r c c t ~ ~ r ,  dentro do praso cle tlois alirios 4s 
l.cslicctivas dat:is, as  coii1l)ctentcs certitlGes rcconiiocitins. 

$ 2.' A s  ct!rtidGcs (10s obitos dos pares s c r h  nlircscnt:idas, 
ilcntro d o  incsino prnso, pelo soii stlccessor, PC O hviivcr, c 
for iniior, ou pelo scii tiitor, no caso da  ininori(ladc. SO nzo 
Iioiivcr R I I C C C S ~ O ~ ,  esta ol~rignc;Lo inciiiiiba no cnl,oc;n do casal. 

3." Diii.anti~ a iniiiriiitlatlc dos successorcs tlos parcs qua 
f;illccci~eiii, iirciiiiibc aos s c i ~ s  tutores aprcscutar a s  rcf ; r i~~iis  
<:citiliõcs tlos rinsciiiiciit~s, c;iuamcutos c obilos, qiio tivcrom 
lugar n:is sii:is fniiii1i:is. 

$ 4." O i.,.gisto (I1cst:is ccrtidOc~e, dclloi!~ dc fcito, scr:i çoni 
cllns çonfcrido c: ;issigii:ido pnr tltiis p:ircs. 

Ait., 9." 1~)1: todos C S ~ ( : R  livros 11odcr.llo ser cxtr;ilii(lns 
certitlGcs por siiril)lf,s c\c~sl);iclio tlo prt:sitl(iritc da criiri;ii.:i., :is 
(IUX(:S serao ~~iissa[i:~$ I: :lssignn(l:1s I I C ; I I  ciflicial-iii:iior dircciiii.,, 
oii 1'01' q:icnl dias  vez-s lizcr r ,  scll;ill;rs I : I I I I ~  o scllo tl:i <::iiii;ir;~ : 
estas ccr~idõcs :issirn 1);i~s;itl;is, teixo 111 citi j ~ i ~ i r .  



iiiarn clos tle1)iitnclo.q c ser apoiada pela terça p a r t , ~  
d'clles. 

k'ic.:i por csto inodo siibstitiiido o :ii.tigo 1.20." dii, 

cn i t :~  coiist,itiic-ioii:~l. 
Art. 10.o 'I'otlo o cidatlSo potlcrii apresentar por 

cscripto, :L() poder 1~gi : i l :~ t i~o e :to excciitivo, I .~C] ;L-  

iii:iyGcs, cli~ci\:is o11 l~etiqGcs, c cspor clunlqricr infrac- 
ç h  (!:L co11stitliiy3o, rcqlicreiitlo porniite :L coiril)etciite 
nritoritlntle :L effcctivn. re~~~oiis:tl)iliclacle (10s itifi':tcto- 
i-cs. O direito tlc rciiiii5o í: cgii:iln~eiite gnrniitido, e 
o scii cxci.cicio regii1:~do por lei cspecii~l (1). 

k'ic:~ por estc iiiodo sii1)stituido o 5 28." do artigo 
1 45." d ; ~  carta coi~stitiicioiial. 

lUniidxtiios port,aiito n t,orlas ns aiit,oridndcs, :i qiicili 
o coiilieciiiicnto c exccuc;Xo tl:i i.cfci.itla Ici ~)c.it,ciiccr, 
r i m  n ciiiiilwai~i e ~:IC:LI~I cuinprir c giiard:ir tGo iiitci- 
i.;iiiieiitc! conio ii'clla se coritdiii. 

Os ministros c sccrctnrios rl'Estado das difl'ereii- 
tes repartições n f:ac,nni iiiil,rii~iir, pii1)licar c, corrci.. 
Dada rio P;L(;o tln A,jiida, eiii 24 clc jiillio clc 1885.-- 
$:IJ-REI, com vuõ~icn e yun~rla - Auiol~io A f t ~ 7 . i ~  tle 
Jf\nies I'el-eira de Afello -~lz(~qt~,sto Ci,:,sn~~ B ( L ? ~ o ~ ~ ( z  d e  
k iz i fns  -EI-ncsto IZorloIpl~o 1litzt;e IdiDci7-o -d/rtnocl 
I'inhciro Cl~(igns - ,Jus& Vici~e~~tc Utc~*õosa du Iluctrge = 
(Logar do sêllo graticlo das nriii:ts ienes), 

4 
(1) Regiilncio o cxercicio do  diroito do  rciinizo, D. de  15 

de jiiiilio tlc 1$70, nltcrnclo c nrnplindo pclo L). ri.' 1 tlo i!) 
de ii1:irço de 13!!0 (psln presitlcncin do cotiscllio de iiiinistros) 
scrido este ultiiuo D. saiicciqnado com ligoira riiotlificiiçfio, I A .  

de 7 de agosto CIO rneçiiio aiiiio. Vwjn-sc o relnt,orio rliic 
precede os tres I)». t1ictntori;ics cIc 15 do j i i ~ i h o  do 1870 
(tlirvito cic pctiçao, dircito d e  i.(:uni..li> f: diicito dc nssocincbo) 
o <.,,.., ,...,.-,., i - - ~ 1 <''\ ' 



('l:trt,n tlc lei pcl:~ qiinl Voss:~ hf;i.gestnrlc, tei~(lo 
tsniiccion:tdo o decreto das cortes de 10 t l o  corrente 
111cz cle jiillio, qiic est;~l)elccc' o tt:itil)o cla cliirnç%o de 
cada 1cgislatiii.n c de c n ~ l i ~  scss;io ;~ii i i i~al ,  (lcclarn n 
11~a11cir;t 1)oi7 (IIIC ~ C V C  scll c0111~10st;~ c? c;lm;i,1.n (10s 
pares, íixaiido o iiuinero dos vitalicios c effectivus, 
c iiitcrpretn, addit,:i, siil~stitiie c ; ~ l ~ c r : ~  diversos arti- 
$OS da c :L~~;L coiistit,iicion;tl, rnniiil:~ ciiiiiprir c giinr- 
dar  o iriesiiio dccrcto coiiio i-i'elle se coiit611i, pela foi.- 
iiia, retxo declat-arl;~. - k'ai.;i, Voss:t Illilgeut,;lde vCr - 
Aleixo í rauu~to n fez. 
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