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Despcrtoti justifícado ínterêsse o tiltimo

ntimero de «A Uníão», pela documentacão

que ínseriu sôbre Associacces Secretas; e maíor
foi a expansc.o em vdrías 'cii.k do País,

mcrcê da dedícac<To dtis nossos a igos.

Díspcnsaram especíal interêssc â propa-

ganda do tiltimo ntimcro, o qtie mtnto agra-

tlecemos, os nossos prezados assinantes :

1). Dinorab de Castro Rotlrigues, Aleino

Amadeti Alves, Ctínego Itião Neves Correia e

Padres Benjamim Carlos Baptísta. Jtisé Tei.veira

dc Andrade, Armando da ConeeíccTo Pie-

dade, Joaquim Lerreira Coutinho, Mantiel tla

Sílva, Manuel Joaquim Tavares, Raul Míra.

Manuel Rodrigties Vieíra Pinto, )osé Martíns

tla CrtiH Dínic c llenrique da Silva Louro.

Dortugueses !
... o que mais eficazmente contri-

bue para a prosperidade de um povo é

a probidade dos costumes, a rectidão e

ordem da constituíeão da família, a

observância da religião e da justÍQa, a

moderaeao em impor e a equidade em

distribuir os cargos públicos, o fomento

das artes e do comércio, uma flores-

cente agricultura, e outras cousas se-

meihantes, que quanto maior fôr o in-

terêsse com que se promovam, tanto

melhor e mais feliz será o viver dos ci-

dadãos.

(Da Carta Encíclica «Rerum No-

varum» de S. S. o Papa Leão XIII)

•

!>OMS -..(Mturiis

Desde hú uiuito que se tem o íntiícc alfa-

bétíeo conio padrão do estatlo cle civili;acão
dtim povo. Na verdade, o potler de acccTo

do indívítluo multiplicu-sc com a faculclade

tle apreensão, pcia leítuia, clo pcnsamento das

geracôes (]tie passaram e dos seus contem-

porûncos, t]tic publíctimentc t) maniíestaram.

Lssa acccTo assim valorisada tanto pode

porém ser eivilisadora e constructiva, como

díssolvcnle. embrutecedora e subversíva. .-

Por issti é qtie. o problema, ncTo está beny'
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postt), quando se petle simplistamente qtie se

acabe o analfabetismo.

Ensine-se a ler, mas por ésse ensino cle-sc

scílítla educ.icãii a (|tiem aprctĸle; ensine-sc a

ler, mas mantenha-se csseconhecimenlo ponclo
ao alcance dos que aprenderam siílidas leí-

ttiras; ensine-se a ler, mas de motlo a que

ésses indivíduos aleancem, pcias boas leituras,

tim potler individual e social mais elevado,

tle (]ue possam beneíieiar cles e a socíedacle

a qtie pertenccm.
Stí dest<i forma s<Tti beiĸ'íieos os esíorcos

que os Estatlos e os iiĸlívíduos empregam por

extinguir o analíabetismo. Procedcr no sentído

de atingír essa extíncão, sem maís considcra-

CÔes. sem mais preocup<ĸ.'ôc_-s, puivce-nos ín-

dígno tla acc<To do Lslado. que sempre devc

ser pondcrada e racional.

Tenho a ímpre^.To <1e tjne há verdadeíra

paridadc entre o anallabcto tlesejoso de sa-

ber ler e o íaminto que proctiru alímenlos

qtie Ihe matem a íome. A cstes |)odemos sa-

cici-los com qualqucr alimenlo sem preocu-

pacôes tle eseolha e tiiminacão tlos (|tie sũo

prejudiciuis <i satide'.' Certaniente que n<Tci.

Sería a maior das crueltiatles tlar ati la-

mínto qtie petle pũo. niaiitimenlos (]iie o en-

venenem e Ihc tlerr<iiĸ]uem u saiicle.

N<To menos cruel é ulímentur t) espiririto
dos (]tie aprentlem ctim dotilrinus dcielcrías e

mentirosas, com lcíluras escandalosns, eom

novelas ímoruis e sugeslívas. Lnleiĸlo assim

que é itĸlispensável pôr ao alcance ile lotlas

as populucôes que tipi'ciĸleram a ler -us

boas leíturas; <is quc sc coudoncm eom tis

bons cosltimes e com us itleías basilares em

que se funtlamenta a soeíedude civiliHadu.

Ensinar a ler é eríar o gôslo tle aprencler
e mesmt) o desejo tle se tlistrair pcia leítura.

E qucm não tem, nem sabe eonhecer, o bom,

lc o mau t]tie ponham ao seu nlcunce. A in-

fluêncía tlas lcíluras é ptiderosíssima. Nin-

tiucni suponlia que seja anôdina essa inliuên-

om' Ningucm suponlia que em si fem iôrcas,

que vítoríosamenle dominem a influêncía qtic

lhes pode tleíxar uma lcílura.

Lutar aberta e tiiunfantemenle contra a

branda, insistente eqtiolidiana influêncía cxer-

cída pela leítura, poueos serão os previlegía-
tlos t]tie o possam íaHer. L pois essencial ter

boas leituras. Assistindo a tão generosos es-

iorcos por parte tlo |)otler, afim de eonse-

guir iniprimir earácler â gerac<To que se cria.

não pcĸlemos tleíxar tle aplatĸlir de todo ti

coracão tudo quanto se faca paru que os

povos sejam melhores. para que a verdadc

scja o seu alimento espirittial.
A upropriada ínstituicao das Casas do

Povo é tim dos elementos de que o Estado e

os povos podem lancar mcTo para abrir bi-

bliolecas oti depositos de lívros escolhidos

t|iie ponhnm ao alcance de tôdas as boas

lcituras. os bons jornaís, c que com outras

Casas do Povo Iroquem a posse temporária
tlessas leituras, para que com o mínimo de

tlespc=a se obtenha o nitíximo de obras pro-

veitosas cjue todos ptissam ler.

Dadas as facílidades que hoje existem de

transportes e comunicacôes fácil é faHer com

qtie sejam comuns dos povos do mesmo con-

eelho e atc do mesmo distrito os lívros de

leíttira provcitosa para todos.

Nesse sentititi se poderíam faser reunĩôes

tte Casas dn Pove da mesma regiao, que nao

sií teriam uquela vantagem, mas ainda, por

êsse simples factt) favoreceria o desenvolví-

menlo do espírílo dc mutualídade que tão

gruiĸle alcance tem para íaHer estender os

beneííeios de> princípic> associativti.

Dessa ftirma se centralÍHavam também os

csíoi'cos tlos pequenos centros rurais para o

iim de faHer conheccr c desenvolver ti inte-

rcsse colcctívo, garantia certa de vantagens
materiaís e espirituaís de totlos tis índívíduos.

Por outro Indo, e etimtilativamenle, impôe-se

titin, polícia reprcssíva, qtie racíonalmente

assísta e deíenda as populaeôes dos maus es-

critos. N'ein se concebe que legitímamenle se

reprímam tanlas íontes tle crimes como a va-

gubuiĸlagem, a prostiluicâo, a rufiagem etc., e

se deixasse campo livre â acgão deletéria da

nĸí imprensa, qtie espalha verdadeíras e irre-

paiáveis ruinas. E tima das modernas chagas
socíais a m.í imprensa.

Um govcrno cle boa orientacão, como os

acluaís, não deixará de tomar medídas enér-

gieas de dcfena soeial. qtic atínjam não sd-

mente as <Tbr<Ts de pervcrsão mas também os

seus aulores, verdatlciros e autcnticos mal-

feítores.
•

n ciiniprinionto intoli^onto <lo

pro.uTimiîi c a niolhor uiirantia

<lo lioin o\anic

O Sr. l)r. Braga Paixão, ilustre director

geral do ensino primário realízou, em 28 de

lunlio passado, uma palestra na Emissora N'a-

cíontTl. e para encerrar a série de palestras
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pcdagtígicas realinadas dtirantc o ano leclivo
na mcsma Lmíssora.

Conscguíu o Sr. Dr. Bruga Paíxâo cxpôr
em magnítieo resumo ajustadas consítleracôes
que mostram o essencial do problema esco-

lar, e sem dtivida algtima c cumprimcnto in-

teltgente Jo prcgrama e' a tnelhor garantia Jc
bom exame.

Concordes no tliagncístíco da palestra, de
bom grado a arquivamos:

Sc ,i palcstra n.To houveia sido aminciacla . 01 n t

lima tlas t|tu- vos íoram íeitas por êstc nn-io uo ano lec-

tívo que está a fíndar viria eu prccncher eslcs sctc •niru

los que vos são reservados cnti clendo-vos stTbre aquilo

que é a vossa inais grave prcocupaeão destas derratleiras

scmanas de trabalhos cscolares — os proxímos examcs.

l.ntendo tiue para vos falar com utilidade aecrca

destc assunto não teria dc rccorrcr á explanacão de ma-

téria nova para vôs. Iiaslar-me-ia mcdi'ar um pouco

convosco sôbre doutrina i.í cstabclecida c compcndiada

nas instrut,'ôcs oliciaís, cmnnadas t!os servicos dc orienta-

cão (eircular de 6 de Agoslo dc 103t, quc dcíiniu normas

gerais dc atitude cios profossores om relaeTo aos alunos

c ao cnsino).

Todos os clias sc ratlica a nossa conviccão de que,

para sercni proiícuas, as instrucôes n.To têm tle ser co-

piosas nciii profusas. Convcm anlcs qtie reverla em fa-

vor da sua concísão c exuctidão o quc parcca perclerem

pela modéslia do seu inimcro e pela cxígua cxlensão clos

lextos quc as contcm. llma \-ez mais ganha ncstc caso a

Rcpública em scr limitatlo o scu patrimônio tlc lextos

legais.

A elicácia das instmeôcs assenla aintia na t-onscit'n-

cia e na protundidacle com que penelram nos cspírilos

daqueles <]iie lêni de as cumprir. Scm assimilncão por

parlc tlos agentes quc lém cle as cxecular, islo é, daqueles

que tcni de as fa__er \-ivcr oiícntando por elas os seus cs-

forcos, as ínstrucôes hão-dc conslituir
—

c nunca foi com

maior propriedade aplicada esla dcsígnaeão
— te/ra mor/a.

I'or luclo isto se tcm conduzido os nossos est'oi \'Os

de renovacãcT no seijitlo de inleressar os pioícssores noa

princípios e nos preccitos que a on'entani. Inicíámos assim

a reforma por uma correceão tlos conceilo.. e atitticie,

em que viiihani actuando os que cnsnam, eonfiando cni

quc assim logiaremos vê-la em breve realízadd pelos es-

foreos e pel.is aspíracOcs que tenios víntlo a eslinmlar c

a insiiiuar

Mais ciicaz nos parece ê_le mclotlo do que promtil-

gar textos de lei. c|ue, cmbora opulenlos cle bons princi-

pios, sc arriscariam a não scr ciunpridos ncm atendidns.

Iulgo que scría vantajoso recordar-vos ncsla hora

alguns prcccitos dc intercsse íundainental para a ne>:._..i

cseola, transcritos das instruc;ôcs oíieiaís j 0 ciladas,

''C proiessor dce compcnetrar-se de quc o ensino nãc

lem por obfectivo o exatne e ter sempre presente que o

exame dcre documentar um bom enst'no.

A despreocupac;ão do exanic c das suas supostas

cxigcncias. tiuando não fôr determinada por leviandade,

revcla uma rara qualidade profissional.

Para muitos proíessores o exame c o norte do ensino.

Em virtude dêle sc dão diâriamcnte séries de problemas,
Jc contas, de etcrcícios verbais, etc.. que ultrapassam as

necessidaclcs tlo ensino. Para cvitar êste mal basta o pro-

íessor convencer-se de que o cuinprimcnto inteli-iente dc

pro</rama c a nieltĩor ./arantia de bom exame...

Obscrvadas a tenipo cstas indicacôes, teriam sido

evitados muitos clos trabalhos de Ilcrcules a que estão

nestas horas sujeitos proíessores c alunos cm muitas das

íossas escolas : aulas prolongadas em lempos extraordi-

nários quc chegani a dobrar a ocupat;ão normal do ho-

rárío, ligôes å sobreposse que não poupam domingos e

outios dias consagrados como feriados ; longos dĩtados.

Ircs e qualio por dia, pelos quais se pretende agora subs-

lituir a aouisicão racional. metôdica das regras de orto-

graíia, quc a tcmpo se não fe_. : copiosos problemas de

aritmética, muitos dêles arliíiciosos e íalhos de verdade,

cjuc afligem os pequcnos, na csperanca de sc chegar ã

mccaniĩacão de quc sc far aparalo na sala dos exames ;

mcmoríĩac;ão forcada e precipitada dos conhecimentos

das discíplinas dc geograíia c de histôría. cujo intuito for-

mativo e cducalivo íica desta íorma vicíado : rcpetidas

lciluras clcis mesmos te.vtos dos inesmos livros ot'iciais. já

a esta hora relidas e dccoracias. cm termos de revelarcm

leitura corrcnte examinantlos que, uma hora depois do

acto, porvcnlura claudicaríam sc Ihes apresentassem textos

para êles desconhccícfos. . .

Mas rcpito
— foi mareada como tiltima a presente

palcstra. e mal ficaría quc cla scrvísse sômcnte para a

considcracão tam pcnosa dc'Stc ensaio </eraI, expressão de

c]tie é necess.íria a vcrcladeira reforma em quc tedos es-

lamos empenhaclos.

Mais gratc1 ao mcu espírito é o intuito tínal destas

palavras, c'om que se enccrra a série de palestras quc

S. I.xĸ' a Minislro condescendcu em vir brilhantemente

Inaugurar c se valorÍHOti pclos esforcos c pelas qualidades
dos iiosscts cooper í.Iorcs.

ĸtie: > acei lt ir t|tiaiilo o ano lcclivo qtie vai íindar

assmalou de >ons cstorfos para a rcnovacão e actuali_ra-

íão da escol.i. O. tro em breve, estou certo. o País co-

mecará a colhcr. ikth íncontrovcrsos, os írutos das vossas

boas vonl.itles. que não tleixar.i tle abencoar como mc-

rccem.

IV'Sle ano lectivo, <]tie, eslou cerlo, licará lembrado

na sucesScTo dos factos tligncis <le rccordar relalivos CiO

nossc> eusino. há dtiis circunstâncias que merecem mcn-

cão espccial : primeíro, o.v sinais de rt'da que conscguistcs

dar da escola ao País. até há pouco desintercssado e es-

quecido tlela ; depois, a intensificac<_o das relacôes e con-
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scqiienle enten linic Jt> enlrc os chcles c os dirigídos. na

grande i.n: lia oie têm Je ionnar os quc vívem nesta

província lo isine

\ ti tt NacTo >|tic n>>s cí jsainos vivo.s, prontos para

servir, aiiiiiiuJos para Ih'' assogurar pela pi'eparac;ão de

lovas geraQôes ■> pi'osseguimciito da sua restauracão -

ĸiitode sacriíícios. Veriiicoti também que constituímos

inia organizaeão dísciplĩnada, obcdientc, disposta a exe-

cutar preceitos que asscntam 110 intercsse da Páiria e na

_uli_.a<;ão ctc tima vida social mais satidável.

I'actos estes que c vanlajoso e dc justica consignar,

para >|uc por CJes nos considercmos eiinobrecidos. como

Icgítimo, e por éles também nos sintamos animados a

novos trabalhos, como é mcster.

Disse.

• *

O «l)iário dt) Ciovcrno» I Série N."

153, de 5 tlo corrente mês, publicou cm sti-

plcmento, pcla Presitléncia do Consclho, a

nova publicacãti tla Constilui'cão Política da

Reptiblica Porttignesa.
Tentlo Stiítlo em «A UnicTo» tle Marco tlc

1933 t> Pfo/'cc/o definf/tro da Consft'fui'cJo Ja

Peptibffca, vcm agora a proposíto a publica-
Cãc) do texio aprovatlo em plebiscito nacio-

nal de 19 tle Marco tle 1933, com as altera-

Coes constantes d<is leís n."" 1:SS5 e 1:910.

PKf:SII)ÛNCIA DO CONSFLIIO

X'OVA Ptllil.ICACÃO \).\ CON'STITUICÂO POI.ÍTICA UA k'HI'll-

IÎI.ICA POk'l'tlGUESA, AI'IHOYADA EM PLEISISCITO NA-

CION'AI. Di: 19 DE MAk'CO Dl: 1053 E I.NTRADA liM VI-

ŨOk' l:M 1 I DIi AlSliII. 1035. COM AS ALTERACÔES CONS-

TANTES DAS LEIS N."- 1 :SS5, DE __3 DIi M.APCO, E 1:910,

Dli _>3 DE MAK1 DE 1035.

PARTE I

Das garantias fundamentais

'IÍTULO i

Da Nagão Portyguesa

Artigo 1.» O lerritôn'o clc Portugal c o quc actual-

mente Ihe pertence c comprecndc

l.° Xa l.uropa: o Continente e Art]tiipélagos da Ma-

dcira e dos Acôrcs ;

0.° Xa Atrica Ocidental : . .rquipciago de Cabo Verde,

Guiné, S. T'omé e Principe e suas depciidcncias. S. )oão

IViptĩsta cla Ajudci, Cabinda c Angola :

3.» Na África Orienlal : Mot;ambique :

i.° Na Asia : Estado da índia e Macau e respectivas

dependcncias :

5.° Na Oceânía : Timor e suas dependências.

§ único. A Nacão não renuncia aosdireítosquetenha
oti possa vir a ter sôbre qualquer outro territôrio.

Art. í.o Nenhuma parcela do territôrio nacional pode
ser adquirida por Govêrno ou entidade de direito público
de país estraníeiro, salvo para instalacão de representa-

fão diplomática ou consular, se existir reciprocidade em

íavor do Estado Português.

Arl. 3.° Constítuem a Na^ão todos os cidadãos por-

lugueses residentcs dentro ou fora do seu territôrío. os

quais são considerados dependentes do Hslado e das leis

portuguesas, salvas as regras aplicáveis de direilo interna-

cional,

ĩi iiníco. Os estranjeiros quí se encontrem ou residam

em Portugal estão também sujeitos ao Estado e âs leis

portuguesas. sem preiuízo do preceituado pelo direlto In-

tcrnacĩonal.

Art. 4.° A NaccTo Portuguesa constitue um Estado in-

dependente, cuja soberanía sá reconhece como limites, na

ordem intcrna. a moral e o direito : e, na ínternacional, os

que derivcm das convengôes ou tratados livremente cele-

braclos ou do díreito consuetudinárío livremente aceito,

cumprindo-lhe cooperar com outros Estados na prepara-

cão e adopcão de solucôes que interessem â paz entre

os povos c ao progresso da humanidade.

§ i'mico. Portugal preconiza a arbitragem, como meio

de dirimir os lílígios iiiternacionais.

Art. 5.° O Iĩstado porluguês é uma líepública unitária

e corporaliva, bascada na igualdade dos cidadãos perante

a lei, no livre acesso de todas as classes aos benefícios da

civilízacão e na intcrfercncia de todos os elementos estru-

ttiraís da Nacão na vida administrativa e na feitura

das leis.

§ iinico. A igual.laJe perante a lei envolve o direito

dc ser provido nos cargos públicos, conforme a capací-

Jade ou servit;os prestados, e a negacão de qualquer pri-

vilégio cle nascimento, nobreza. título nobiliárquico, sexo,
ou condit;ão social, salvas, quanto â mulher, as diferenías
resultantcs da sua natureza, e do bem da íamílía, e, quanto

aos encargos ou vantagens dos cidadãos, as impostas pela
diversidade das circuiistâncías ou pela natureza das cousas.

Art. 6." lncumbe ao Estado :

1° (a) Promover a unidade e estabelecer a ordem ju-

rídica da N'ag.To, definindo e fazendo respeitar os direitos

c garantias ímpostos pela moral, pela justiga ou pela lei,

em favor dos indivíduos, das famílias, das autarquias lo-

cais e das outras pessoas colectivas, públicas ou privadas ;

\~.-~ Coordenar, impulsionar e dirigir tôdas as activi-

dades sociais. lazeiido prevalecer uma justa harmonia de

intcrcsses, dentro da lcgítima subordinacão dos particula-

rcs ao geral ;

(a) Texto segundo a lei n.° 1:885.



A L'NlAO 4RÔ

3." Zelar pela mellioria de condicão das clns;,es so-

ciais mais desíavorecidas. obstando a que aquelas dcscnm

abaixo do mínimo de exístência humannmeiite sulicicnle.

TÍTULO II

Dos cidadãos

Art. T.o A lei civil determína como scadquircc como

se perde a qualidade dc cídadão porluguês. I.ste goza dos

direitos e garantias consignados na Constiluítjão. salvas.

quantos aos naturalizados, as restrieôcs estabclecidas

na lei.

ĩĩ único. Dos mesmos dircitos c garantias gozam os

estrangeíros residentes em Portugal, se a lci n.To detcimi-

nar o contrário. Exceptuam-se os direitos políticos e > >s

direitos públicos qtie se tratluzam num cncargo para o

Estado, observando-se porém, quanto aos últimos, a rcci-

procidade de vantagens concedidas aos súbditos porlu-

gueses por outros Estados.

Art. 8.° Constituem direitos e garantias individuais dos

cidadãos portugueses :

1.° O direito á vicla e ĩntcgridadc pcssoal ;

_>.o O dircito t\o bom nome e reputacão :

3.° A libcrdade e a inviolabílidadc de creneas e prá-

licas religiosas, não podcndo iiingiieni por causa dtiasscr

perseguido, privado de um direito, ou isento de qualqucr

obrigac.ão ou dcver eívico. Ninguém será obrígado a rcs-

ponder accrca da religíão c|tie proícssa, a \\<\o scr em m-

qucrito estatístico ordcnado por lci :

4.° A libcrdadc dc expressão do pcnsamcnto sobqual-

quer forma ;

5.<~ A libcrdade de ensino :

(•>.<' A inviolabilidadc do domicílio c o sigilo da cor-

respondência, nos termos que a lci dclcrminar

7.° A liberdade de escolha dc prolissũo ou géncro dc

Irabalho, indústria ou comércio, salvas as restrícôcs legaís

requeridas pclo bem comum c os exclusivos quc so o l:s-

tado c os corpos adminislralĩvos podcrão conceder nos

termosda lei, por motivo da reconhecida tililidacle piíblica ;

S.° Não ser privado cla libercladc pcsscial ncm prcso

sem culpa formada. salvos os casos previslos nos §§ 3.°

e -t.c ;

9.° Não ser scntenciado criniínalmente senão em vir-

tude dc lei anterior quc dcelarc punívcis o acto ou

omissão ;

10.° Haver instrucão contraditoría. dando-se aos ar-

giiidos, antcs c dcpois da formacão da culpa, as ncccssa-

rias garantias de clefcsa ;

11.° Não haver penas corporais perpctuas, nem a dc

morte, salvo, quanto a csta, o easo de belíger.iiicí.i com

país estrangeiro. e para ser aplicada no teatro da gucrra :

12.° Não haver confisco de bens, ncm transmissão de

qualquer pena da pessoa do dciinqiientc :

i3.o Não haver prisão por íalta de pagamcnto de

custas ou selos :

l 4.o A libcrdade de reiinião e associacjão :

15." O direito de propriedade e a sua trunsmissão em

vidaoti por morte. nascondicôesdeterminadas pela lei civil ;

16." NcTo pagar impostos quc não tcnham sido csta-

bcleciclos de harmonia com a Constituicão ;

17." O direito de rcparaeão Jc tôda a lcsão cicctíva

coníorme díspuser a lci, podcndo esta, tiuanto a lesôcs dc

ordcm moral, prcscrcvcr t|uc a reparacão seja pecuniária:

IS. O dircito dc rcprcsenlacão ou petícão, dc rccla-

macão ou queixa. pcrantc os ôrgãos da sobcrania ou

c]uaisquer autoridades. em deíesa dos scus direilos ou do

intcrésse gcral :

19.° O direJo Jc rcãistir a quaisqtier ordens que in-

írinjam as garanlias índíviduais. se não cstiverem lcgal-

mente suspcnsas, c dc repelir pcla fôrca a ngressão parti-

cular, t]uando não seja possívcl reconer a autorídade

pública ;

00.° Haver revisão das sc.iilen.vas ciĩminais, asscgu-

rando-se o dircito dc indcmnizacão dc pcrdas c danos

pela Iĸizenda Nacional, ao rcu ou seus herdeiros. mcdiante

proccsso quc a lci rcgulará.

§ 1.° A espccilicacão dêslcs direitos c garanlias não

exclue tiuaisqucr outros eonstantes da Constituicão oti das

leis, enlendciitlo-se que os cidadãos deverão seniprc iazcr

uso dc'ics sciii oiensa dos direilos de lcrceiros, nem lescĩo

tlos íntcrcsses da sociedade ou dos príncípios da moral.

§ -~.° Leis cspeciais regularão o excrcicio cla liberdadc

de cxpressão do pcnsanicnlo, tlc cnsino. dc rcunião c dc

associacão, dcvcndo. quuiilo <i priincira, impcdir prcven-

tiva ou ĸ'prcssívamenlc a pcrvcrsão da opí siíOo ptíblica

na sua Iiiiit,-ão dc lôrea social, c salvaguardar a integri-

ditle moral dt>s cĩil.idão>. a queni licar.í asscgurado o di-

reilo dc fazer inscrir gr.ituílaimntc a rectiticacCio ou dcfesa

na publicacão pcriotlica cin t]uo lorcm iniuriados oti iiiia-

mados, seni prejuízo clc qu.ilt|iici outra responsabilidade

ou proccclímento detcrniiiiaclo na lci.

§ 3.° I: autorizada a prisão. :cm culpa formacta. em

ílagrantc dciito c uos scguinles cnmcs consiimados, frus-

trados ou lcnlaclos : conlra a scguranea do listado : falsi-

licacão clc mocda. nolas Jc IVinco c títulos dc divida pti-

blica ; homicidio voltmtário : furlo doméstico ou roubo ;

íurto, btirla ou abuso dc contianca, praticados por um

rciiicídcntc ; falêncía fraiululenla ; fogo pôsto ; fabríco, dc-

lcncão, oti tTiiprcgo dc bombas cxplosivas c outros cn-

gcnhos semelhantcs,

§ I." Eora dos casos indicados no par.igraio antccc-

dcnte, a pris.To em cadeia pública ou tletencão cm domi-

cílio privado ou cstabclecimcnto ctc alicuados s6 poderá

ser levada a cltito mediante ordcm pi>r escrito tla autori-

dadc compc'lenlc. c não scr.í mautida oiereccndo o incri-

minado caucao i.IcSnea oti térnio de residencia, quando a

lci o consentir.

Podcra contra o abuso dc podcr usar-se da providên-

cia cxccpcional do l/abcas Corpus, nas condít;ôes Jctcr-

minadas. em lei cspec al.
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Art. 9." \ t]ualqucr cmpregado do Estado. dos oor-

iios c corporacôcs administrativas ou de companhias t|tic

com um ou outros lcr.ham contrato. c garantido o direito

ao lugar durantc o tcmpo em que fôr obrígado a prestar

scrvieo militar.

Art. 10." (a\ O l.slado concedcrá distincôcs honorifĩ-

cas ou rccompcnĸas aos cidadãos quc sc notabilizarem pe-

los scus mcritos pessoais. ou pcios scus icitos cívicos oti

miliiaĸ-. e aitidn at>s cstraniciros por convcnicncias in-

lernacioiiais, cstabcicccndo a lci asordens. contlccorncôes,

medalhas ou diplomas a ísso clcstínados.

Art. I !'" 1: vcdado aos org.Tos tla Soberania. ct>n-

junta ou separadamentc. suspcnder a Conslituic.To, ou rcs-

tringir os dircitos ntia consignados. salvos os casos na

mesma previstos.

TÍT'Ul.O lli

Da família

Artigti 19.° \b) O Estado asscgura a eonstituicno c

defesa da família, como fonte de conservacão e desenvol-

vimento da raca. como base primária da educaeão. da

discíplina c liarmonia social c como fundamenlo da or-

dem política e adminístrativa. pela sua agregacão c repre-

sentaoão na fregucsia c no município.

Art. 13.° A consliluicão da iamília assenla

l.° No casamento c tiliac.To lcgítima :

2.<> Na igualdatle dc dircitos c devercs dos dois con-

iugcs, tiuanto a sustcntaeão c cducacão dos íilhos lcgi-

timos ;

3.° Na obrigatoricdade tic registo do casamento e do

nascimcnlo dos tilhos.

§ 1.° A lei civil cstatue as normas rclativas ás pcssoas

e bens dos eonjuges, ao T>citrio poder c scu suprimento.

aos direitos cle succsScTo na linha rcctc->. ou colateral c ao

direito de alimcntos.

§ 2.° É garantida aos tilhos lcgitímos a plenitude dos

tlíreitos cxigítlos pcla oitlem e solídez da íamilia. rcconhe-

cendo-sc aos ilegitimos perlilhávcis, mcsmo os naseíturos,

direitos eonvciiíenlcs a sua situacão, cm especial o dc ali-

mentos, mcdianlc investigaeão accrca das pcssoas a quem

incumba a obrigaeão dc os prcstaiĸ

Art. 1 I.o l'm ortlt in a Jcícsa Ja iainiln pertenee ao

Estado e autarquias locais .

I.o Eavoreccr a constituicão de lares inclepcndentcs e

em condicôcs <le salubritladc. c a instituicão <lo casal de

íamília ;

O.o Prolcgcr a matcrnidadc ;

3.o liegular os imposlos de harmoma com os encar-

gos legitimos <.\<\ família e promovcr a adopcão do salário

t'amiliar ;

l.» Eacilitar aos país o cumprimento do dcver de ins-

(a) ColoCHt;ão scj>undo a lei n." 1:885.

(b) Tevto sejundo a lei n." 1:8X5,

Iruir c edticar os tilhos, eoopcrando com êles por meio

de estabelecimentos oficiais de ensino e correccão, ou fa-

voreccndo in-Jituicôes particulares que se destinem ao

mcsmo fîm :

5.o Tomar tôcias as providências no sentido de evilar

a corrupcão dos costumes.

Arl. 15.o (<_■) C") rcgisto do estado civil dos cidadãos c

Ja competcncia do l.stado.

TÍTIll.O IV

Dos organisntos corporativos (b)

Art. 16 o (c) Incutnbe ao Estado autorizar, salvo dis-

posíc;ão dc lei cm contrário, todos os organismos corpo-

rativos, morais. ctilturaís ou econômícos e promover e

auxiliar a sua formacũo.

Art. 17.o (e) Os organismos corporativos a que sere-

lere o artigo anlerior visarão principalmente objectivos

cíentíficos. literários, artísticos oti de educacão física ; de

assistência, bcncficcncia ou caridade ; de aperfeicoamcnto

lécnieo ou dc solidariedade de interêsses.

§ único. A constituicão e funcôes dos mesmos orga-

msmos scrão reguladas poi normas cspcciais.

Art. lS.o (c) Os estranieiros domiciliados em Portu-

gal |iodcm fazer parte dos organĩsmos corporativos, nos

tcrmos que a lei determinar ; c-lhcs porém vedado inter-

vir no cxcrcícío dos dircitos políticos atribuídos aos mes-

mos organismos.

TÍTUI.O V

Da família, dos organismos corporativos e das

autarquias como elementos políticos d.)

Art. 19.o Pertcnce privativamcnte âs famílias o dircito

tlc cleger as juntas cla fregucsía.

§ tinico. íiste direito é cxercido pelo respectivo cheíe.

Art. 20.o (c) Nos organísmos corporativos estartĩo or-

gânícamentc reprcsentadas tôdas as actívidades da Nagão

e compcte-lhes partícipar na elcicão das câmaras munici-

pais c dos conscihos de províncía c na constituicão da

Câmara Corporativa.

Art. 21. <' Na organizac;ão política do Estado concor-

rem ,i< juntas de freguesia para a eleicão das cámaras mti-

nicipais c cstas para a dos conselhos dc província. Na Ca-

mara Corporaliva haver.i represcntacão dc autarqtiias

locais.

TÍTULO V!

Da opinião pública

Art. 22.o A opinião pública ê elemento íundamental

Ja |->olitica c admiiiistraeão do País, incumbíndo ao Es-

(a) Redaci;ão segundo a lei n." 1:885.

(b) Colocai;ão segundo a lei n.° 1:885.

(<■) Texlo seguudo a lei n.° 1:885,
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lado deteiidt'-la Je toclos os laclorcs que a desonenlein

contrn a vcrdade, a justíca. a boa administraeão e o tx-ni

comum.

Art. 23.o \ hnprensn exerce uma iuncão dc caráeter

publico, |>or virtude da qual não podcrá rccusar. em ,is-

suntos dc interêssc nacional, a insercão de notas oticíosas

dedimensôcscomuns quclhe sciam cuviadas pclo tiovt'nno.

TÍTIll.O VII

Da ordeni adntinistrativa (t;|

Art. 24. ° Os íuncioiiários ptiblicos estão ao servico

da colectividade c n.To de qunlquer partido ou organiza-
nizacão de interêsses particulures. incumbiii.Io lhcs ío.tar

e íazer rcspcitar a autoridadc tlo Eslado.

Art. 25. <> Estão stueitos a disciplina prcscrita no ar-

t:go> anterior os empr -gatlo- tlas autnrquias locai_, e tor-

poracôes admín'xtrativ,^ e hem a><sím os qur tnbalham

cni emprcsas que oxpl.irem scrvicos dc interêssc público.

Art. 20.o ,.\ suspensão concerlada tlc servicos piibli-
cos ou de ínterôssc colcctivo iniportum a dcmissão tlos

delinqticntes, além tlc outras respon~abilitlades quc a lci

prcsoi'cver

Art. 27. >> Xão é permítido ncumtilnr. salvo nas condi-

côes previstas na lei, cmprcyos tlo Estado ou das autar-

quias looais. ou daquelc c dcslas.

§ i'mico. (b). O rcgimc das incompalibilidadcs, qtier de

cargos ptiblícos, <|ucr dt'-stes t'om o exercicio de outras

profĩssôes, scr.í detinitlo em lei cspecial,

Arl. 2S.° Todos os cidatlãos scTo obrigados a preslar

ao Estaclo e as aularquias locais cooperacão e scrvieos

em liarmonía com as leis, c a coutribuir, conformc os seus

havcrcs, para os eneargos piíblicos.

TÍTlll.tl VIII

Da ordem econômica e social

Art. 29.° A orgunizacão cconomica tln Nac.To devcrá

rcalizar o mávimo da prtnluc.To c riqticza socialmenlc tilil,

e cslabclecer uma vida colecliva de <]iic resultem poderio

para o Estado e iustíca entrc os cidadãos.

Arl. 30.° O Estado regulara as rclaeôc; da economia

nacional com a dos oiitros p.iíses em obe.li.'noiii ao prin-

cípicT dc uma adequada cooperacão, sem prejuízo tlas

vantagens comerciais a obter espccialmcnte de alguns ou

da defcsa indispensávcl contra ameacas ou at.tqucs e\-

lcrnos.

Art. :>l."0 Estado tem o tliicito c a obngaeão dc

coordenar e rcgular suncriormente a vida .couoiirc.i .

social com os objectivos scguintes

l.<> Estabelecer o ctiuílíbrio da populacão. das piotis

sôes, dos cmprcgos. tlo capital c do trabalho

(a) Kedaci;ão segundo a lei n.° 1:885.

(*) Colocajão segnndo a lei n.° 1:885,

2.<> Deíender a cconomia nacíonal das exploracôes

agrícolas, industriais e comerciais cle caráclcr parasitário
ou incompatíveis com os interêsscs superiorcs da vida hu-

nana ;

3." Conseguir o menor preco e o maior salário com-

pativeis ooni a jtisla remuneracão dos otitros íactores da

producão. pelo aperieic;t>amenlo da lécnica, dos scrvicos

c do crcdito :

',.•' DescnvC e. a povoacão dos territoríos naeionais

protcgcr os emigrnntcs c disciplinar a cmigrac;ão.

Art. 32.o O h'stado favorcccrá as acliviciades cconc>-

mica. parlit-uiarcs que. em rclativa igualdade dc custo,

íorcm mais rcnJosas. sem prejuízo <lo bcneticio social

atribuício e la protecoão devida ás pcqucnas inthistrias

tlomcsticas.

.\rt. 53. •> O l-.stado st> potle intervir direetamente na

gercncia cias aclividades economicas particularcs quando
haja dc financi.T!.. c para conxcguir bencfícios sociais su-

pci iores dos que ser.am oblidos scm a stia intcrvcncão.

§ unico. l-'icam igualmciitc sujeitas a condit;ão prc-

vista na última partc dtKlc artigo as cxploracôes dc fim

lucralivo Jo Estado. ainJa que Irabalhem cm regíme de

livre concorroncia.

Art. 5t. <> O EstnJo |>romovcia a iormacão c desen-

voK-íinento da cconomia nacíonal corporativa, vísando a

t|tie os seiib LÍemeutos não tendnm a estabelecer entre si

concoi rcncia dcsregrada c contráría aos justos objeelivos

tla socicdade e dties [irôprios, mas a colaborar mũtua-

mcntc como mcmbros <Ia mcsmn colcctividade.

Arl. 55. >' A propriedadc. o capital e o trabalho de-

scmpenham tima iunc.To scici.il, cm rcgimc dc coopcracão
t'conomica c solidaricdade. podendo a lei determinar as

condicocs do _.cu cmprcgo t>u exploracão conformes com

a finalidade ct>letiiva.

\rt. 30. u O Irabalho t|ticr simplcs qucr qualiticado ou

tecnieo, podc scr associ.nlo a cmprêsa pcla mancira que

ns circunslâncias aconstiharcm.

Arl. 57." \a) St> os orgnnismos corporalivos de natu-

rczn econcimicn autorizados pelo l:stado podem, nos tcr-

mos da lci. cclebrai contratos colectivos de trabalho. os

quais scrão nulos scm a sua intervencão.

\rt. 3S." Os litigic>s <]tie se reliram ás rclacôes colec-

tivas do trabalho são da eompetcin-i.i >tt- tribunais especiais.

Art. 39. <> Xjs rclacôes economícas cntre o capítal e o

Irabalho iicTo c pcrmitida a suspcnsão dc actividade por

qualqucr clas |>artc- com o lim tlc iazer vingar os rcspezti-

vos iiitcrcsso-.

Art. 10." I: ducíto c obrigacão do Eslado a deicsa da

moral. <\<\ salubritlcide da alímcntacão c da hígiene ptiblica.

§ único ib). ^ei'cTo ditictiltatlas. como contiĸírias á eco-

nomin o nioral piiblicas. ns acumulacôes dc lugares em

emprêsas pnvadas.

|«) Tevlo sejjundo a Ici n.° 1:885.

|A) Colocaijão segundo a lei n.° 1:885.
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Art. 41. i1 O l.latlo promovc e tavorccc as instituicôc-

de soliclaneJade. prcvidciicO. cooperacũo c mutualidadc.

TÍTULO IX

Da educacão, ensino e ctiltura nacional

Art. 12." A etiucac.âo e instrucão ScTo obrigatôrias c

pcrtcncom a íannlia c aos estabclccimcntos oticiais ou par-

liculares em coopcraccTo com cia.

Art. 43.° O lĩstado mantera oiicialmenlc cscolas prí-

márías. complcmcnlarcs. incdias c supcriores e ínstittitos

de alla culttira.

§ 1.° O ensino |>riiiinn>> clemciitnr c obrigatôrio. po-

tleudii i.izer-sc oo lar dome-tico cm escolas particiilares

ou cm cscolas oliciais.

§ 2.° As aitcs c as c cncias serũo loincntadas c prote-

gidas no seti descnvolvmic -íto ensinoc .íropaganda. clcsdc

quc sejnm rcspeitndas a Conslituicão, a hícrarquia c a

accno coordenador.i d > '.slacio.

§ 3.° O.i O c 'isino niínsira lo ;>c!o Estado visa. aiém

do revigorameiiio lísico e . lo aoericicoamcno das l'acul-

d.ides intelccíiiais, n íormac.To do car.íotcr. t!o valor pro-

fissional c Je todus as virtutlcs niorai. c cívicas, orienta-

das at]ticias |>cios principios da Joutnna c moral cristãs,

Iradicionais tlo País.

§ -l.° Não tlopcndc tlc autorizacão o cnsino rcligíoso

nas escolas parlicularcs.

Arl. I l.0 E livrc o estabelccimcnto dc eseolas parti-

culares par.ikias .i> do Eslado, licando stiicitas n fiscaliza-

C'.To dêste o podendo scr por cie subsidiadas. ou olîoiali-

zaclas para o etcilo de conccdcrcni diplomas quando os

scus programns c eatcgoria do respectivo pcssoal doocntc

não íorcm inícriorcs ac>s dos cstabelecuncntos ofîciais sí-

milares.

T'frtlI.O X

Das rela._ôes do Estado com a Igreja Catélica

e do regime dos cultos (b)

Art. 15.
"

(c) I: livre o cullo público ou particular dc

lôdas as religiôcs. podcndo as mcsmas orgnnizar-se livrc-

nionte. de li umo'iia con; as normas da stia hicrarquia c

dĸiplinn, c con-tilttir ;>or cssa forma u=sociacães ou or-

gaiiizacc.es a qtie o siacio ieconhcvc Ccistcncia civil c

pcrsonalidadc jurídica.

§ t'uiico. Evcepluam-se os ictos Jc culto inconipatí-

vcís com a \-\dc\ e íntcyritlade física Jn pcssoa humana e

com os bons costumcs.

Art. 40.° Sem prejuízo do prcceiiuado pelas concor-

datas na csfcra clo Padroado. o Esiado mantcm o regimc

ilc separacão em rtiacão a lyrcja C it.'iica e a qualqucr

|.U Tcvlo sefun.lo a Ici n.° 1:910.

(/;) Ke.Iaci^ão sei;undo a lei n." I:<S85,

\c) Te\to st'^uiĸio a lci n.n 1:.S85.

outra religião ou culto praticados dentro do territôrio

portugucs, e as relacôes diploináticas entre a Santa Sé e

Portugal, com recíproca representacão.

Art. 47." Ncnhum templo, edííícío. dcpcndência ou

objccto do culto afecto a uma rcligião poder.í ser deslí-

nado pclo Estado a outro tim.

Art. 4S.° Os cemitérios públícos tc'in carácter secular,

podcndo os minístros de qualquer rcligi.To praticar néles

livremcntc os rcspcclivos ritos.

TÍTUI.O XI

Do domínio público e privado do Estado

Art. 49.° Pertcncem ao domínio público do Estado :

l.° Os jazigos minerais, as nasccntes dc água mí-

ncro-medicinais c otitras ríquczas naturais cxistentes no

subsolo ;

2.° As águas marítimas, com os setis leítos ;

3.° Os lagos, lagoas c cursos de água navegáveis ou

tluttuíveis, com os rcspcctivos leitos oti alveos. e bem assim

os quc. por dccreto cspecial iorem reconhecídos de utili-

dado pública como aproveiláveis para prodtn;cĩo deener-

gia eléctríca, nacional ou regional, ou para írrigac.To ;

1." As valas abcrtas pelo Iistado ;

5.o ,.\s camadas acrcas superiorcs ao territério, para

alcm dos limitcs quc a lei fi.xar cm bencfício do propric-

tárío do solo ;

O.o As linhas férreas de interêsse públíco de qualquer

naturcza. as estradas e caminhos ptiblicos ;

7.° As zonas territoriais reservadas para a defesa mi-

lítar ;

S.° Quaisqucr outros bens sujeitos por lei ao regime

do domínío ptiblico.

§ l.° Os podercs do E.stado sôbrc os bcns do domí-

nio ptiblico e o uso dêstes por partc dos cidadãos são re-

gulados pela lei c pclas convencôcs intcrnacionais cele-

bradas por Porlugal, ficando sempre ressalvados para o

lĩstado os seus dircitos antcriorcs e para os particulares

os direitos adquiridos, podendo estes porém scr objecto

de cxpropriat;ão dcterminada pelo intercsse público eme-

diantc jtista indemnízac.To.

§ 2.o Das riquezas indicadas no n." 1.° são cxpressa-

mcnte cxccptuadas as rochas c tcrras comuns e os mate-

riais vnlgarmente cmprcgados nas construcôes.

§ 3.° O Eslado procedcrá ã delimítacão dos terrenoí

t]tie, constituíiido propriedade particular, confinem com

bcns do domínio ptiblico.

Art. 50. <' A administracão dos bens quc estão no do-

mínio privado do Estado pertcncc no Contincnte c llhas

Adjacentcs ao Ministcrio das Financas, salvo os casos de

c.vpressa atribui'cão a qtialquer outro.

Arí. 51.o Não podem ser alienados quaiquer bens ou

Juoitos do Estado que interessem ao scu prestígio ou sti-

pcriores convenicncías nacionais.

Art. 52.o Estão sob a proteccão do Eslado os monu-
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menlo; artis ĸcos, ,,stor cos e naturais. r os objeclos artis-
licos oticialmciuc reconhec dos como tais. sendo proibida
.1 stia alieiacão cm íavot dc csirangciros.

rÍTJIl.O XII

Da dcfesa nacional

Art. 55.o O i.stado asscgura a existcncia e o prestí-

gio cias instiluicôcs militarcs tie terra c mar exigidas pc-

las suprcmas ncccssidatlcs dc defesa da integridadc naci>>-

nal c da manulcncão da ordem e da paz ptiblica.

§ i'uiico. A organizaqão militaré tiĸa para tocio o ter-

ritc'irío.

Art. ,>t.° O servico milit.ir c yeial c- obrigatorío. A

lei dctcrmina a t'orma clc so prcstado

Art. 55.o A lei regiilar.i a organi-acão gcra! da Nacão

para o lempo cle gucri a, em obedicncia a<> príncípio da

nacno armada.

Arl. 50.° t) Estado promovc. protegc c auxilia insti-

luicôes cívis quc tenham por lini adcslrar c disciplinar a

mocíclade em ordem n prepará-la para
•> cumprimeuto

dos scus dcvcrcs milit.ires c pntrioticos.

Art. 57.o Ncnhum cidadão pode conservar ou obter

c r.prcgo do Estado ou das aulanquias locais, se iião hou-

ver cumprido os dcvcrcs n quc estivcr sujoio pela Ici mi-

lilar.

Art. 5S.° O I slado garante pn Jc :t;ão c pensôcs aque-

les quc sc inulilizarcm no scrvíco nnlitar cin defesa da

Pcítria ou tln ordem, c bem asiim .T íamília dos qtie nclc

pcrderam a vícla.

T'ÍTUI.O XIII

Das adminisfragôes de inierêsse colectivo

Art. 59.° São considcradas dc inicrcsse coicctivo c

sujeitas a rcgimcs cspcciais de administracão. concurso

superinlcndéncia ou tiscalizaeão tlo Estaclo, coriorme as

necessidadcs da scguranca ptiblica, cla defesa nacional c

das rclacôes cconomieas c sociais, lôdas as emprcsas qtic

vísem ao aprovcitamcnto c cxploracão das cotisas que ía-

zcm parlc do dominio piiblico do Estado.

Art. Ô0.~ Obedccerão a regrasumíormeB. scm prcjuízo,

cm ponlos scctindários, das ospeei-.lidadcs neccsiárias :

I." O cstabelecimento oti Iransioniiacão das comuni-

cacôes tcrrestros. fluviais. marílimas e a.'re >3. qualnucr i]uc

scja a stia naturaza ou tins

2." A coiistrtic.To clas obras d< nproveitamcn.o dc

águas ou carvôes niineraia para produc'ão de encrgia

tiéctrica. c bcm assim a construcão d. létlcs para o trans-

porte. abastccimcnto o distribuicão da mesma, c aíndn a;

obras gcrais dc hidráulíca agricola i

5,<' A cxploracão clos scrvicos iníblicos rclativos as

mesmas cTomunicacôcs, obras c rê.les.

Art. ôl.° O E.stado promovcrn a realizacão dos nii'-

Ihoramcnlos publico-; mcncionados m> nrtígo antcrior. dc-

signadamciitc o dcscnvolvimcnlo da marintia mercantc

nacional. tcndo sobrettido em vista as ligacôes com os

dominios tiltramarinos c os paíscs ondc forcm numcrosos

os portuguescs.

Art. ô2.o As taríías dc cxploracão dc scrvicos ptibli
cos conceclidos eslcĩo suieitasci rcgulamcnlafão e fiscaliza-

t,ão do EstaJo.

rÍTULO XIV

Das finantjas do Estado

Art. 65.° (a) O Orgamento (ieral do E.stado para o

Continente c llhas Atljacentes c uníí_.rio, compreendendo

a totalidade das receitas c despesas ptiblicas. mcsmo as

dos servícos Ttitoinomos. tte que podem ser publicados

apartc descnvolvímenlos cspcciuís.

Art 04.° Cl Orcamcnto Gcral do> Estado c anualmcntc

organizado e pôsto em execugão pclo (Tovcrno, cm con-

tormiiladc coin as disposi'côes lcgais em vígor e cm espe-

cial com a lci dc auturízacão prevista no n.° 4.° do ar-

igo 91."

Art. 05.° As despesas corrcspoiidcntcs a obrigaeôcs

legaís ou contratuais do Estado ou pcrmancntes por sua

natureza ou fíns. compreendidos os cncargos dc jtiro c

amortizacão da Jívída pública. tlcvem scr lomacías conio

basc da fixaoão dos impostos e outros reudinicntos d>^

Estado.

Art. 66.o O orcamento dcvc consignar os recursos

indispcnsnvcis para cobrir as dcspcsas iotaís.

Art. 67." (<i) O Estado so podcrá contrair cmprcsti-

mos para aplicacôcs cxtraordinarias em iomento cconc>-

mico. aiiiorlizaecTo de outros cniprcslimos, aumcnto indis-

pcnsávcl Jo patrimouio nacional ou ncccssidadcs imperio-

sas dc dcfesa c salvacão ptiblica.

§ único. Podcin lodavia obter-se. por meio de clivida

llutuante, os supi imentos neeess.irios, em reprcsentacão dc

receitas tla gerência corrcntc, no fîm d<\ qual deve cstar

ieita a lit|uidat,-ão ou o T'esouro habilitado a tazc-la pclas

suas cai.xas.

Art. 0S." O Estaclo não pode diminuír. cm dctrimento

dos portadorcs dos títulos. o capital ou o iuro da divida

pũblíca iundada, podcndo poréin converte-la. nos tennos

de dircito.

Art. í9.° Xcĩo podcm ser obieclo de consolidacâo

iorca Ei os débitos por depôsitos etccluados nascaixasdo

Estaclo ou nos estnbclccimentos clc crédito que Ihe per-

encani.

Art. 70.° A lei tixa os princípios gcrais relatívos :

I o Aos imposios

2." As lavas a cobrai nos servít;os públicos ;

3.o A adniinistrac.To e evplorucĸTo dcs bcns c cmprc-

sas do Estado.

§ 1.° Em malérin de imposlos a lci clctcnníiiar.í : a in-

(<;) Te\to se.iindo a lei n." 1.885.
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cidéncía, a taxa. as isencôcs a qtie haja lugar, as reclama-

côes e reeursos admilídos eni t'avor do contribuiiitc.

§ 2.° A cobran;a de ímpostos cstabclccidospor tcmpo

iiidcierminado ou por pcriodo certo qtic ultrapassc tima

gerência dcpcndc de autoriĩacão cla A«. mhlen Nacional.

PARTE II

Da organizaQão política do Estado

TÍTULO I

Da soberania

Art. 71." A soberanía rcside em a Nao.To c tcm por

ôrgãos o Chefe do Estado. a Assemblca Nacional. o Go-

vcrno c os Tríbunaís.

TÍTUl.O

Do Chefe do ro.cl.

CAPÍTULO I

Da eleicão do Presidente da República
e suas prerrogativas

Art. 72.» O Chet'c do Estado c o Presídcntc da k'c-

ptiblíca elcilo pc'.a N'acão.

§ 1." O Presídentc c clcito por setc anos.

§ 2.° A cleicao rcaliza-se nt> doiningo mais prôxfmo
do 60." dia antcríor ao termo de cnda período presiden-

cial. por suír.igio dírccto dos cídadãos eleitores.

§ 3.° O apuramenlo tinal dos votos c íeíto pclo Su-

premo Tribunal dc (ustica <]tie proclamará Presidente o

cidadão mais votado.

Art. 73." S6 |TOcle scr eleílo Presidcntc da lícptiblien

o cidadão portugucs maior de Irintn c cinco anos, no

plcno gôzo dos scus direitos civis c políticos. quc tcnha

lido scmpre a nacionalidacle portuguesa.

§ tinico. Sc o eleito tor membro da Asscmblea N'acio-

nal pcrder.i o mandato.

Art. 7 1." São ínclegivcís para o cargo de Presitlentc

da República os parcntc- atc o ci.° grau dos reis tle Por-

ttigal.

Art. 75.° O Presidente cleito assunie as sinis funeoes

no día cm quc expíru c> mandalo do anterior e tc>ma possc

perantc a Asscmblca Nacional. usaiulo a scguinte formula

dc compromísso :

")uro nianter e cumprir leal t licimcnte a Conslituicão

da Pcpúblíca, observar as leis, promovcr o bcm geral da

Nac.ũo, sustentar c detendet a integridatle e a iudepcndên-

cia da Pátria l'orluguesa..

Arl. 70.° O Presidente d<\ k'epúblicu sc> pode ausen-

tar-se para país estraniciro com asscntímoiito da Assem-

blca Nacional e do (Tovcrno.

§ tiiiico. A inobscrv.incia do dispostc> ncste artígo cn

volve. de pleno díreilo. a per.la Jo cargo.

Art. 77." O Prcsidente da tíepública percebe um su-

bsĸlio. quc será lixado antes da sua eleíeão. e pode esco-

llier duas propricdadcs do Estado que deseje utilizar para
a Sccrctaria da Presidência e para stia residcncia e das

pessoas dc sua t'amília.

Art. 7S.° O Presídente da k'eptíblicn responde directa

e cvclusivamenle pcrante a Naeão pclos actos praticados
iĸ> cxcrcieio das suns funcôes, sendo o exercíeio destas e

a sua magistratiiiii indcpeiideute de quaisquer votacôes da

Assemblca Nacional.

§ -inico kí). Por crimes eslranhos ao cxercício das

suas íuncôes o Presidente respondcrá pcrante os tribunais

comuns, mas so depois de tindo o maiiciato.

Art. 79." O Prcsidentc da liepública pode renunciar

ao cargo em incnsagem dírigida â Xac.ão e publicada no

Diário do âovârno.

Art. 80.
°
No caso cla vagatura da Presidcncia da fíe-

pública. por mortc. reiiúnci.i. imposs>hílidade física per-

mancntc clo Presidente. ou ausêiicía para pais estranjeiro

sem nssentimcnto da .\ssemblea Nacional e do Govêrno,
o novo Presidenlc será eleilo no prazo m.iximo de ses-

scnla días.

§ l.°A impossibilidade lisiea permaneiite do Presi-

dcnte da InJepública devc ser reconhccida pelo Conselho

dc l.stado. para csseeieito convocado pclo Presidente de

Consciho dc Mĩnistros t|tie, em easo afirmativo. fará pu-

blicar no DiJrio Jo ũovc'cno a dcclaracãc> tlc vagatura da

Presidcncia.

§ 2." bí) Emqiinnto sc não rcalizar a eleicão prevista

neste arligo. ou quando. por qualquer inotivo, houver

impedimcnto trausitcirio das tunt;ôcs presidcnciais, fîcará

o Prcsídente tlo Conselho invcslído nas atribui<;ôcs do

Chcfe do listatlo, coiijuiitamente c.im as do scu cargo.

C.PÍTULO II

Das atribuifôes do Presidente da República

Art. Sl." Compete ao Prcsidentc da Pepública :

I ." Nomcar o Presidente do Conselho c os Ministros,

de cntrc os cidadãos portugueses, c demiti-los;

2.° (<7) Abrir solenenicnte a primeira sessão legislativa

de cada legislalura e dirígir mensagens n Assemblca Na-

cional. enderecando-as ao Presídente. que deverá lê-las

na primeira sc-sao postcnor ac> seu recebimento ;

5." Marcar. cm harmonía com a lei clcitoral, o dia

para as cieieôes gcrais ou suplemeiitares de Deputados ;

I." \b) Dar ã Asscmblea Nacional poderes constituin-

lcs c submcier a plebiscíto nacional as alteracôcsda Cons-

lituicão que se rctiram á íuneão legíslativa ou seus orgãos

nos lcrmos do nrtígo 135.°, n."" I ." c 2." ;

5." Convocar exIraordin.Triamente, por urgente ne-

ccssidade públiea, a As_.cn.hlea Nacíonal para deliberar

p.'l Te\to se^>undo a lei n.° 1.885.

(h) A itdatfão dêste niimero é resultante da lei n.° 1.885,
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sobre assuntos determlnados. e adiar as suas sessôcs. sem

prcjuízo da duracão íixada para a sessão legislntiva em

cacia ano ;

6." Dissolvcr a Assemblea Nacíonal qtianclo assim o

evigirem os intcrêsscs supcriorcs da Nacjão ;

7.° (a) lícpresentar a Nac.no e dirígir a polítiea ev-

tcrna do Estado, ajustar oonveucôes intcrnacionais c nc-

gociar tratados dc paz e alianca. de arbilragem e de

comércio. submentendo-os. por íiitermcdio do Govêrno

T aprovat;ãc> da Asscmblea Naciona! ;

S.<> liitiultar c comutar penas. O inJulto não poJc scr

concedido antcs dc cumprida metade da pena ;

9.° (a) Promulgar c íazer ptiblicar as leis e resoliu;ôcs

da Assemblea Nacional, bcni como os dccretos-lcis e o-

decretos regulnmcntares. c nssin.ir lodos os dccrctos indi-

viduais, sob pcna de incxislêiicia

Art. 82.o ( a) Os actos do Presidenle da líeptiblica

dcvcm scr reierendndos |>clo Presidenle do C'onselho e

pelo Minislro ou Ministros compctcntcs, sob pena c\c inc-

xístência.

§ único. Não earcccm dc refercnda :

1." A nomeacno e deiuissão do Presidentc do Con-

selho ;

2.o ,\s mensagens dirigídas á Assemblea Nacional :

3.o A mcns.Tgem cle renúncia ao eargo.

CAPÍTULO III

Do Conselho de Estado

Art. S3.° Juiito do Prcíidcntc da líeptiblica'funciona t>

Conselho de Estado, composto dos scguintes membro^ ;

I .<' O Prcsídente do Consciho dc Minislros ■

2.' O tla Assemblca Nacional :

5.o O da C.îmara Corporativa :

i.° O do Supremo Tribunal de lustica :

5.° O Procurador Geral da k'cpiíblíca :

0." Cínco homens públicos dc superior competêneín.

nomeados vítaliciaiiicnte piio Chefc do Eslado.

Arl. 84.° O Conselho de Estado ser.i ouvitlo pclo

l'rcsiclente d,\ k'cpública antes de sercm c.vcrcidas as atri

buicôes a quc sc referem os n.-'* 4.°, 5.<> e ô.
'

do arligo

Sl.o e o § t'niíco do artigo 87.", e cm todas as emcrgén-

cías graves da vida clo Eslado, podendo igualmenle ser

convocado semprc que . Presiclente o iulguc neccssáiĸo.

TÍTUI.O III

Da Assemblea Nacional

CAPÍTULO I

Da constituícão da Assemblea Nacional

Arl. 85." A Assc'tiibliĸi Nncional é composla dc no-

venta Deputados cieito por siitrágío directo dos enladãos

eleilorcs, duranclo o scti mandato qtiatro anos.

( aj Te\to seiiiindo a lei n
°
1885.

§ l.o Eni lei especial sei'cTo dctcnnlnaclos os rcquisítos

de elegibilidade dos Depulados. a organíza<;ão dos colé-

gios cleitorais c o proccsso de elcicao.

§ 2.° Ningucm |->ode ser ao mesmo tempo membro da

Asscniblca Nacional c cla Cãmara Corpcrativa.

§ 3.° As vagas que ocorrercm na Asscmblea Nacional

são preenchidas por cleicão suplcmentar. expírando os

novos mandatos com o lêrmo da legislatura.

Art. 86." Compcte a Asscmblca Nncional verificar c

reconhcecr os potlcrcs Jos seus membros, clcger a sua

mcsa, elaborar o seti rcgimenlo intcrno c rcgular a sua

polícia.

Art. S7.° Se a Assemblea Nacional iôr dissolvida, as

eleieôcs dcvem eíectuar-se cicntro dc sessenta dias. pela

!eí eleitoral vigentc ao tempo da dissolucĸTo. AsnovasCâ-

maras rciinirão denlro dos trínta dias scguintcs ao encer-

ramento das operaeôes elcítorais, sc não cslivcr concluida

a sessũo lcgislaliva dt''sse ano. c duram uma legislatura

complcta, scm contar o tcmpo t|ue fuiieionarem cm t'om-

plcmento dc scssão legislativa anterior e scm prejuíĩo do

clireito dc dissolucĸTo.

§ úníco. O prazo de scssenta tlias tixado neste artigo

pocie ser prorrogado atc seis mescs. se assim o aconsclha-

rcm os superiorcs iiitcrésses do Pais.

Arl. SS.° Depoís da liltima sessão legislativa ordinária

do qtiadric'nio, a Assemblca Nacional subsíslir.í alé ao apu-

ramenlti do rcsullado das novas cleicôcs gerais.

CAPÍTULO II

Dos membros da Assemblea Nacional

Art. 89.° Os membros <\<\ Asscmblea Nacional gozam

dns segumtes imunídades c rcgalias :

tí) S.To mviokívcis pclas opiniôcs c votos quc emitirem

no cxcrcício do seu mnndalo. com as restrictTes constan-

lcs dos § •§ I ." e 2.° :

b) Não podem scr jurados, peritosou tcslemunhas sem

autorizacão da Asscmblen ;

c) N'ão podem ser ncm estar presos sem assentímento

da Assemblcn. exccpio sc o íorcm em flagrante delilo. ou

l>c>r crimc a quc corresponda pcna maior ou cquivalente

na escaln penal

d) Sc algum Dcputado fôr processado criminalmente

e pronuuciacio, o juiz comunica-lo-á .T Assemblea, que.
fora tlo easo, prcvisto na tíllima parte da alinca c) dêste

nrtigo, dccidir.í sc o Deputndo dcvc ou não ser suspenso,

para efeito do seguímenlo do processo ;

t') rêm direito a tim subsídio nos tcrmos que a lei

clcitoral estabclccer.

§ 1." A inviolnbilidnde pcias opiniôes e votos ntĩo

iscntn os membros da Assemblea Xacional da responsabi-

lidade eivil e crimin.il |>or diíamacão. caltinia e injiiria. ul-

Irajc a moral publica ou provocacão ptiblica ao crimc.

§ 2." A Assemblca Nacional pode retirar o mandato

aos Deputados quc cmitam opimôes conlrárias â exístêncía
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Je Portugnl como Estndo inclepcndente ou por qualtiuer

íorma incitem â subvcrsão violentn da ordem política e

social.

§ 3." As iiiiunidadcs c rcgalias estabclccidas nas ali-

ncas />), cl, d) c o) subsistcm apenas durantc o cxercicio

ct'ectivo das íuueôo- legislntivas.

Arl. 90." Aos iuembr<>s tln Assemblca Nacional c vc-

tlado :

l.° Celcbrar coiJralos com o Govêrno ou aceitar

dêste, >>u de qualquer Govérno cstranjciro. emprégo re-

Iribuído ou comiss.To subsidiadu. Iĸvceptunm-se desta >iis-

P05it;5o :

<;) As missôcs diplom.iticns de l'ortugnl ;

b) As comissôes ou com.indos nnlítarcs do C'ontincnlc

e llhas Adjaccnles c Jas Col.'mins o os govcrnos ultrama-

rinos ;

c) Os cargos Je accsso c as promocôes legais ;

d) As nomeac'ôi s que por lei são fcitas pclo Govcrno

l>rccedcndo concurso, oti sob proposta tic enticiades n

qucm legulmenle caiba lazer indicacao ou cscolha do tun-

cionário.

2." Excrccr os seus rcspcctivos e.irgos, dur.inte o ftin-

cionamento eíectivo da Asscniblea Nacional. sc forcm fuu-

cion.irios ptiblícos, civis oti militarcs:

5.-' Scrvir lugares de adminístrat'.To. <„!ccnc i e tisc.i-

lizacão, quc n.To scjam cvcroidos por nomcaeão Jo (io-

vêrno, ou de consulta jiuí.lic.i oti tecnicn cin cniprcs.is ou

socíctiadcs constituídas por coiiiruios ou coiicessĩTes cspc-

ciais tltT listado. ou t|tic dcste hai.un pnvilégio n.To conte-

rido p.ir lei yeral, ou subsidio ou garanha dc rcndimcnto

OU illl'O :

1." Scr conccssioii.ii'io. contratatlor ou socio dc con-

Irnlatlorcs de conccssôcs. arrematacôes ou enipreitntln.

públicas. ou participanlc em operacôcs tinanceiras do

Estado.

§ I." As nomcacôes nos casos previstos n.is ah'neas

tí) e b) do n. I.°, ou noutros quc envolvam a necessidadc

dc scrcm cxcic'itias as Ituieôes respcctivas fora do Couti-

nentc. tletcrniinnm a exiincão tlo mniĸlato.

§ 2.° A inobscrt nncia dos preccítos contidos nestc ar-

ligo importa. de plcno dircilo. pcrdn do mandato c ntili-

dacle dos aclos c contraclos n.'Tc rcferidos.

CAPÍ'J'UI.O III

Das atribuícôes da Assemblea Nacional

Art. 91." Compctc n Assemblea Nacíonal :

1." Eazcr lcis, interprctá-las, suspcndc-Ias c rcvo-

g.i-Ius ;

2." Vigiar pclt> ctimprimento dn Coiistitineũo e das

leis :

5." (a) T'omar as conlas rcspcítanles a cndn nno oco-

nomico. as quais Ihc scrão aprcsentadas com o rc.atôrio

e dccisão do Tribunal de Contas, se êste as tiver julgado,

e os demais elcaientos quc forcm neccssáríos para a sua

aprcciaCĸTo ;

I." fa) Aulorizar o Govêrno. até 15 de Dezembro de

cada ano, a cobrar as receitas do Estado e a pagar as des-

pesas ptiblicas, na gerência futura, detinindo na respectiva
lei dc atttorizacão os príncípios a que deve scr subordi-

nado o orcamcnto, na parlc das despesas cujo quantita-

lívo não é dcfcrminado em harmonia com as lcís preexis-

tcnlcs :

5. Autorizar o Govcrno a realizar empréstimos e ou-

Iras opcracôes de crcdito quc não scjam de divida flu-

luanlc, estnbelecendo as condic'ôcs gcrais em que podem

scr fcitos :

5." Autorizar o Chcfc cio Estado a fazer a guerra, se

não couber o recurso ã arbitragem, ou esta se malograr,

salvo caso dc agresscTo efectiva ou íminente por íôrcas

cstrangeiras, c a íazer a paz ;

7." Aprovar, nos termos do n.° 7.° do artigo 81.°, as

convcncôcs e Iratados internacionais ;

S.° Declarar o estado dc sitio, com suspensão total ou

parcia! das garantias constilucíonais, em um ou mais pon-

tos do tcrritôrio nacional, no caso de agressão efectiva ou

imincnte por forcas cstranjeiras ou no de a seguranca e

a ordem públicas sercm gravcmente pcrturbadasou amea-

cadas ;

9." Dcíinír os limites dos tcrritoríos da Nacao ;

10.° Conccdcr ainnistias ;

11." Tomar conhccinicnto das mensagens do Chefe

do lĩstado :

13." Dciibcrar sôbrc a rcvisão constitucíonal antes de

dccorrido o dcccnio ;

13.° Confcrir ao Ciovcrno autoriza?ôes legislativas.

Art. 92." As leís votadas pcla Assemblea Nacíonal de-

vcm restringir-se tT aprovacão das bases gerais dos regi-

mes jurídicos, não v>odendo porém ser contestada, com

ítindamcnto na viola<;ão dcste príncípio, a legitimidade

constitucíonal dc quaisquer preceitos nelas contidos.

Art. 93.° Constitue, porém, necessâríamente matéria

dc leí :

a) A organizaeão da dcfesa nacional ;

í>) A criacao c supressão dc servigos públicos;

c) O pcso. valor e denomína<;ão das moedas ;

.1) O padrão dos pcsos c medidas ;

e) A eriac.To dc bancos ou institutos de emissão e as

normas a quc devc obedecer a circulagão fiduciária ;

l) A organizacão dos T'ribunais.

CAPÍTULO IV

Do funcionamento da Assemblea Nacional

e da promulg&gão das leis e resolucôes

Art. 94° (a) A Asscmblca Nacional realiza as suas

sessôcs com a duracão dc três mescs, improrrogáveis, a

(.;i l'e\tu sej>un.:o a lci n." 1:885, ( a ) Tecío sej;undo a lei n.° 1:885.
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principiar cm 25 de Novembro de cada ano, salvo o dis

posto nos artígos 75.°. 76.° c Sl.°. n." 5.°

Art. 95.° (a) A Asscmblea Nacional iunciona cir, scs-

são plena e as suas deliberaeôes ScTo tomadas a plu: ili-

dade absoluta dc votos, achando-se presente a maioria d.

número legal dos scus membros.

S único. As sessôcs são púbiicas, salvo resolucão. em

contrário, da Asscmblea ou do seu Presídcnte.

Art. 96." Os membros da Assemblea Nacional podcm

ouvir, consultar ou solicítar iníormacôes dc qualquer cor-

poracão ou estacão ofieial acêrea de assuntos de adminis-

Iracão pública ; as estaeôes oficiais porcm não podem rcs-

ponder sem prévia autorizacão do respectívo Ministro. ao

qual s6 é lícito rectiScí-la com íunclamento em segrcdo de

Estado.

Art. 97.° (a) A iniciatíva da lei compele índistiiita-

mente <\o Govêrno oti a qualqucr dos membros da As-

semblea Nacional : ncĩc> poderão porcm estes aprcsentnr

projectos nem fazcr propostas de alteracão que cnvolvam

aumento de despesa ou demínuicão de reccita do Estado.

§ único. A apresentacão de projcctos dc lei sercí con-

dicionada pclo voto favorávcl dc uma comissão cspecial.

Art. 98.° Os projeclos aprovados pcla Asscmblca Na-

cional ScTo enviados ao Prcsidcnlc da k'eptiblicn para sc-

rem pronmlgados como lei dcntro dos <|tiiiizc dias

imediatos.

§ tiníco. Os projectos nâo promulgados dentro dcste

prazo serão dc novo submelidos á aprceiac.To tla Asscm-

blea Nacional. c, se cntão forem aprovaclos por maíoria

de dois lei'eos do iiúmero lcgal dos scus mcmbros. o

Chet'e do Estaclo não poderá recusar a promulgac;ão.
Arl. s\ci.'i a promulgacão é ícíta com csta fôrmula :

Em nome cla Naeão, a Assemblea Nacional dccrcta c

eu promulgo a lei (ou rcsolucão) scguíntc :

§ tinico. ScTo promulgadas como resolucôes

a) As rutificacôes dos deerctos-leis expcdidos nos

casos de urgC'iicia e neeessídade pública ;

b) As dclibcracôes a qtie se reíerem os n'
-

3.°. ô.",

7." e 12." do artigo 91°

Art. 100." \s propostas ou projectos aprescntados cT

Assemblea Nacional e não discutidos nn respcctiva scss.To

n.To carecem dc ser reuovados nas seguinie-. da mesm.i

lcgislatura : c, quando ctetinitivamcnte rejeitaclos. nao |n>

dem ser renovados na mesma scss.To legisl >.tiv i. salvo .

caso de dissolucão da Assemblca Nacional.

Art. 101.° Do regimento da Assemblea eoiisai n

a) A limitacão de tempo p.ira u.-ar da pnlavrn :

b) A proibicão de pretcrir a ordem Jo tlia por as-

sunto não anunciado com antecedcncia pcio menos dc

vinte e quatro horas ;

c) A obrigagão de subír o orador å tribuua para usar

da palavra sôbre a ordcm c\o dia.

|.i) Texto segundo a lei n." 1:,S85.

CAPÍTULO V

Da Câmara Corporativa

'<:•:. 102° lunto cia Asscmblea Nacional íunciona tima

t -ímara Corporativa composta dc reprcsentantes de au-

-qi ,as iooais . dos intcrcsscs sociais, considerados estes

nos seus ramos t'undamcntaís de ordem administrativa,
inoiĸil. oi>i 'ural c enonomica. designando a lei aqueles a

qtiem incunibe tal rcpresentacão ou o modo como serão

cscolhidos e a dtiracão do scu mandato.

§ 1 ,° Ouando .agarcm cargos cujos serventuários te-

nhim. nessa qunlídade. assento na Câmara Corporativa
ou hajam sído nbrangidos pela íneompatibilidade prevista

no § 2." do artigo 85.°. scrcTo os respcctivos interêsses re-

presentados pcios que legal ou estatuariamente os devam

substituíi'.

§ 2.° Eora da hipotesc prevista no parágrafo anterior,
as vagas ocorridas na Câmara Corporativa são preenchi-

das pelo tormn por quc íorem designados os substituídos-

§ 3.° Aos membros dcsta Câmara c aplicável o dis-

posto no artigo S9." c scus parágrafos.

Art. 103." (a) Competc á Câmara Corporativa rcla-

lar c dar pareccr sobre todas as proposlas ou projectos

de lcí c sôbre lodas as convcncôes oti tratados interna-

cionais quc forcm prcscntes ã Asscmblcn Nacional. antes

de comccar ncsta discussão.

§ I.'O parecer seiĸí dado dcntro cie trinta dias ou

no prnzo que a Assemblea fíxar. se a malcría fôr consi-

derntln urgente pcio Govcrno ott pela Asscmblea. con-

torme se trntar de proposta ou de projecto dc leí.

§ 2° Decorricios os prazos a que se refcre o pará-

graío antcrior sem c]tie o parcccr tenhn sido cnviado å

Assemblcin Xncional. podcrá íniciar-sc imediatamentc a

disciisscTo.

§ 3." Sc a Ccimaru Corporativa, pronunciando-se

pela rejeieão na yencralidaJe de tim projecto dc lei. su-

gcrir a sua suhstituícão por oulro, podcrá o Govêrno ou

quulqtier Dcputado adopt.í-Io e scrá discutido cm con-

iuntci com o primitivo. iiitîcpciidentemente de novn con-

sulta ã Ccimara Corporativa.

Art. 104.° A Cnmara Corporativa funciona dtirante o

peeíodo das sessôcs da Assemblca Nacional c por seceôcs

c-specializadas, podendo contudo rctinir-se duas ou mais

-cc'vĸcs <>u !o<!as el.is, se a matcria em estudo assím o re-

c unn.

§ l." (<;) Xn disctissno das propostas ou projcctos de

lci podem íntervir o Presidciite do Conselho e o Mínistro

ou Siib-Scoret.irio de Estado clas Corporacôes, quando os

haja, o Minístro oti Minislros competentes. os rcprcscn-

l.intes de uns e de outros. c o Deputado que cio projccto
livcr tĸlo n inicíativci.

§ 2.° As sesôes da Cámara Corptir.itíva não são pú-
blicas.

(.;) Te\to scĸundo a 1, i n.° 1 885
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Arl. 105.° (a) No inlervalo das sessôcs lcgislativas

podc o Govcrno consultar as seceôes tla Cámara Corpo-

raliva sôbre decrctos-leis a publicar ou propostas tle !ci a

aprescntar a Assemblea Nacional ; neste cuso. a discussão

na Assemblea Nacional não tlcpendera de nova consulta

tla C.Tmara Corporativa.

Art. 100.° A Cámara Corpor.diva c a|Jicu,e! o pre-

cituado nos arligos Sô.° e.IOI.3, aliiea-. .;; > b), send-i

lambém reconhccida ás rcspeciivcis scccôos c. taculdade

conferída no artigo 9o." ao. menibros Ja Assemblea Na-

eional.

TÍTUI.O IV

Do Govêrno

Art. 107." O Govêrno o constituído pclo Presiclcnte

do Consciho, que poderú gerir os negôcíos de um ou

mais Ministcrios, e pcios Ministros.

§ I.° O Presidente é nomendo e demilido livrcmente

pelo Presídenle da k'epública. O- Minislro- <■ os Sub Se-

cret.ínos dc Estado, qu.iudo os ha|u, sâo iiomendos ptio

Presídentc da k'epiiblicn. sob proposta do Presidcnte do

Consciho, e as suns nomeacôcs por csle retereiidndas,

bcm como as exoncrnciTcs dos Ministros ccssantes.

§ 2.° As luncôes dos Sub-Sccrctários dc Estaclo com

a exonerncão tlos rcspcctivos Minislros.

Art. I0S.° O Prositlente do Consclho respondc pe-

rantc o l'residentc da Rcpública pcla politica gcral do

Govcrno c coordenn e tlirige a actividade de lodos os

Ministros. <|ue pernnlc cle respouclem politicamente pclos

seus netos.

Art. 109.° Compctc ao Govcrno

l.° kefcrcndar os actos do Presidcntc da k'eptiblica ;

2." (a) Eazer dcerotos-leis, no uso dc autorizat;ôes lc-

gislatívas oti nos casos dc urycncia e necessídade ptiblíca,

e aprovar nas mesmas circunstnncins. as convencôes c

Iratados íntcrnncionais ;

3." Elaborar os dccretos. os regulamentos c instrucôcs

para a boa evecuc.To das leis ;

l.° Superintciidcr no conjunto cta administracão pti-

blica, fcizendo e.vecutar as leis c resolucc.es da Asscmblea

Nacional. e fiscali-.ititlo siiperiornieiite os uctos dos cor-

pos c corporncôcs udmhirtrnlivns e prnli.-ando todos os

actos respeilanlcs á nomeacão, IranstT'rci'cici- cxoneracão,

rcforma, aposentacão, demíss.To ou reintegracão dt> fun-

cionalismo civil ou militar. coui ressalva para os intcrcs

sados do recurso aos tribunais compctentes.

§ 1." Os aclos do Presídentc cla l-îcpública c do Go-

vcrno que envolvam aumento ou deniinuicũo dc rcccitas

ou despezas sâo semprc rc fcrendados pelo Ministro das

Einancas.

§ 2." As autorizacôes legislalivas. cvccptuudus as qtic.

por íorca dos setis proprios termos. iinporlarem u.-o con-

linuado. não podcm scr aprovciladas mais de uma vez.

Podc no entanto o Govcrno utihzá-las parcelarmente até

as esgotar.

§ 3.° (j) Ouando o Govcrno publícar decretos-leis,

nos casos dc urgência e neccssidade pública. durante o

pcríodo clas iessôes legislativas, cleverá propor â ratitîca-

t,ão tla Assemblea Nacional os rcspectivos decretos-leis

numa das primciras cinco sessôcs quc sc scguirem â sua

publieacão.

Se a Assemblca Nacional não ratificar o decreto-lei,

Jeixará rste dc vigorar dcsdc o dia cm que sair tno Diá-

río Jc ãoverno o rcspectivo aviso, expedido pelo Presi-

dentc.

A ratilîcacão podc ser concedida cora emendas ;

ncstc caso, considerar-sc-á o dccreto, sem prezuízo da

sua vigcncia, transformado cm proposta de lei, e será en-

viado â Câmara Corporativa, salvo se esta tjver sido já

consultada.

§ 4.° A nomeueão dos governadores das colônias c

feita om Conselho dc Ministros.

§ 5.° (a) Revestirão a forma de decreto a nomeacão,

transterência. exoncracão, reforma. aposentacão, demissão

oti reinlcgraccTo do Prcsidente do Suprcmo Tribunal de

lustica, do Procurador Geral da Repúblíca, dos agenles

diplomáticos e consulares e dos governadorcs gerais ou

tle colcinia.

Art. 1 10.° Os Ministros não podem acumular o excr-

cício de oulra funcão pública ott dc qualqucr emprêgo

particular.

§ l.° Aplicam-sc aos Ministros as dcmais proîbicôes e

preecitos do artigo 90.°.

§ 2." Oí mcmbros da Asscmblea Naoional ou da Câ-

mara Corporativa qtie aceitarem o cargo dc Ministro não

pcrdem o mandato, nins não podcrão tomar assento na

rcspcctiva Câmara

Art. 111." C") Consellio de Minístros reúnc-se quando

o seu Presidcnte oti o Chefe de Estado o julguem indís-

pensável. Quando o mcsmo Presidentc ou o Chefe do

Estado assim o cnlendercm. a reiinicTo scrá sob a presi-

dência dcslc. sc-lo-á obrígalcTriamentc quando o Chefe do

Estado tcnha de usar das atribuĩcôes que lhe são conieri-

das pcios n."- 2.°, 3.°. 4.°, 5.°. 6.~ e 8.° do artigo 81.°.

Art. 119.° O Govôrno é cia exclusiva confíanfa do

Presiilen'e da kVpiíhlica e a sua conservagãcs no Poder

não dcpnnde tlo dcstino quc tivcrcm as suas propt>stas de

lci ou de quaisqucr votac;ôes da Assemblca Nacional.

Art. 113." O Prcsidentc do Conselho enviará ao pre-

sidente cla Asscmblea Nncional as propostas de lei que ã

mesna haiam de ser submetidas, bem como as explicacôes

pedidas ao Govêrno ou qtic cstc iulguc convcníentes.

<; único (<;). T'ratanco-sc de assuntos que respeitem a

altos intcrcsses nacionais podeiá o Presiclcnte do Conselho

compaicccr na Assembl..a Nacional para dclcs se ocupar.

ia) Texto sejundo a lei n,° 1:885, (t?) Texto segundo a l?i n.° 1:885,
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Art. I 14." Cada Miníslro é responsávti polllica, civil c

criminalmcnte pelos aclos que legalisar ou praticar. Os

Mínistros são julgados nos Iribunais ordinarios pclos'actos

i|tie imporlem responsabilidade civil ou criminal.

§ linico. Se algtim Ministro iôr processado eriminai-

mentc. chcgado o proccsso até n pronúncia, inclusivé. o

Suprcmo Tribunal clc lustic;a, em sessão plcna c com a

assistência do Procurador Gcra! da k'epúblíca, decidirá sc

o Ministro dcve ser imedíatamciile julgado. íicando cm tal

caso suspcnso, ou se o iulguniento deve rcalizar-se depoi?
de terminadas as suas íuncôes.

Art. I15.°ScTo orimcs de rcsponsabilid.iclc os actos

dos Ministros c Sub-Secret.irios tle Estado c dos agentes
do Govêrno <]uc atcntaiem :

I ." Contra a cxistoncia política da Naeao ;

2." Conlra a Oonslitui'cão e o regimc político cstabc-

lecido ;

3." Contra o livrc exercicio dos ôrg.Tos cla Soberania;

4.° Conta o gôzo c o excrcicio clos direitos políticos

e individuais ;

5." Contra a scguranca intcrna do Pais ;

6." Contra a probídade d<\ administracão ;

7." Contra a guarda e emprêgo constitucional dos di-

nheiros ptiblicos ;

S.° Contra as leis da eonlabilidade ptíblica.

§ tinico. A condenacão por qualquer dêstcs crimcs

cnvolve a perda do cargo e a íncapacidade para excrcer

íuncôes públioas.

TÍTUI.O V

Dos Tribunais

Art. 116.° A íunc.To jutlicial c cxcrcida por Iribunais

ordinários e especiais.

São tribiinais ordinários :

l.° O Supremo Tribunal tlc Juslica;

2." Os Iribunais de _>.•> inst.Tncia. nos dístritos iudíeiais

do Contínente cllhas Adjacentes c clas Colônias ;

3.° Os tribuuais judiciais de I '

inslnncia, nas comar-

cas de todo o ierritôrio nacíonal

§ 1.° A lei podc admilír |uizes municipais dc compe

lência liniitada, em julgados compreendidos nas comar-

cas.

§ 2.° S7ic> innntidos os iinzos <le paz.

Art. I 17." Nno é pernntida a criac.To de tribunais es

pcciais com a competcncia cxelusíva para julganicnto Je

determinada ou deteniiinadns cateyorías t!e crimcs, c\-

cepto sendo estcs fiscnis, sociais ou contrn n seguranca do

Estacto.

Art. llS0O Eslado é rcprcscntado itinlo dos Tribu-

naís :

l.° Pelo Procurador Gcral tta Reptíblica ;

2." Pcio Procurador da k'cpublica iiuilo dc cndn k'c-

lac.To

5.° Pelo dciogudo ilo Prociiraclor tla Repúhlic> iunto

de cada tribunal dc 1
•

'nstancia

4." Pelos representantcs lcgalmcntc designados junto

dos tribunais cspeciaís.

Art. 119.° Os jtiízes dos tribunais ordinários são vita-

licios e inamovíveis, íixando a lei os termos em que se faz

a sua nomeacão, promocão, demíssão, suspcnsão, trans-

íerência e colocacão fora do quadro. e não podcm acei-

tar do Govêrno otitras itincôes remuncradas, sem prejuízo

da sua requisieão para eomissôes permanentes ou tem-

por.Trias.

Art. I20.0 C)s juízes são irresponsáveis nos seus jul-

gamcntos, rcssalvadas as exccpgôcs que a lei consignar.

Art. 121." As audíências dos Tribunais são públicas,

cxcepto nos casos espcciais indicados na lei e scmpre que

a publicidade fôr contrnria á ordem, aos intercsses do

Estado ou aos bons costumes.

Art. 122." Na execucão dos seus despachos e senten-

cas os Tribunais tcm dircito á coadjuvacão das oulras

autoríclades. qunndo dela carecem.

Art. 123.° N'os feitos submetidos a julgamento não

podcm os Tribunais aplicar lcis, dccretos ou quaisquer

outros diplomas quc infrínjam o disposto nesta Constituĩ-

cao ou ofendam os princípios nela consignados.

§ l.°A constitucionalídade da rcgra de direíto no

que rcspeíta <T competêncin da entidadc de quc dimana

ou n forma de claboracão, sô poderá ser aprecíada pela

Assemblea Nacional c por sua inicíativa ou do Govêrno,

dcteriuínando a mcsmn Assemblea os cfcitos da íncons-

lilucionalidadc, scm ofensa porém das situacôes criadas

pelos casos julgados.

§ 2." A exeepeão constantc do par.igrafo anterior

abrange apcnas os diplomas eninnados dOs orgãos da

sobcrnnia.

Art. 124." Para prevencão e reprcssão dos crimcs

liaverá penas e medidas de scguranfa que terão por fim a

defesa cta sociedade c tanto quanto possível a readapta-

CcTo social do dciíiiquenle

TÍTULO VI

Das circunscricôes políticas e administrativas

e das autarquias locais

Art. 125.° O lerritôrio do Continente divide-se cm

conccihos. que se formam dc frcguesias c se agrupam cm

listrilo- .- províncías, cstabelecendo a lei os límitcs dc

todas ns circunscricôes.

§ I ,° Os concellios cle I.isboa c Pôrto subdívidem-sc

oni bairros e cstes em fregucsias.

§ 2.° A divisão tlo territôrio clas llhas Adjaccntes c a

respeetiva org.mizacão administrativa serão reguladas cm

lei espccial.

Art. 120.° CTs corpos administrativos sno as Ccimaras

municipais. as jtmtas dc freguesia e os consclhos de pro-

vincín.

Art. 127." (t?) A vida ndministrutiva tlas atilarquias

Itĩ) Tc\to sesjundo a !ei n." 1:885,



I'IG \ LNIAO

lo ais c_ta suieita ispc -cão dc agenles .lo Govêrno po-

dt uio as dclibcrac >cs dos rcspeclívos corpos admiuistra-

'ivos icpendcr da autonzacâo de organismos ou autoti-

dadcs e ser inome ici >3 a reterendum ou a aprovat;ão lu-

lelar.

\rt. !2S.° l'ara < .ecuc.ão das suas deliberacôes e de-

iiitis fiiia espccifi, ĸJos nas !e:_, os corpos administrahvos

ícm o presidentc ou comissôcs dclcgadas uos termos das

nicsmas lcls.

Art. 129.° \s deliberacfes dos eorpos administratívos

s6 pocicm ser modificadas ou antiladas nos casos e pcla

íorma prcvistos nas leis aclmínislrativas.

Arl. 130.° Os corpos administrativoi tcm autonomia

liiianceirn. nos tcrmos quc a lci delcrminar, scndo porcm

as câmaras nuiníeípnis obrigadas a distribuír pelas freguc-
sías. com dcstino a mcihoramcntos rurais. a partc das rc-

ccilas fixada na lei.

Art. 151." Os rcgitnes Iributários das autarquias lo-

cais serno cs.abclecidos por forma que nno sejn prcjudi-

cada a orgariizacão li-cal ou n vitla linunecnra do Estado,

ncin dilicultada a circulncão ■ los produtos e mercadorias

tniro as circunscricôcs do l'nís.

_rt. 132.° (a\ Os corpos aduiinistrativos so podcm ser

dissolvidos nos casos e nos tcrmos eslabclecidos nas lcis

administratívas.

JTTULO VII

Do Imnério Colonial Português

Art. 133.° Sũo con ideradas matcria constitucioiĸil as

disposicOes do Acto C<>k>nial, deveudo o Govcrno publi-

cá-lo novamcntc coin as alteracôcs exigiclas pcia presentc

Constituicão.

Disposicôes complementares

a\ Revisão constitucional

Art. 13 1." A Constituít;ão scr.i revista dc dez cm dez

anos, tendo para êsse cíeito podcrcs constituintes a Asscm-

blea Nacional cujo mandato abrangcr a opoca dc rcvisão.

Art. 135.° (<j) IndependcTitemetite do precciluado no

arlígo antcrior. quaiilo o bcm ptiblico ímpciíos.imentc o

exigir. e dtpois dt otivido o Consclho de i.slado. podco

Prcsídente da l-ícpublica. cm dccroto assinado por todos

os Miuistres :

l.° Deteniniiar que a Assemblcn Nacional a clegcr as-

suma poderes constituintcs c reveja n Constituicão cm

pontos cspecínis indicndos no rcspcctivo decreto ;

2.° Submetcr a plcbiscito nncional as altcracôes da

Constituíeũo quc sc ictirnm n Huio.To legislativa ou sctts

orgnos, vigorando as alteracôes aprovadas logo qtie o

apuramcnto dcfiniJvo do plebiscilo seja publicado no

Diário <!o ôovérno.

\a) Te\to segundo a lei n.u 1:885.

b) DîsposiQôes especiais e transitorias

Art. 13é.o Para execueão do § único do artigo 53."

será adoptado um regime de transicão, com as restricôes

lemporárias julgadas indispensáveis.

Art. 137.° (j) EJnquanto não estivcr concluída a or-

ganizacão corporativa da N'acão scrão adoptadas formas

transitorias de realizar o principio de reprcsentacão cr-

gânica cstabeieciclo no tíítilo v da Partc I.

Art. 13S." O aclual Prcsidente da República c reco-

nhecido por esta Constituicão. durando o seu mandato

scte anos. contados da data em que tomou posse da Pre-

sidcncia.

Art. 139." A primcíra Assemblea Nacíonal terá pode-

res constituinles.

Art. 140.° As leis c decrctos com fôrea de lei que

foram ou vierem a ser publicados até â primeira reiinião

da Assemblea Nacional conlínuam cm vígor e ficam va-

lcndo como leis no <]ue explícita ou implicilamente não

scja contrario aos princípios consignados nesta consti-

luicão.

Art. 141.° As leís c dccretos-leis referidos no artigo

antcrior podcm porém scr revogados por dccretos rcgu-

lamcntares em tudo t|ue se refira â organizacão interna

dos scrvicos c não altcrc a situacão jurídica dos particu-

lares ou o estatuto dos fiuicioiĸírios.

§ t'uiico. As rcstriQÔes constantes dêste artigo n5o

abrangcm as leis e clecretos-leis que picceituem o que nê-

les constílue matéria legislaliva. ncm o quc cstá excepluado

por iôrga do § 1 .° do artigo 70." c do artigo 93.°

Art. 142." Emquanto n<To forcm publicadas as leis ne-

cessárias a cxecucão do prcceituado no título VI da Parte

II, a aclministracão local continuará regulada pela legisla-

c;ão vigcntc, inelusíve no que se reterc å nomeacão e de-

míssão dc comissôcs aclministratívas das autarquias locais.

.\rl. 143.° Esta Constituicão cntrará cin vigor depois

de aprovada cm plcbíseito nacional c logo que o apura-

menki defĩnitivo dêste scja publícatio no DiJrio do ôo-

vérno.

(Publicafão ordenada por desprcho do Presidentc do

Conselho, de 5 dc Julho de 1035, em cumprimento

do dispcsto no arlijo 7.° da lei n." 1:885, di 23 dc

Mar{0 dc 1935).

\>t) Te\to segundo a lei n.° 1 8 >•>:>.

-

¥■ • *
-

Assiniiii.ps iW ■ A rnifio*

Avaliando a nossa boa vontade, e o

sacrifício de repetidas cobrancas pelo

correio, todos devetn remeter a impor-

tância das assin?turas :m dívida.

i I I i ■ .-. l i i_l l i i ■'ĨJĨV. _■ l l ■ i.l.l ■ • ■'■ i ■ ■ JJ l iji i

ÊSTE NL'.MERO FOI VISADO

PELA CO.WISSÃO DE CENSURA



A UNIÃO
Orgáo Cficial do Centro Catôlico Portugnês e Revĩsta Mensal de Documentacio

Publica no seu numero de Julho

de 1935 a Constĩtuigão Polí-

tica da Republĩca Portuguesa

com as alterapoes aproiradas

pela Assembleia WaclonaL

Propagar o presente numero de "A UNIÃO" é iníegrar
os portuguêses no conhecimento dos direitos e garantias

consignados na Constitui^ão.
Cada exemplar, avulso, deste numero vende=se

^==== ao pre^o especial de UM ESCUDO.

Dirijam desde já os seus pedidos å Administra?ão
de "A UNIÃO" - Rua Capelo, 5-- 2.% E.--LISBOA
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