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DECRETO DE 10 DE :lIARÇO m3 1821

Dú as fh>;0S cLt. Co nat.tuiç ão Politica lia. Mouarchin Po rtugucaa.',

li Retrencia do Reino, em Nome de RI-Rei o SI', D, Joào VI,
faz saber que as Cortes Geraes Extt-aordinarias e Constituintes
da Nação Por-tugueza tem Decretado ° seguinte:

As Cortes Geraes Extr .ordinarias e Constituintes da Nação
Portugueza, antes de procederem a formar a sua Constituição
Polttica, reconhecem e decretam como Bases della os seguintes
principio", por serem os mais adequados para assegnrar os
direitos indivlduaes do cidadão, e estabelecer [1, organisacão e
limites dos Poderes Políticos do Estado.

SECÇÃO 1

VOi' lJIREITOS IXDIVJDUAES Jlt) <.InAD!\O

1.° A Constituição Política (in, Nação Portugueza deve manter
a liberdade, segurança, e propriedade de todo o cidadão,

;!,O A liberdade consiste na faculdade que compete a cada um
de fazer tudo o lJIW a lei não prohise. A conservação desta liber
dade depende da exacta ouservuncia das leis,

3, o A seguranç:1 pessoal consisto na protecção que o Governo
deve dar a- todos para poderem conservar os seus direitos pes
soaes.

4. o Nenhum individuo devejámais ser preso sem culpa formada,
5,0 Exceptuam-se os casos determinados pela Constituição, e

ainda nestes, o Juiz lho dará em 24 horas e por escripto a
razão da prisão.

E. - ~~



2 CONSTITUINTE

o. u A lei designará as p31118 com que devem ser cas ti gados
não só o Juiz que ordenar a prisão arbitraria, mas a pessoa que
a requerer, e os orflciaes que a executarem.

1,.0,A propriedade eum direito sagrado e invíolavel que tem
todo o cidadão de dispór á sua vontade ele todos os seus bens,
segundo a lei. Quando por alguma circumstancia de necessidade
publica o urgente fôr preciso que um cidadão seja privado deste
direito, deve ser primeiro inclemnisado pela maneira que as leis
estabelecerem.

8. 0 A livre oornmunioação dos pensamentos é um dos mais pre
ciosos direitos do homem. Todo o cidadão pode conseguintemente,
sem dependencia de censura prévia, manifestar suas opiniões em
qualquer materia; corntanto que haja, de responder pelo abuso
desta liberd Ide nos CitSOS e H;) fórma que a lei determinar.

9.° As Córtes farão logo esta lei, e nomearão um Tribunal
Especial para proteger a Iíberdade da imprensa e cohibir os de
Iictos resultantes do seu abuso.

10. Quanto porém áquollo abuso, que se póde fazer desta liber
dade em matérias religiosas, fica salva aos Bispos a censura dos
escriptos publicados sobre dogma e moral, e o Governo auxiliará
os mesmos Bispos para serem castigados os culpados.

11. A lei é igual para todos. Não se devem portanto tolerar
nem os privilegias do fôro nas causas civeis ou crimes, nem com
missões especlaes. Esta, disposição não comprehencle as causas
que pela sua natureza pertencerem a juizos particulares, na COll~

formídade das leis que marcarem essa natureza.
12. Nenhuma lei, e muito menos a penal, será estabelecida

sem absoluta necessidade. Toda a pena deve ser proporcionada
ao delicto, e nenhuma deve passar da, pessoa do delinquente , A
conriscnção de bens, a infamia, os açoutes, o baraço e pregão, a
marca de ferro quente, a tortura, e todas as mais penas cruéis e
infamantes ficam em consequencia abolidas.

13. Todos os cidadãos podem ser admittidos aos cargos publi
cos sem outra distincção, que não seja a dos seus talentos e das
suas virtudes.

14. Todo o cidadão poderá apresentar por escripto as Côrtes e
ao Poder Executivo reclamações, queixas, ou petições, que deve
rão ser examinadas.

15. O segredo das cartas será Inviolável. A Administração do
Correio, flcarà rigorosêimente responsavel por qualquer infraccão
desta lei.

sscçxo II

DA NAÇÃO PORTUGUE;.o;A, SUA RELIGL~O, GOVI<mNO E DYNASTIA

16. A Nação Portugueza é a união de todos os Portuguezes de
ambos os hernispherios.

17. A sua religião é a Catholica Apostolica Romana.



PORTUGUEZA 3

18. a seu governo é a monarchia constttucional hereditária.
com leis fundamentaes que rezulern o exercicio dos tres poderes
políticos.

19. )". sua dynastia reinante é a da Serenissima Casa de Bra
gança. O nosso Rei actual é o Senhor D. João VI, a quem sueco
dorão na Coroa os seus legítlmos descendentes, segundo a ordem
regular da primogenitura.

20. A Soberania, reside essencialmente em a Nação. Esta é
livre e independente, e não pótle ser patrimonio de ninguem.

21. Somente á Nação pertence fn.~er a sua Constituição ou lei
fundamonta.l, por meio de seus tcopresentautes legitimamente
eleitos. Esta, lei fundamental obrigará por ora somente aos Por
tuguezes residentes nos Reinos de Portugal e AlgarvBS, que
estão legalmente representados nas presentes Cortes. Quanto aos
que residem nas outras tres partes do mundo, ella se lhes tornara
commum, logo que pelos seus legitimas Representantes declarem
ser esta á sua vontade.

22. Esta Constituição ou lei fundamental, uma vez feita pelas
presentes COrtes Extracrdlnarias, sómente poderá ser reformada
ou alterada em algum ou alguns de seus artigos depois de have
rem passado quatro annos, contados desde a sua publicação,
devendo porém concordar dous terços dos Deputados presentes em
a necessidade da pretendida alteração, a qual somente se poderá
fazer na legislatura seguinte aos ditos quatro annos, trazendo os
Deputados poderes especiaes para, isso mesmo.

2::L Guard.ir-se-ua na Constituição uma bem determinada di
visão dos tres poderes, legislativo, executivo, e judiciario , a
legislatí vo reside nas Córtes com a dependencia da sancção do
Rei, que nunca terá um veto absoluto, mas suspensivo, pelo modo
quo determinar a Constituição. Esta disposição porém não com
prehende as leis feitas nas presentes Cortes, as quaes leis não
ficarão sujeitas a veto algum

O poder executivo está no Rei e seus Ministros, que o exercem
debaixo da autoridade do mesmo Rei.

a poder judiciario está nos Juizes. Cada um destes poderes será
respecti vamente regulado de moela, que nenhum possa arrogar a
si as attribuições UO outro.

24. A lei é a vontade dos cidadãos declarada pelos seus Repre~

sentantes juntos em Córtes , Todos os cidadãos devem concorrer
para a formação da lei, elegendo estes Representantes pelo
methodo que ri, Constituição estabelecer. Nella se 11a de tambem
determinar quaes dev.un ser excluídos destas eleições. As leis se
farão pela unanimidade ou pluralidade de votos, precedendo dis
cussão publica.

25. A iniciativa directa das leis somente compete aos Represen
tantes da Nação juntos em Cortes.

26. a Rei não poderá assistir ÚS delíberações das Cortes, porém
somente á sua abertura e conclusão.

27. As Cortes se reunirão uma vez cada anuo em a Capital do
Reino de Portugal, em determinado dia, que ha de ser prefixo na
Constituição; e se conservarão reunidas pelo tempo ct-e tres
f-lj:f-



me~es, o qual 'poderá prorogar-se por mais um mcz, parecendo
assim necessario aos dous terços dos Deputados. O Rei não poderá
prorogar nem dissolver as Córtes. .

28. Os Deputados das Córtes são, como Representantes da
Nação, ínviolaveís nas suas pessoas, e nunca responsavoís pelas
suas opiniões.

20. A'S Côrtes pertence nomear a Regencia do Reino, quando
assim fôr preciso; prescrever o modo por que então se ha de
exercitar a sancção das leis; e declarar as attribuições da mesma
Regencia. Sómeuto ás Córtes pertence tam hum approvar os tra
tados de alliança otfensiva c defensiva, de subsídios, o de com
mercío ; conceder ou negar a admissão de tropas estrangeiras
dentro do Reino; determinar o valor, peso, lei, o typo das
moedas; e terão as demais attríbuições que a Constituição
designar.

30. Uma Junta composta de seto individuas eleitos pelas Côrtes
d'entre os seus membros, permanecerá na Capital, onde ellas se
reunirem, para fazerem convocar Côrtes Extraordínarlas nos
casos que serão expressos na Constituição, e cumprirem as outras
attribuíções que ella lhes assignalar.

31. O Rei é invíolavel na sua pessoa. Os seus Ministros são
responsaveis pela falta de observancía das leis, especialmente
pelo que obrarem contra a liberdade, segurança, e propriedade
dos cidadãos, e por qualquer dissipação ou mào uso dos bens
publicas.

:32. As Cortes assignarão ao Rei e ú Família Real no principio
de cada reinado uma dotação conveniente, que será entregue em
cada anno ao administrador que o mesmo Rei tiver nomeado.

3~L Haverá um Conselho de Estado composto de membros pro
postos pelas Córtes na forma quo a Constituição determinar.

34. A imposição de tributos e a fórma da sua repartição será
determinada exclusivamente pelas Córtes. A repartição dos im
postos directos será proporcionada, ás faculdades dos contri
buintes, o delles não será isenta pessoa ou corporação alguma.

35. A Constituição reconhecerá a divida publica; e as Côrtes
estabelecerão toLI08 os meios adequados para, o seu pagamento,
ao passo que ella se fór Iiquidando.

36. Haverá uma. forçl. militar permanente de terra e mar,
-determinada pelas Côrtes. O seu destino é manter a segurança,
interna e externa do Reino, com sujeição ao Governo, ao qual
-sómente compete ernpregal-a polo modo que lhe parecer con-
veniente.

37. As Córtes farão c dotarão estabelecimentos de caridade €:

Instrucção publica.
(Seguem-se as assignatnras .de todos .os Deputados presentes),
O presente Decreto se publique, registre, guarde no archivo

Nacional da Torre do Tombo e por duplicado no das Côrtes, e se
remetta por exemplares impressos a todas a~ Estações a quem

-competir p1ra ter desde logo prompto cumprimento, ficando as
Bases qu~ nelle se contém, servindo provisoriamente de Consti
tuição, com declaração porém que os casos exceptuados de que



trata o art . 5 serão interinamente os mesmos da legislação
actual, e que a, execução dos arts 8, 9, 10 e 11 rlcarà suspensa
por depender de novas leis, que serão feitas ímmedlatarnente .
A Regencia do R~ino jure as reter-idas Bases, e faça expedir as
ordens necessarias, para que em determinado dia sejam também
juradas por todas as Autoridades Eccle.siustioas, Civis e Militares.

A mesma, Regencia o ten 1m assim on tendido e faça prom pta
mente executar. Paço das Córtes em 9 elo Março do 1821.-- Ma
noel Fernandes Thomaz, Presideutev-« JO'3é Ferreira Borges,
Deputado Secretario.- João Baptista Pelgueiras, Deputado Se
cretariov-« Ag1stinho José Freire, Deputado Secretnriov-e- Fran
cisco Barrozo Pereira, Deputaria Secret..rio.

Portanto manda a, todas as autoridades, a quem competir
'J conhecimento e execução do presente Decreto, quo assim o
tenha entendido, o o cumpram e fjÇólll cmnprir e executar, como
ne110 se contém; e ao Chanceller-Mór do Reino que o faça pu
blicar na Chancellarla, o registrar nos li vros respectivos, re
mettendo o original ao urchivo nacional da, Torre do Tombo, e
copias a todas as estações do estylo , Palácio da Regencia 10 do
Março do 1S2J .

Conde de Sampaio.- João lh Cunha Souto Muiorv-« Frei Fran
cisco de S Luiz.- José Luiz de Carvnlho.- Joaquim Pedro
nomes de Oliveirav-e- Francisco Duarte Coel11o.- Anselmo José
Braamcamp.- Antonio Teixeira RelJ811o.- Francisco Maximí
Iiano do Souza.

DECRETO- DE lG Dg :\L\R(O DE 1821

f';xtingw) lodos os ordenado:" pellSÚ()S, gl'atiílcaç3()~, propinas () outra;;; quas

qUi)l' des pe.zas quI' nâ o se' acllnl'"m ('f\tn!Je!eci,Lts por lei ou dccr-et o ,

A Regencia do Reino em Nome de EI-Rei o Senhor D. João VI.
Faz saber que as Córtes Geraes Extrnordinarias e Constituintes
da, Nação Portugueza têm Decretado o seguinte:

As Cortes Geraes Extraordinarias e Constituintes da Nação
Portuguczo , sendo informadas de que se l'f1gam pela Fazenda Pu
blica algumas despezas que não foram leg.\lmentc constituidas,
Decretam o seguinte:

1.o Ficam extinctos todos os ordenados, pensões, grn tifloações,
propinas e quasquer outras despezas, que não se acharem esta
belecidas por Lei ou Decreto. Esta disposição comprehende tam
bem a Universidade de Coimbra.

2.° A Regencia do Reino porá particular cuidado em restringir
as despezas publicas, fazendo observar em tudo uma rigorosa
economia.



COXSTITUINTE

A mesma Regencia o tenha assim entendido, e faça executar.
Paço das Cortes em 12 de Março de 1821.- Manoel Fernandes
Thomaz, Presidente. - Jose Ferreira Borges, Deputado Se
cretario.- Francisco Barroso Pereira, Deputado Secretario.

Portanto manda a todas as autoridades a quem competir o
conhecimento e execução do presente Decreto, que assim o
tenham entendido, e o cumpram e f'içam cumprir, e executar,
como nelle se contem; e ao Chanceller Mor do Reino, que o faça
publicar na Chancellaria, e registrar nos livros respectivos, re
mettendo o original ao archívo da Torre do Tombo, e copias a
todas as estações do estylo. Palacio da Regencía em 16 de Março
de 1821.

Com as rubricas dos Membros e Secretários da Regencia do
Reino.

DECRETO - DE 20 DE MARÇO DE 1821

Perdoa a todos os dos que se acharem preso , até a publicaçâ» deste Decre t o

eom as excepç ie n.vlle declaradas,

A Regencia do Reino em Nome de El-Rei o Senhor D. João VI,
Faz saber que as Córtes Geraes Extraordínarias e Constituintes
da Nação Portugueza tem Decretado o seguinte:

As Côrtes Geraes Extraordinarias e Constituintes da Nação Por
tugueza, querendo assígnalar o Faustíssimo dia do Juramento das
decretadas Bases da Constituição por actos de beneficencia com
pativeis com a Justiça e equídade, Decretam o seguinte:

1. o Todos os réos, que ao tempo da publicação do presente De
creto se acharem nas cadeias deste Reino, e das ilhas adjacentes,
não tendo mais accusador do que a Justiça, ficam perdoados, e
sejam soltos, depois de julgado este perdão conforme as culpas,
pelos Juizes competentes, ex-offlcio, e sem necessidade de outro
perdão de qualquer parte offendida.

2. o São exceptuados deste perdão os réos de crimes de blasphe
mia de Deus, e dos seus Santos ; moeda falsa; falsidade; teste
munho falso; matar, ou ferir com arma de fogo, e de preposito ;
propinação de veneno, ainda que se não seguisse morte; fog-o
posto acintemente ; morte commettida atraiçoadamente ; arrom
bamento de cadeias; forçar mulheres; soltar presos por vontade,
ou peita; sendo Carcereiro; entrar em Mosteiro de Freiras, para
fim deshonesto; ferir ou espancar a qualquer Juiz, posto que pe
daneo, ou vintenario fosse, por causa de seu offieio; impedir
effectivamente as diligencias da Justiça, usando da força para
isso; furto feito com violencia; ladrão formigueiro, sendo pela
terceira vez preso; ferimento no rosto, ou que se seguiu aleijão,
ou amputação de membro.
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;3. o Osréos, que se acharem ausentes, ou homisiados, seguros ou
afiançados por crimes não exceptuados, gozarão deste indulto,
apresentando-se aos Juizos das suas culpas dentro de seis mezes,
contados da publicação do presente Decreto. . .

4. o Todos os crimes, de qualquer natureza e qualidade que
sejam, commettidos 11a mais de 20 annos, em que não haja
ainda sentença passada emjulgado, on em que havendo-a, não
esteja ainda posta em execução. são também perdoados, ficando
salva a srtistação da parte accusadora, quandoa haja, em.Juizo .

5.0 Os Juizes dos róos, que se acham presos pelos crimes ex
ceptuados, expedirão seus livramentos, e sentenças com toda a
possível brevidade, de que darão conta á Regencia do Reino no
tempo, e pelos meios que ella ordenar, para fazer effectiva
esta providencia, e a responsabilidade das Justiças respectivas.
As VIsitas das cadeias serão feitas precisamente no primeiro dia
util de cada mez . A Regencia elo Reino o tenha assim entendido
e faça executar. Paço das Côrtes em 14 de Março de 1821.- Ma..
110el Fernandes Thomaz, Presidente.- João Baptista Felgueiras,
Deputado Secretario. - Agostinho Jose Freire, Deputado Se
cretario.

Portando manda a todas as autoridades, a quem competir o co
nhecimento e execução do presente Decreto, que assim o tenham
ententido, e o cumpram, e façam cumprir, e executar como nelle
se contêm, e ao Chanceller-Mór do Reino que o faça publicar na
Chancellaria e registrar nos livros respectivos, remettendo o
original ao archivo da Torre do Tombo, e copias a todas as es
tações do estylo. Palácio da Regencia em 20 de Março de 1821.

Com as rubricas dos Membros e Secretarios da Regencia do
Reino.

PORTARIA - DE 23 DE MARÇO DE 1821

Determina que nis Alfandegas e Casas F'iscaes somente sejam feriados os

Domingos e Dias Santos de Guarda.

Tendo as Côrtes Geraes e Extraordinarios da Nação Portugueza
determinado que nas Alfandegas, e Casas Fiscaes somente sejam
feriados os Domingos e Dias Santos de Guarda : A Regencia do
Reino em Nome de EI-Rei o Senhor D. João VI, assim o
manda participar ás autoridades, a quem competir, para sua
intelligencia, e devida execução. Palacio da Regencia em 23
de Março de 1821.

Com as rubricas dos Membros da Regenera do Reino .

.r'\:A:Af'~
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DECRETO - DE ~5 DE MARÇO VI?; 1821

Deter-mina que ;'to" t:t'er1ol'Cs UO 'I'hosuur o Publico Si' a d nut.í.am euco ut.i-os a

rl'speit:) (le seus debit,)s.

A Regencia do Reino em Nome de El-Rei o Senhor D. João VI,
Faz saber que as Côrtes Gemes Extraor-dinarias e Constituintes
da Nação Portugueza tem Decretado o seguinte:

As Côrtes Geraos Extraordinar-ias e Constituintes da Nação
Portugueza, considerando que a compensação de dividas liquidas
entre credor e seu devedor é conforme a justiça natural, De
cretam o seguinte, emqua nto a presente nrgencia do Thesouro
Nacional não perrnitte darem-se a este respeito mais amplas
providencias:

1. o Aos credores originarios do Thesouro Nacional e aos seus
herdeiros (quanto a dividas da herança) se admittirão encontros
ou compensações a respeito de todos os seus debites. Não se
admittírão encontros de dividas por créditos contra o Thesouro
havidos por traspasses ou cessões, sal vo si forem de credores do
mesmo T'hesouro por titulo de deposites, que nelle tenham en
trado, e em pagamento d(' dividas ao Thesouro, vencidas até o
ultimo de Dezembro de 1820.

2. o Quando em alguma execução fiscal se adjudicarem ú Fa
zenda, Publica os bens de qualquer devedor, por não haver arre
matante, se procederá logo a segunda arrematação dos ditos
bens, recebendo-se o pagamento em papel-moeda, ou em quuesquer
outros titulos de creditas, liquidados por seu valor correspon
dente ao mesmo papel-moeda no tempo da referida arrema
tação.

:3.0 Os encontros, de que tr.ita o art. l°, nunca se entenderão
a favor de recebedores, ou contratadores flscaes, quanto a di
vidas procedidas de seus recebimentos, ou de seus contratos pre
sentes ou futuros.

A Regencia do Reino o tenha assim entendido e faça executar .
Paço das Côrtes em 25 de Março do 1821.- Herrnano José Braam
camp do Sobral, Presidentev-« Agostinho José Freire, Deputado
Seeretat-io.s-- João Baptista Felgueiras, Deputado Secretario.

Portanto manda a todas as autoridades, a quem competir o
conhecimento e execução do presente Decreto, que assim o te
nham entendido, e o cumpram, e o f'ç:~m cumprir e executar
como nelle se contém: e ao Chanceller-Mór do Reino, que o faça
publicar na Chaucellaria, e registrar nos livros respectivos,
remettendo o original ao archivo da Torre do Tombo, o cópias
a todas as estações do estylo , Palacio da Regencia em 25 de
Março de 1821.

Com as rubricas dos Membros e Secretários da Regencia do
Reino.



l'ORTUGUEZA

DECILETO - DE ~,! DE .\Bl~IL IH; lH?)

liccbr:t kgitÚllOS 'iS GOVCt'j] os eSklbl'Io,~itl()", »u 'lue "e ,·sta bducer(JIl1 nos

Estados l'ortugnezes clu T'It r ama r , pa,'a ahra~:al""11:1 causa ,b rl~gcneraçã,)

l'0ltL::l.

A Regencia do Reino em Nome ele EI-Rei o Senhor D. João VI.
Faz 8d)81' que as Córtes Ueraes Extraordinarias e Constituintes
d~t, Nação Portugueza tl\m Decretado o sc~uinte :
A~ Côrtes Geraes Extraordiuarias e Constituintes dn Nação

I'ortugueza, considerando a obrigação que tom, do estreitai- cada
vez mais a. união dos Portuguezes de ambos os hernispherios por
por meio de seus in teresses políticos ; e attendendo também a
que nenhum cidadão pode adquirir o sublime caracter de Do
pulado de Córtes, som que este lhe se}t conferido pelos votos de
seus constitulntes, nos quaes a Soberania essencialmente reside,
declaram e Decretam o seguinte:

1. o Serão havidos como legitimos todos os Governos estabe
íoeídos, ou que se estabelecerem nos Estados Portuguezes de
Ultramar e Ilhas Adjacentes, para abraçarem a, Sagra(h~ Causa
da, Regeneração Politica da Nação Portuguoza ; e serão decla
rados beuemeritos (la patria os que tiverem premeditado, deson
vo l vido e executado a mesma, l{egen8l'ação.

2. o Todos os di tos Governos mandarão logo proceder ÚS
«leições dos Deputados de Côrtes, nas quaes se observarão,
quanto fôr possivel, as Instrucções, que a Junta Provisional do
Governo deste Reino, em data de 22 de Novembro di) anno pas
'lado, mandou publicar assim para esta Capital, como para as
Províncias do R8ÜlO, aj ustaudo as mesmas instrucções ás circrun
stancias locaes de cada uma Província.

3. o Nas Provincias, em que pela. sua extensão se acharem mui
-lístantes as cabeças das Comarcas, poderão estas considerar-se
para este effeito somente, como Ca.pitaes de Provincia.

4. o Logo que os Deputados tiverem sido eleitos, o Governo
respectivo os fará apresentar nestas Cortes, instruidos das C0111
patentes procurações e lhes arbitrará pal'it as suas vbgens e
estuda, ajuda s de custo, que serão pagas pelas rendas publicas
das respectivas Provincius ,

5. o A occupação violenta de qualquer porção do territorio
Portuguez será considerada, como declaração de guerra feita a,
Portugal.

ti. ú Quaesquer autoridades e pessoas, que se oppuzerem á Re
generação Política da Nação Portugueza, dando causa, a que os
Povos desesperados ensanguentern as suas revoluções, serão
responsaveis pelos males que occasionarem ,

7 . o A Regencía do Reino apertara cada vez mais os vínculos
de fraternidade, que felizmente unem este Reino com as Provin
cias Ultramarinas, prestando-lhes os possíveis auxílios para se
tornar perpetua e indissoluvel a mutua união.

A Regencia lia Reino o tenha assim entendido e faça exe
entar , Paço das Côrtes em 18 de Abril de 1821.- Herrnano

E .J":;)
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José Braamcamp do Sobral, Presidente.- Agostinho José Freire,
Deputado Secretario.- João Baptista Felgueiras, Demtado Se
cretario ,

Portanto manda a todas autoridades, a quem competir o co
nhecimento e execução do presente Decreto, que assim o tenham
entendido e o cumpram, e o façam cumprir, e executar como
nelle se contém; e ao Chanceller-Mór do Reino, que o faça pu
blicar na Chancellaria, e registrar nos livros respectivos, re
mettendo o original ao archí vo da Torre do Tombo, e cópias a
todas as estações do estylo. Palacio da Regencia em 24 de Abril
de 1821.

Com as rubricas dos Membros di Regencia do Reino.

PORTARIA - DE 5 DE MAIO DE 1821

Pr-ohibe que sejam providos Beneficios Ecolesiastioos.inão sendo Curas

d'alrnas ,

As Cortes Geraes e Extraordinarias da Nação Portugueza,
tendo determinado que da data da presente Portaria em diante
se entenda prohibido o provimento de quaesquer Beneficios Eccle
siastícos, que não forem Curas d'almas : A Regencia do Reino,
em Nome de EI-Rei o Senhor D. João VI, assim o manda parti
cipar á Mesa do Desemhargo do Paço, Mesa de Consciencia e
Ordens e mais autoridades a quem competir, para sua intelli
gencia, e devida execução na parte que lhes toca. Palácio da
Regencia em 5 de Maiode 1821.

Com as rubricas dos Membros da Regencia.

DECRETO - DE 10 DE MAIO Df<1 1821

Declara os Bnchareis formados em Leis ou Canones pela. Universidade de

Coimbra habilitados para os lagares de magistratura.

A Regencia do Reino em Nome de EI-Rei o Senhor D. João VI
Faz saber que as Côrtes Geraes Extraordinarias e Consti
tuintes da Nação Portugueza têm Decretado o seguinte:

As Côrtes Geraes Extraordinarias e Constituintes da Nação
Portugueza, considerando que as leituras no Desembargo do
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Paço, e habilitações preprratorias del las, só servem de vexar
com despezas e encommodos 0:-; pretendentes dos logares da Ma
gistratura, e não de apurar o seu merecimento, que com mais
razão póde ser classificado pelos Lentes, que no tempo de seu
curso juridico tiveram occasião de conhecer o seu procedimento,
e talentos, Decretam o seguinte:

1.0 Todo o Bacharel, formado em Leis ou Canones pela Univer
sidade de Coimbra, e informado pelos respectivos Lentes, na forma
da Carta, Regia de 3 de Junho ele 1782, fica habilitado para
entrar nos legares de Magistratura independente de leitura no
Desembargo do Paço, certidão de pratica, ou outra alguma
habilitação prepnratoria, que desde hoje em diante ficam abolidas.

2.° Os ditos Bachareis serão admittidos àquelles logares da
Magistratura, com attenção ao seu merecimento qualificado nas
referidas informações, que, por isso serão dadas com muita
circumspecção e maduro exame.

3.° O Reitor da Universidade de Coimbra continuará a remetter
ao Governo, no fim de cada anuo lectivo, as mesmas informações
segundo a fôrma prescripta na citada Carta Régü de 3 de Junho
de 1782, e o governo fará logo publicar uma lista dos Bacharéis
que por ellas ficaram habilitados: e aos B ichareis, formados
antes da publicação do presente Decreto, se facultarão no Dosem
bargo do Paço certidões de suas informações, requerendo-as.

A Regencia do Reino assim o cumpra e faça executar. Paço
das Côrtes 9 d» Maio de 1821.- Hermano José Braamcamp do
Sobral, Presidente - João Baptista Felgueíras, Deputado 813
oretano - Agostinho de Mendonça Falcão, Deputado Secretario.

Portanto manda a todas as autoridades, a quem competir o
conhecimento e execução do presente Decreto, que assim o
tenham entendido, e o cumpram, e o façam cumprir e executar,
como nelle se contém; e ao Chauceller-Mór do Reino, que o
faça publicar na ChanceIlaria, e registrar nos livros respectivos,
remettendo o original ao archivo da Torre do Tombo, e copias
a todas as estações do est ylo. Palacio da Regencia em 10 de
MaIO de 1821.

Com as rubricas dos Membros da Regencia do Reino.

DECRETO - DE 14 DE MAIO DE 1821

F'ixa a deter.ninaçâo vaga tio Alvará de 7 de Janeiro de i7.íO reln tivamen te As
roupas, camas, e outros objectos que se dão a.os Ministros a titulo de aposen

tadoria, indo em correição ou diligencia ,

A Regencia do Reino em Nome de El-Rei o Senhor D. João VI,
Faz saber que as Côrtes Geraes Extraordinarias e Consti
tuintes da Nação Portugueza têm Decretado o seguinte.

As Côrtes Geraes Extraordinarias e Constituintes da Nação
P ortugueza, desejando atalhar os vexames, que se fazem aos

;::-j'0~
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Povos com exorbitantes requisitos do roupas e camas pilt\t os
Ministros que vão em correição; e fixar a vaga determinação
(lo AIvará de 7 de Janeiro de 1750, sobre este assumpto, Decretam:

1.0 Qualquer Ministro, indo em correição ou diligenciá,
somente pódo exigir uma (.1.ma1I:1r(1.si.outraparacada.Es
cri vão, outra para o Inquiridor, e Contador (havendo-o), e
outra para o Meirinho, e duas para criados.

2.° Tanto as camas, como louças, e mais trastes, que so lhes
costumam ap-omptar nas aposentadorias, serão taes quaes as
terras () permittu-ern ; e antes de sahirern restituirão, ou inJem
uisarão os Ministros e orllciaes sobreditos o que lhes tiver
sido entregue.

3.o A transgressão elo cada um dos artigos antecedentes, e bem
assim se exigirem o titulo ele aposentadoria qualquer quantia
de dinheiro contra a litteral determinação da, Lei, se 1hes
.larà mn culpa. .

A Regencb (lo Reino o tenha assim entendido, e o faça
executar. Paco das Cortes em 11 de Maio de 1821 - Hermano
José Braamcamp do Sobral, Presidente - João Baptista Fel
gueiras, Deputado Secretario - Agostinho de Mendonça Falcão,
Deputado Secretario.

Portanto manda a todas as autoridades, ~t quem competir
o conhecimento o execução do presente Decreto. que assim o
tenham entendido, e o cumpram, o façam cumprir e executar,
como nello se contém; e ao Chanceller-Mór do Reino que o
faça publicar na, Chancellaria, o registrar nos Iivros respectivos,
remettondo-so o original ao archivo da Torre elo Tombo, e
copias a todas as estações do estv lo. Palácio .la Regencia em
14 de Maio do 1821.

Comas rubricas dos Membros da Regencia do Reino.

DECRETO - DE 17 DE :\1.'\10 DE 11)21

A Regollcja do Reino em Nome de El-Rei o Senhor D. João VI.
Faz. sauer que as Cortes Geraes Extraordiuarias e Coustituintes
ria Nação Portugneza têm Decretado ú seguinte:

As Córtes Geraes Extraorrlinarias e Constituintes da, Nação
Portugueza, considerando os grav' s prejuízos, que resultam do
estabelecimento dos Juizes de Commissão, e de Administração de
casas particulares, incompatível com as Bases da Constituição,
Decretam o seguinte:

I. o Desde a publicação do presente Decreto ficam cxtinctos
todos os Juizos de Commissão, ou de Administração concedidos
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ê1 favor de casas nobres. on de quaesquer outras pessoas parti
culares : revogados em tudo e por tudo os D8C1'et08 que os
concederam.

2.° Toda a jurisdiecão daquelles extinctos Juizos reverterá
para os Juizes competentes, quanto :10 conhecimento das causas;
e para elles passarão immediatamente os processos findos, e pen
deutcs. Qnanto <1" :HIrninistrações das casas, tomarão entrega
deí las seus donos, tutores ou curadores.

A Regencia do Reino o tenha assim entendido e faça executar.
Paço das Córtes em 17 de Maio do 1821 - Hermano José Bra
amcamp do Sobral, Presidente.- João Baptista Felgueiras,
Deputado Secretario. - Agostinho de Mendonça, Falcão, Deputado
Secretario.

Portanto manda a todas as autoridades, a quem competir (
conhecimento e execução do presente Decreto, que assim o tenham
entendido, e o cumpram e façam cumprir e executar, como nelle
se contém; e ao Chanceller-Mór do Reino, que o faça publicar
Bit Chancellaria, e registrar nos Iivros respectivos, remettendo
o original ao archivo da Torre do Tombo, e cópias a todas a~

estações do estylo. Palácio da Regencia em 17 de Maio d:
1821.

Com (\, rubrica dos Membros da Regencia do Reino.

-AP:.F\:.F\:F\:AJ\:I"

DECRETO - DE :21 ng :'.IAIO DE 1821

E~tabdi;(e novojprocesso p:1.rit os recursos intorpos tos das .Just.i(>,,~P Au\orid:.d".

Eec1üsiastíc:t<; par;l, (o .luiz o da Co r-ôn.

A Regencia do Reino em Nome rle EI-Rei o Senhor D. João VI
Faz saber que as Córtes Geraes Extraordinarias e Constituintes
da Nação Portugueza tem Decretado o seguinte:

As Côrtes Geraes Extraordinarias e Constituintes da Nação
Portugueza, considerando que o remédio dos recursos para o
Juizo da Corôa, observada, ,L marcha das cartas rogatorias, e dos
assentos que sobre ellas se tomavam, é um remedio sempre
tardio, e sobremaneira dispendioso, Decretam o seguinte:

1.° Os recursos interposto) das Justiças e Autoridades Eccle
siastícas para os Juizos da, Coroa, serão daqui em diante consi
derados e processados como os aggravos de petição, que se in
terpõe dos Juizos Seculares para seus superiores.

2. 0 O Juiz recorrido, e as partes interessadas serão ouvidas
sobre os ditos aggTavos, e ficam obrigadas a responder no termo
da Ordenação do Reino: quando, porém, o Juizo da Corôa estiver
mais distante do que as cinco leguas da lei, fica concedido ao
E~j~.:t
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aggravante O prazo de 30 dias para apresentar os autos no Juizo
da Corôa.

3. o Fica revogada a pratica das cartas rogatórias, e dos
assentos, que sobre ellas se tomavam; e os Juizes da Corôa con
ceberão as sentenças de provimento em termos impera
tivos.

4. o Recusando o Juiz ou Autoridade Ecclesiastica cumpril-as,
o Corregedor da Comarca, sendo requerido, as mandará cumprir
emquanto couber nos limites (b sua jurisdíccão ; si, porén, o ne
gocio fór de natureza que os exceda, drrá parte ao Juizo da
Corôa, pira que este dê as providencias neeessarias para tornar
eifectivo aquelle provimento.

A Regencia do Reino o faça cumprir e executar sem embargo
de quaesquer leis em contrario, que ficam revogadas nesta parte,
como se deltas se fizesse expressa menção. Paço das Cortes em
17 de Maio de 1821.- Hermano José Braamcamp do Sobral,
Presidente.- João Baptlsta Felgueir.is, Deputado Secretario.
Agostinho de Mendonça Fulcão, Deputado Secretario.

Portanto manda a todos as autoridades, a quem competir o
conhecimento e execução ~do presente Decreto, que assim o
tenham entendido, e o cumpram, e faç un cnmprir e executar
como nelle se contém; e ao Chancel ler-Mór do Reino, Que o faça
publícnr na. Chancollaria, e registrar nos livros respectivos,
remettendo o original ao archivo da Torre do Tombo, e cópias
a todas as estações do estylo. Palácio da !legencia em 21 de Maio
de 1821.

Com as rubricas dos Membros da Regencia do Reino.

DECRETO - DE 23 DE MAIO DE 1821

Rev ogu o estylo das tenções em latim.

A Regencia do Reino em Nome de EI-Rei o Senhor D. João VI,
Faz saber que as Cortes Geraes Extraordinarias e Constituintes
da Nação Portugueza têm Decretado o seguinte:

As Cortes Geraes Extraordinar-ias e Constituintes da Nação
Portugueza, convencidas de que o uso das tenções em latim,
praticado nas Relações deste Reino, sómente serve de demorar a
prompta Administração da Justiça, que com maior facilidade e
exactidão se póde explicar na língua Portugueza Decretam o
seguinte:

Fica abolido o estylo das tenções em latim, praticado nas
Relações deste Reino; devendo aquellas ser escriptas em língua
portuguoza,
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A Regencia do Reino o faça cumprir e executar.- Paço das
Côrtes em 17 de Maio de 1821.- Herrnano José Braamcamp do
Sobral, Presidente. - Ag'o:stinho de Mendonça Falcão, Deputado
Secretario. - João Baptista Felgueiras, Deputado Secretár-io.

Portanto manda a todas as autoridades, a quem competir o
conhecimento e execução do presente Decreto, que assim o tenha
entendido e o cumpram e o fuçam cumprir e executar como nelIe
se contém; e ao Chnnceller-Mór do Reino, que o faça, publicar
na Chancellaria, e registrar nos livros respectivos, rernettendo
o original ao archivo (Lê Torre do Tombo, e cópias a todas as
estações do estylo.- Palacío da Regencia em 2~~ de Maio de 1821.

Com as rubricas dos Membros da Regencia do Reino.

DECRETO - DE 2ô DE ?lIAIO !)li; 18~1

Extingu<) IIS [lrivilegif):,\ d;t aposcntadoria assim a ct.iva, CiJlllI) passiva f.L'1!. .los

casos que são decla rados.

A Regencia do Reino em Nome de El-Rei o Senhor D..70:10 VI,
Faz saber que as Cortes Geraos Extraordinnrias e Constituintes
da Nação Portugueza têm Decretado o seguinte :

As Cortes Geraes Extraordinarias e Constituintes da Nação
Portugueza , considerando que a Inviolabilidade do direito de pro
priedade, sanccionada nas Bases da Constituição, não póde sotrrer
restricções que não sejam exigidas por uma necessidade publica
e urgente, Decretam:

lo Os privilegias de a pcsentadoria assim activa, como passiva,
ficam abolidos e revogadas na parte correspondente ás Leis, ou
ordens, em que se fundam.

2. o Ficam sómen te subsistindo os estabelecidos em Tratados,
ernquanto estes se não alterarem competentemente; os conce
didos nos actuaes contratos puhlícos, durante a existencia dos
mesmos contratos, os dos commerciantes e artirlces, obrigados a
arruamentos, dentro dos limites destes. e em tanto que especial
mente se não revogarem as leis dos ditos arruamentos; os dos
Offlciaes Militares, na conformidade da Portaria de 22 de No
vembro de 1814, até se organizar nova legislação ar esse respeito;
e os dos magistrados, que andam em diligencias, na fórma do
Decreto de ] 1 do corrente mez.

A Regencia do Reino o tenha assim entendido e faça execu tal'.
- Paço das Cortes em 25 de Maio de 1821. - Hermano José
Braamcamp do Sobral, Presidente. - João Baptista Felgueiras,
Deputado Secretario.- Agostinho de Mendonça Falcão, Deputado
Secretario.

t;-.10~:'>
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Portanto manda a todas as autor idades, a fluem competir o
conhecimento e execução do presente Decreto, que assim o
tenham entendido, e o cumpram, e façam cumprir c executar,
como nelle se contém; e ao Chaneeller-Mor do Reino, q110 o
faça publicar na Chnncell.rria , e registrar nos livros com
petentes, remettendo o origi.nal ao nrchivo da Torre do Tombo
e copias a todas as estações do esty lo. - Pa.lacio da, n,egencia em
26 do Maio de 1821.

Com as rubricas dos Membros da Regencia do Reino.

DECRETO - llE 30 DE .'1,\10 Dl~ 1821

.\Iafll·!tt CP;,SiU' () c ostuino ,1(· serem assigna.dos c om ruJJl.'ic;t ;\0; j)lll'tarias ,.

dospach os das Autoridndos .

A Regencia do Reino em Nome de El-Reí o Senhor D. João VI
Faz saber que as Córtes Gerass Extraordinarias e Constituintes
da Nação Portugueza, têm Decretado o seguinte:

As Côrtes Geraes Extraordinar-tas e Constituintes da Nação
Portugueza, querendo fazer e110Clti Vil a responsabilidade rlr
todas as Autoridades, e uniforme a formalidade das assigna
turas de suas Portariusv ou despachos, Decretam o seguinte:

Da publicação deste em diante todas as Portarias ou des
pachos de quaosquer Autoridades que sejam, que até o presentt
eram assignadas com rubricas, serão daqui em diante assi
gnadas caril o appellido da pessoa ou pessoas, de quem ema
narem, rícando inteiramente extíncto o uso das assígnaturas
por meio de rubricas.

A Regencia do Reino o tenha assim entendido e faça oxe
cutar , Paço das Cortes em 29 de Maio de 1821.- José Joaquim
Ferreira de Moura, Presidente.-.João Baptista Felgueiras, Depu
tado Secretario.- Antonio Ribeiro da Costa, Deputado Secretario.

Portanto manda a todas as autoridades, a quem competir o
conhecimento e execução do presente Decreto, que assim o
tenham entendido, e o cumpram e façam cumprir e executar-,
como nelle se contém; e ao Chanceller-Mór do Reino, que
o faça publicar na Chancellaria, e registrar nos livros compe
tentes, remettendo o original ao archivo da Torre do Tombo!
e copias às estações do estylo , Palacío da Regencia em 30 de
Maio de 1821.

Com as rubricas dos Membros da Regencia do Reino.
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Permitte qu,~ os ,lev<Jc!ol'l'" tiscues in culpavohnent- impossibilitados de pa

gal'cm suas d ividas, fuçam o paga1ll·>Ilto pOl' ['l'"st:tçii,'s, ou por moi o de

!ettras sem ve nc i-ne nt o c!e juros ,

A Regencia do Reino em Nome de EI-Rei o Senhor D. João VI,
Faz saber que as Côrtes Geraes Extraordinarias e Constituintes
da Nação Portugueza, tem Decretado 0 seguinte:

As Côrtes Geraes Extraordinarias e Constituintes da Nação
Portugueza, attendendo a que pela insolita baixa do valor dos
Iruetos, e por outras círcunistancias extraordinarias dos tempos
passados, muitos devedores do The:'louro Nacional foram incul
pavelmente induzidos á impossibilidade de p;lgar suas dividas,
e seriam arruinados com suas familins, si contra elles se pro
cedesse com o rigor das Leis riscaes, Decre ta 111 o seguinte:

1. o A Regencía do Reino tlca autorisa'la para admitti r os
devedores, que se acharem na referida impossibilidade pelos
revezes da fortuna, e sem culpa sua, a pagarem prestações pro
porcionadas á importancía de suas dividas, segurando a tota
lidade dellas com penhores ou riança idonea, o satisfazendo
adiantada, a primeira prestação.

2 o Tambem se poderão admittir aos mesmos devedores
lettras sem vencimento de juros, a prazos convencionados, as
quaes serão aceitas pelo devedor, e 11m ou mais endossantes,
acreditados nesta cidade de Lisboa, onde serão pagas; e terão a,
natureza, (te bilhetes das Alfandegas.

3. 0 Si o devedor faltar ao pagamento de alguma prestação,
ou lettra, ficará logo revoga/da a graça concedida, proceder
se-ha na execução por toda a divida, e a lettra será prompta
mente paga ao portador pelo Thesouro Nacional.

4. o São excluidos do beneficio do presente Decreto os Re
cebedores de impostos publicos: aos Exactores poderá conce
der-se em casos muito especiaes, e somente quanto aos al
cances que tiverem contrahído até o presente.

A Regencia do Reino o tenha assim entendido e f<lça
executar. Paço das Côrtes em 9 de Junho do 1821. - .Iosé
Joaquim Freire de Moura, Presidente.s--João Baptista Felgueiras,
Deputado Secretario. - Antonio Ribeiro ela Costa, Deputado Se
cretario.

Por tanto manda a todas as autoridades, a quem competir o
conhecimento e execução do presente Decreto, flue as dm o tenham
entendido, e o cumpram, e façam cumpr. I' e executar, como
nelle se contem; e ao Chancaller-mor do Reino, que o f'uç t
publicar na Chancellaria, e registrar nos livros respectivos,
rernettendo o original ao archivo da Torre do Tombo, e copias
a todas as estações do estylo . Palácio da Regencía em nd~

Junho de 1821.

Com B'3 rubrica, d03 Membros da Regencla do Reino.
~~

Parte I 1821

E-l\i'1
2
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CONS'l'ITlJI:"<TE

DECRETO - DE :30 llE SCNlTO DE 18:21

}>('~':ililL" a qualquer- citl:Hlúo o ousiuo , " 1~1"'1'l11l':, de «scol.; d" l'l'imejr:l'

lcttrns , indo pcn dou tc ,k '·:-;ll.'JlI' ou !icen\~a.

A Regencia do Reino em Namo de El-Rei o Senhor D. João VI,
Fa.;~ saber que as Cortes Geraes Extruordinarias e Constituintes
da Nação Portugueza tem Decretado o seguinte:

As Cortes Gemes Extraordinarias o Constituintes da Nacão
Portugueza, considerando a necessidade {lo facilitar por todos os
modos a instrncção da mocidade no indispensavel estudo das
primeiras lettras: Attendendo a que não 6 possivel desde já
estabelecer, como convém, Escolas em todos os Iogares deste
Reino por conta da Fazenda Pulilica; e Querendo assegurar a
liberdade que todo o Cidadão tem do fazer o devido uso dos seus
talentos, não se seguindo dahi prejuízos publicas, Decretam:

Qpe da publicação deste em diante seja livre a qualquer
cidadão o ensino, e abertura de Escolas de primeiras lettras, em
qualquer parte deste Reino, quer sej'1 gratuitamente, quer por
ajuste dos interessados, sem dependencla de exame, ou do alguma.
licença. A RegencÍ<"t elo Reino o tenha assim entendido. o raçro
executar. Paço das Cortes em 28 de Junho de 1821. - José Joa
quim Ferreir.i de Moura, Presidente. -.loão Baptista Felg'ueiras.,
Deputado Secretario.- Antonio Ribeiro da Costa, Deputado
secretario.

Portanto manda a todas as autoridades, a quem competir o
conhecimento e execução do presente Decreto, (PiO assim o
tenham entendido, o o cumpram, c fuçam cumprir o executn.r,
como nelle se contém; e ao Chanceller-Mór do Reino, que o faç<',
publicar na Chanccllaria, e registrar nos livros respectivos,
romettendo o original ao archívo da Torre do Tombo, o capins
a todas as estações do estylo. Palacio d,t regem'ia em ~JU de Junho
de 1821.

Com ns rubricas (los Mombros da RegcncÍtt (lo Roino .

LEI - llE 11 DE .n.r.uo DE lx.a

D. João por Graça de Deus e pela Constituição da Monarcliia,
Rei do Reino Unido de Portugal, Bruzil o Algarves, d'aquem e
d'alórn mar em Africa, etc. Faço sal.er a todos os meus Subditos,
que as Cortes Decretaram o seguinte:

As Cortes Geraes Extraordinarias e Constituintes da Nação
Portuguezu, considerando que só a livre concurrencia de com-
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pradores e vendedores pode produzir a abundancia, e regular o
preço dos generos: E desejando remover os graves prejuízos
que tom constantemente resultado das taxas, e condemnações
das Almotacerias, Decretam o seguinte:

1. o Ficam inteiramente extinctas, desde a publicação deste
Decreto em diante, todas as taxas, e condemnações provenientes
deltas, em quaesquer viveres que se venderem; estendendo-se a
todo o Reino a disposição do AIvará de 21 de Fevereiro de 1765,
relativo a Lisboa e seu Termo.

2, o Ficam por agora subsistindo todas as outras attribuições
de Juizes Almotacés, bem como as taxas dos vinhos do Alto
Douro no dístcícto de embarque, e ramo, ernquanto particular
mente se não legislar sobre este objecto. Paço dos Cortes em 5
de Julho de 1821.

Portanto mando a todas as autoridades. a quem o conheci
mento e execução do referido Decreto pertencer, que o cumpram
e executem tão inteiramente como nelle se contem. Dada no
Palacio de Queluz aos 11 dias do mez de Julho do 1821.

EL-REI com guarda.

Ignacio da Costa Qaintclla.

Carta de Lei, por que V03Sit Magestade manda executar o
Decreto das Gàrtes, pelo qual se extinguem as taxas, e condem
nações em quaesquer viveres, como nella se declara.

Para Vossa Magestade ver.

Joaquim dos Reis Amado a fez.

DECRETO - DE 12 DE JULHO DE 1821

])"sellvol\-c e .lotr-t-miua os pi-íncipios fine sobre a libor.ludo <111 imprensa se

acham est~lb(~l,'cillos nos al'ts 80, \)0 e 10 das lb,.;es du Constitui'::l(),

D. João por Graça de Doas o pela Constituição da Monarchia,
Rei do Reino Unido de Portugal, Brazll e Algarves, d'aquern e
d'alern Mar em Africi etc. F'lÇO saber a todos os meus Subditos
<1 ue as Córtes Decretaram o seguinte :

As Côrtes Geraes Extraordinarias o Oonstituintes da Nação
I'ortugueza, querendo desenvolver, e determinar os príncipios,

E~l(,~)
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que sobre a liberdade da imprensa estalJe,leceralllos arts. 80
9.° e 10 das Bases da Constituição, por conhecerem que aquell~
Iíberdade é o aporo mais seguro do systerna Constitucional
Decretam o seguinte: . ,

TITULO 1

SOBRE A EXTENSÃO DA LIBERDADE DA IMPRENSA

Art. 1.0 Toda a pessoa póde tia publicação desta Lei em diante
imprimir, publicar, compr.u- e vender nos Estados Portuguezes
quaesquer livros ou escriptos sem prévia censura; e só com as
declarações seguintes:

Art. 2.° A faculdade de imprimir qualquer livro, ou escripto
original, ou traduzido, constitue propriedade vitalicia do seu
autor ou traductor, a qual ainda pertencera a seus herdeiros, e
successores por espaço de 10 annos. Quando o autor ou tra
ductor fôr sociedade Iitteraría, ou outra qualquer corporação,
gozará da mesma propriedade por tempo de 60 annos.

Art. 3.° Quem imprimir qualquer livro ou escripto, que nos
termos do artigo antecedente constitua propriedade de outrem,
perderá todos os exemplares delle para o proprietario; e se não
chegarem ao numero de mil, pagara mais o valor dos que
faltarem para preencher este numero.

Art. 4.0 Todo o escripto impresso nos Estados Portuguezes
deve ter estampado o lagar, e anno da impressão, e o nome do
impressor.

Art . 5.° Quem imprimir, vender, ou publicar qualquer livro
ou escripto sem alguns dos requisitos mencionados no artigo
precedente, será condemnado em 30$000.

Art. 6.° Quem falsificar algum dos requisitos mencionados no
art. 4°, será condemnado em 50$000; e se com essa falsificação
attribuir o impresso a alguma pessoa existente, será condemnado
no dobro desta pena.

Art 7.° O autor ou editor de escriptos impressos nos Estados
Portuguezes, e o impressor delles, quando não conste quem
seja o seu autor, ou editor, responderão por todo o abuso, que
nelles se fizer da liberdade da imprensa, n03 casos determinados
nesta Lei: e bem assim o livreiro, ou publicador, pelos abusos,
que se commetterem nos escriptos, que vender, ou publicar
impressos em Paizes Estrané\eiros, quando contiverem expressões,
ou estampas obscenas, ou Iíbellos famosos.

TITULO II

DOS ABUSOS DA LIBERDADE DA IYPREN"SA E DAS PENAS
CORRESPONDENTES

Art. 8.0 Pode abusar-se da liberdade da imprensa: lo contra
a. religião catholíca romana: 20 contra o estado; 3° contra os
bons costumes; 4° contra os particulares.
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Art. 9.° Todos os delictos comprehendidos no artigo ante
cedente serão qualificados em primeiro, segundo, terceiro, ou
quarto grão, em attenção as diversas circumstancias, que podem
augmentar, ou diminuir a sua gravidade.

Art. 10. Abusa-s ~ ela liberdade da imprensa contra a religião:
10 quando se nega a verdade de todos, ou de algum dos dogmas
definidos pela Igreja; 2°, quando se estabelecem, ou defendem
dogmas falsos ; 3°, quando se blasfem 1, ou zomba de Deos, dos
seus Santos, ou do culto religioso approvado pela Igreja.

Art. ti. Quem abusar da, li berdade da ímprensa con tra a
religião Catholica Romana em primeiro gráo, será condemnado
em um anno de prisão e 50$000 em dinheiro; no segundo em
oit.o mezes de prisão e 50$000; no terceiro e!TI quatro mezes de
prisão e 50$000; e no quarto em 50$000 somente.

Art. 12. Abusa-se di liberdade da imprensa contra, o Estado:
1°, excitando os povos directamente á rebellião : 2(', provocando-os
directamente a desobedecer as leis, os as autoridades consti
tuidas; 3°, atacando a fórrna de Governo Representativo, ado
ptada pela. Nação; 4°, infamando, ou injuriando o Congresso
Nacional, ou o Chefe do Poder Executivo.

Art. 13. Qnem abusar da, liberdade da, imprensa contra o
Estado em primeiro gráo, será condemnado em cinco annos de
prisão e 600$000 em dinheiro; no segundo, em tres annos de
prisão e 400$000 ; no terceiro, em um anno de prisão e 200$000 ;
no quarto em tres mezes de prisão e 100$000; e sempre que se
verificar abuso em algum dos dous primeiros grãos, aecrescerá
as penas estabelecidas a do perdimento dos cargos publicos que o
delinquents occupar ; e sendo Ecclesiastico, a inhibição do exer
cicio dos seus offlcios, e a privação dos redditos dos seus Beneâcios,
no primeiro grao perpetuamente e no segundo por seis annos.

Art. 14. Abusa-se da liberdade (la imprensa, contra os bons
costumes: I", publíe mdo escriptos, que ataquem direetamente a
Moral Christã recebida pela 19reja, Universal; 2°, publicando
escriptos I ou estampas obscenas.

Art. 15. Quem abusar da Iiberdide da imprensa contra 03 bons
costumes em primeiro grào, será condemnado em 50$000 ; no se
gundo, em 40$000 ; no terceiro.em 30$000; e no quarto, em 20$000.

Ar1. 16. Abusa-se da liberdade da. imprensa contra os parti
culares: l°, imputaudo a alguma pessoa, ou corporação, qus lquer
facto criminoso, que d .ría lagar a procedimento judicial contra
ella ; 2°, imputando-lhe vícios ou defeitos, que a exporiam ao
odio, ou despreso publico; :3° insultando-a com termos de des
prezo, ou ignominia.

Art. 17. Quem abusar (Lt liberdade da imprensa contra os
particulares em primeiro gráo, será con.lemnado em 100$000; no
segundo, em 80$000; no terceiro, em 60$000; no quarto, em
40$000; e além destas penas haverá em todos os gráos a, repa
ração civil do d.unno e injuria, sempre que os Juizes de Facto
declararem ter logar ,

Art. 18. Haverá reiucidencía em qualquer dos casos men
cionados nesta Lei, applicar-se-lm a pena correspondente, mul-

tE -1 \\4\



CONSTITUINTE

tiplicada pelo numero das reincidencias; nos casos do art. 16
somente se verificará reincídencia havendo identidade do delicto
e da pessoa offendida,

A~t. 19. Será livre de toda a pena quem provar os crimes,
que Imputou, quando forem contra o Estado, ou consistirem em
a~usos de autoridade comrnettidos por algum empregado pu
?lIco: o nos outro) casos, quando o facto imputado estiver
Julgado provado em juizo anterior, ou interessar ao publico, ou
ao particular, não havendo animo de injuriar.

Art. 20. Em todo o caso porém de abuso da liberdade da ím
prensa serão supprímidos todos os exemplares daquelle impresso
em que se verificar, estando nas mãos do autor, editor, im
pressor, vendedor, ou distribuidor; e quem vender, ou distri
buir algum depois desta suppressão, fícarà incurso nas penas
impostas ao autor ou editor.

Art. 21. Em todos os casos, em que por esta Lei é imposta,
ao delíuq uente pena pecuníaria, não tendo elle por onde pague
será condemnado em tantos dias de prisão, quantos corres
ponderem à quantia, em que for multado, na razão de I:jiOOO
por cada dia.

TITL:LO III

DO JUIZO CO:\IPETE:'l"TE PARA CDNfIECER DOS DELlCTOS COl\DIETTIDO~

POR ABUSO DA LIBERDADE

Art. 22. O conhecimento, e qualiflcação dos delictos commet
tidos por abuso da liberdade da imprensa pertencerá aos conse
lhos de Juizes de Facto, que para isso se crearão nos Districtos.

Avt, 23. Em cada um daquelles Districtos se formarão dons
conselhos de Juizes de Facto: o primeiro será composto de nove
vogues, e o segundo de 12 : haverá também um Juiz de Direito,
que no Districto de Lisboa será o Corregedor do Crime da Cárte ;
no do Porto o Corregedor da primeira vara do Crime; e nos
outres Districtos os Corregedores das respectivas Capitaes ; e ha
verá igualmente um Promotor da Justiça.

Art. 24. Para exercerem o cargo de Juizes de Facto serão
eleitos 48 homens bons, que sejam cidadãos em exercício de seus
direitos, de idade de 25 annos pelo menos, residentes no Districto,
e dotados de conhecida probidade, intelligencia, e boa fama;
além destes se elegerão mais 12 substitutos, dotados das mesmas
qualidades: e um para Promotor, e outro para seu Substituto,
que, além de possuírem aquellas qualidades, deverão ser bacha
reis formados em algumas das faculdades juridicas. Não poderá
ser eleito para Juiz do Facto quem o não puder ser para eleitor
de Comarca.

Art. 25. A eleição das pessoas mencionadas no artigo ante
cedente será feita pelos eleitores da comarca, ou comarcas, que
formam o Districto, reunidos para isso na Capital delle, sob a
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j1resiueneia do Juiz de Direito, bastando que concorram aquelles
Aleitares, que ao tempo (Lt eleição se acharem residindo no- Dis
tricto .

Art. 26. A primeira eleição será feita logo que esta. lei se
publicar, expedindo os Presidentes respectivos avisos aos Eleito
res para que em dia certo se reunam nas Capitaes dos Districtos,
aonde se farão as eleiçõest por listas, e á maioridade relativa de
votos. As eleições seguintes serão feitas logo depois das dos De
puta-tos de Córtes pela mesma tórrnn, que para estas se prescre
ver na Constituição.

Art. 27. Nenhum cidadão poderá escusar-se do cargo de Juiz
110 Facto, ou de Promotor, por motivos, on pretexto algum; ex
cepto o de impossibilidade moral, ou physica, legalmente prova
.la perante a Junta Eleitoral, cmquanto estiver reunida; ou
perante a junta dos Juizes do Facto, quando se reunir em sessão
perio.lica , na fórum do art , ·12. Si porém, a escusa fór tempo
";\l'Í<:!, poderá conhecer dclln o primeiro conselho mencionado nu
.u-t. 23.

Art , 2:--:. Finda a eleicão , '.) Presidente remotterà uma cópia
.lel la no Governo, o qual a fará pnblicar no seu Diario ; e o mes
no Prosidouto r<lri~ afflxar na Capital elo Districto uma lista das
pessoas, (LUO ticar.un e leitas p,tl'Ü exercerem as funcções de Juizes
·10 F'lCtO .

Art , 2D. As Iuucçõas clrstes d marão de uma até outra logisla
í.ura : mas poderão ser reeleitos com intervallo do urna eleição.
E~trs .J uizes no exercício do suas tunccões gozarão dos mesmos
-líreitos e inununídudes, i[llC competem aos I\Iagisti';tdos.

TITULO In

)lA ouunxt ]JO P]tOCE:-,SO :'\CS .JUIZES sonru: os ABl'sOS 1);\ LIBERDA])E
lI.\. DIl'RI·:XS;\.

..Art , :10. o Promotor será o Fiscal por parte do publico para
.1:\1' a denuncia, e promover ,), nccusação dos delictos commettidos
1101' abuso da liher.lade da imprensa : e o mesmo fica sendo per
.uettido a todo n qualquer cidadão ; excepto nus casos do art . 16,
em os quaes sórnente as pessoas offendidas o poderão fazer:
concorrendo mais do quo 11m denunciante, ficará sondo conside
rado como talo primeiro que denuciar ; o os mais como assis
tentes, se ti verem concorrido antes da contestação da lide.

A1't. :31. A denuncia (to impresso po.lerá ser feita perante (I

.íuiz de Direito de qualquer dos Drstrictos : e sondo dada perante
muitos, iícarà preventa pelo primeiro a quem fór apresentada.

,\l'L 32. O Juiz de Direito no primeiro caso do art. 12 logo
-Iepois da denuncia mandará proceder á prisão do réo, se pela in
quirição de tres testemunhas, que deve tirar, deprchender quem

E-jQ'~
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seja, e a sequestro em todos os exemplares do impresso denun
ciado em qualquer dos casos desta, lei, estando na mão do autor,
editor, impressor, vendedor, 0\1 distribuidor.

Art. 33. lmmediatamente fará eleger o primeiro Conselho de
Juizes de Facto: e para isso, concorrendo na casa da Camara em
hora determinada com o Escrivão, a quem a denuncia tiver sido
distribuida, com o Promotor, e denunciante, si o houver, estando
á porta al erta, fará lançar em uma urna cedulas, em que este
jam escriptos os nomes de cada uma das pessoas eleitas para
Juizes de Facto; e fazendo depois de revol vida extrahir della por
um menino nove das ditas cédulas, ficarão sendo eleitos para o
primeiro Conselho aquelles, cujos nomes ellas designarem, e dos
quaes o Escrivão fará assento em um livro destinado para esse
fim, numerado, e rubricado pelo Juiz de Direito; e assignado o
mesmo assento pelo dito Escrivão, e Juiz de Direito, se publicará
por editaes afflxados nos lagares do costume.

Art. 34. Logo depois deste acto mandará o mesmo Juiz notifi
car cada um daquelles eleitos para que em dia, e hora determi
nada se reúnam na Capital do Districto, na casa da Camara : e
aquelle que faltar será pela primeira vez eondemnado em
20$000; pela segunda em 40$000 ; pela terceira em 60$000; e
pela quarta em fiO dias de prisão, não justificando uma impossi
bilidade absoluta nos termos do art. 27.

Art. 35. Reunido o Conselho, o Juiz de Direito, á porta aberta,
deferira a cada um dos Vogaes o juramento aos Santos Evange
lhos para que bem e fielmente desempenhe os deveres do seu
cargo: e entregando depois no Vogal primeiro na ordem da elei
ção ° exemplar do impresso denunciado, e mais documentos, que
instruirem o processo, lhes fará uma explicação exacta, e clara
de tudo, e exporá a questão, que tem ,l examinar, e decidir, e
que deve estar escripta nos autos do processo na fórma seguinte:
« Este escripto contém motivo para se formar processo por tal
abuso da liberdade da imprensa.

Art. 3,), lmmediatamente se retirarão os Vogaes do Conselho
para outra casa, a onde estando sós, presididos pelo primeiro na
ordem da eleição, e á porta fechada, farão o exame do impresso,
e mais documentos ; e depois de conferenciar entre si, declararão
em resposta àquelle quesito si o impresso contém, ou não, mo
tivo para se formal' processo pelo abuso indicado; sendo preciso
para decisão afflrmativa que concorram pelo menos duas terças
partes dos votos.

Art. 37. Escripta a declaração nos autos da denuncia por um
dos Vogaes, e assignada por todos, sahirão para a primeira casa,
aonde deve estar o Juiz de Direito, e em presença, delle, estando
à porta aberta, lerá o Vogal, que serviu de Presidente, em voz
alta aquella declaração.

Art. 38. Si a declaração fôr negativa, o Juiz de Direito profe
rirá sentença, em que julgue sem effeito a denuncia, e ordene a
soltura do réo, estando pr'eso, e o levantamento do sequestro dos
exemplares do impresso, condernnando o denunciante nas custas
da denuncia, quando tiver sido feita por algum particular. A de-
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nuncia assim julgada sem eftelto não poderá ser repetida em
outro Juizo pelo mesmo cnso.

Art. 39. Si a .lcclaração fór afflrmativa, o Juiz de Direito pro
ferirà sentença, em que declare ter lagar a accusação, o ordene o
sequestro em todos os exemplares do impresso denunciado exis
tentes na mão do autor, editor', hnoressor , vendedor, ou distri
buidor : e mande proceder á averiguação de quem seja o réo, e
á prisão delle no primeiro caso do art. 12, quando se não tenha
verificado p-la diligencia ordenada no art. 32.

Art. 40. Proferida a sentonça, sezuir-se-ha a accusação do
réo, (11Ie deve ser intentaria no juizo do districto do seu domicilio:
excepto no caso de ser denunciado por libellos famosos, porque
nesses fica livre 80 accusador intentar a accusação naquelle juizo
ou no do proprio domicilio.

Art. 41. O Juiz de Direito, sendo-lhe apresentado o processo,
que para, isso serà entregue ao aocusador , nos casos de delicto
particular, e remettido pelo Correio officiosamente nos casos de
delictos publicos, ficando em uns e outros por traslado no pri
meiro juizo, fará notificar o réo a requerimento da parto, ou do
promotor, não a havendo, para que no dia (la reunião do segundo
Conselho compareça perante elle por si, ou por seu procurador.

Art. 42. Esta reunião se fará em Lisbóa, Coimbra e Porto de
seis em seis semanas, nos outros Districtos do Reino de Portugal,
e Alg.u-vos do tres em tres mezes ; o nos (las ilhas adjacentes de
seis em seis mezes, ronCOI'L' -ndo todos os eleitos pira J uizes de
Facto á Capital elo Distrícto por aviso do Juiz de Direito, quando
houver processos para que seja precisa aquella reunião.

Ar1. 4:L No dia aprazado. concorrendo o Juiz; de Direito com
os eleitos na. casa da Camara, à porta aberta, e na, presença das
partes, ou de seus procuradores, mandará fazer pelo Escrivão a
chamada de todos, e fazendo escrever em cédulas os nomes
que responderem, excepto o daquelles, que formaram o primeiro
conselho, ordenará que se lancem em uma urna, e que depois
procedendo -se na, fôrma do art. 33, se extraiam della os 12
que hão de formar o segundo Conselho.

Art. 44. O accusado, e accusador poderão recusar os Juizes
que lhes forem suspeitos, a medida que seus nomes forem s .hindo
da urna: podendo o primeiro reCUSM' até 20, e o segundo até 6 :
si forem muitos os accusadores, dividirão o numero entre si, de
maneira que nunca se recuse maior numero que o rie 20. Si, antes
de se apurarem 12 Juizes não recusados se extrahirem da urna
todas as cédulas, lançar-se-hão nella outras com os nomes dos
substitutos, e se continuará na extracção até que haj<.t 12 Juizes
não recusados, com os qU·18S ficará formado o Conselho, para se
proceder ao Juizo de Accusação .

Art. 45. Reunidos 0S Vogues do Conselho, á portas abertas, o
Juiz lhes deferirá. juramento na forma do art. 35, na presença
das partes e de seus advogados ou procuradores: em caso de re
velia do réo terá o Juiz nomeado um advogado que o defenda.

Art. 46. Immedíatamente perguntará ao réo o seu nome,
sobrenome, idade, profissão, domicilio e naturalidade; si roi
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avisado do dia e hora da reunião do Conselho, e si recebeu copia
do libello, com o do rol das testemunhas, tres dias antes da
reunião; devendo para isso o Juiz de Direito ter dado logur ao
autor para o ofterecer antes desse termo. A estas perguntas se
seguirão todas as outras, que se julguem necessarías para averi
gua.ção da verdade.

A1'1. 47. Ultimado o interrogatorio, ordenara, o Juiz de Direito
ao Escrivão que leia. a aecusação do autor, a defesa que o réo
deve ter apresentado, e mais peças do processo; e fará de tudo
uma exacta e clara. exposição para intelligencia dos Juizes de
Facto, das partes e testemunhas.

Art. ·18. Seguir-se-ha a inquirlção das testemunhas, princi
piando pelas do autor e continuando com ,18 do 1'80 successlva
mente; podendo as partes, ou seus procuradores contestai-as, e
arguil-as sem que as possam interromper. Poderá depois o
accusador fazer verbalmente a sua allegação juridicn sobre ,I

accusação, e provas, e o accusado defender-se pelo mesmo mmlo.
1\1'1. 49. O Juiz fiJrà então ao Conselho um relatório resumido

do processo, expondo a, questão com todas as suas qualidades,
indicando as provas produzidas por uma e outra parte, e o..; fuu
damentos principaes da accusição o dofcza, e rccouunendaudo-lho
que deve consult Ir somente a.voz da sua intima convicção, resul
tante do exame do processo e independente de íormalida.les
judiciaes, lhe proporá as questões, que tom a decidir á vista elo
processo.

A1't 50. Estas qnestõesserãorednzidasásfornmlassegllintes:
lv, o impresso denunciado contem tal abuso <h liberdade (1<1, im
prensa '? 2°, o accusado é criminoso desse delicto '? 3°, em que
griw é criminoso '? Nos casos elo nrt , l(j accrescentarà o sQg'!!inte
4° quesito: Terá lagar a reparação civil de darnno e injuria ?

Ar1. 51. Escriptos estes quesitos, o Juiz de Direito os entregarà
com todas as peças do processo ao Conselho por meio do Vogal
primeiro na ordem (1lL eleição; e retirando-se depois todos os
Vogues para outra casa, estando sós, à porta fechada, e presididos
por' aquelle, farão o ex.une do processo, e depois de conferen
ciarem entre si decidirão em resposta ao l° quesito, si o im p1'e:::;80
contem, ou não, o abuso de que e arguido : em quanto ao 2°, si o
accusado é, ou não, criminoso: em quanto ao ~1°, si ti no pri
meiro, segundo, terceiro ou quarto gritO: em quanto ao 4°, si
tem, ou não, lagar a reparação do damno : sendo precisos
nove votos para que se verifique a decisão afflrmativa, o se
determine o grao. propondo o Presidente cada um del les sucessi
vamente á votação.

Art. 52. Escripta cadi uma destas decisões em resposta aos
quesitos por um dos Vozaes, e assignada por todos, s.ihlrão estes
para a casa publica, onde deve estar o Juiz de Direito, e tomando
assento, S8 levantará depois o Vogal, que serviu de Presidente,
e dizendo em voz alta - O conselho dos Juizes de Facto, consul
tando a convicção íntimi (la. SUt1 consciencia, entende que (lerá a
declaração) entregará as decisões com o processo ao Juiz de
Direito.
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Art. 53. Si a decisão fór de que o impresso não contém o
abuso da liberdade da imprensa" de que é arguido, o Juiz de Di
reito proferirá sentença de absolvição do 1'60, mandando que seja,
immedlat.unente posto em linerdade, estando preso, e qne se
relaxe o sequestro dos exemplares do impresso denunciado, con
dernnando nas custas do processo o denunciante si f<)I' particular.

Art. ;)4. Si a decisão tór de que o Impresso contém abuso, e ()
accusado é criminoso, o Juiz de Direito proferirá sentença, em que
applique a pena correspondente ao crime e ao grito e condemue
o 1'60 11;18 custas do processo, declarando qual e o artigo desta
lei em que foi incurso e ordenando igualmente a suppressão de
todos os exemplares do impresso denunciado, que estiverem na,
mão do autor, editor, impressor, vendedor, ou distribuidor: e a re
paracão do darnno, si tiver havido declaracão de que tem logar ,

Art. 55. Si a declaração 'ór do que o impresso contém abuso,
mas que o accusado não 6 criminoso, o .luizo de Dircito ordenará
na sentença a suppre-são dos exemplares do dito impresso, mas
que o accusado seja posto em liherrlade, si estiver preso, decla
rando-o ahsol vida, c condenrnan.lo o accusador nas CUSÜtc) do pro
cesso, si fór particular.

Art. SG. Quando o denunci.ido, ou accnsado tiver sido absol vido,
e o denunciante, ou accusador não fosse particular, as custas do
processo serão pagas pelo corre da Capital do Districto, aonde se
(leve recolher a írnportaucia das penas peeuniarias impostas em
virtude desta Lei.

Art. 57. Da declaração dos Juizes de Facto não 11averá re
curso algum, excepto: lo, si houver nullidado no processo por
falta de a.lgum dos requisitos exigidos nesta Lei; ;20, si o Juiz de
Direito não a.pplicar a pena correspondente.

Art. 58. Nos deus casos de artigo antecedente, poderão as
partes appcllar para o Tribunal Especial de Protecção da Li
berdade (la Imprensa: no lo, para que remettido o processo ao
.Iuix de Direito, este convoque de novo o Conselho dos .Juizes de
Facto para o reformarem: e no 2'\ para que elle mesmo Juiz o
reforme, applicando a pena correspondente. Em qualquer destes
dons casos poderá o Tribunal condemnar o Juiz de Direito nas
custas do processo de appellação .

Art. 5\:). A Sentença proferida pelo Juiz de Direito, não
sendo appellada no decennio, passará em julgado, e se executará
e publicará com a declaracão do Coaselho dos Juizes de Facto no
Diario do Governo enviando para este fim o Juiz de Direito uma
copia ao Rodactor ,

TITULO V

DO TRIBUNAL ESPECIAL DE PROTECçlo 1>.\ LIBERD.\DE ]);\
UIPRENSA.

Art. GO. Haverá um Tribunal Especial para proteger a liber
dade da. imprensa, composto de cinco membros nomeados pelas
Côrtes, no principio de cada Legislatura, e poderão ser reeleitos.
Servirá de Presidente o primeiro na ordem da nomeação,

E· i<.\"\
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Art. 61. O mesmo Tribunal nomeará um Secretario, que não
será de entre os seus membros, um Escripturario, e um Porteiro;
e apenas eleito, fará um Regulamento para o seu governo in
terior, que proporá á approvação das Côrtes, bem como o orde
nado para os ditos Secretario, Escripturario e Porteiro.

Art. 62. Os Membros do referido Tribunal terão de ordenado
annual 600$000. Si porém perceberem de outro Emprego Pu
blico um igual ordenado, nenhum outro vencerão por este titulo.

Ar1. 63. Este Tribunal terá as attribuíções seguintes : la,
tomar conhecimento das appellações, que para elle forem inter
postas na, forma dos arts. 57 e 58; 2°, propor ás Côrtes com o
seu in forme todas as du vidas, sobre que as autoridades, e Juizes
o consultarem respectivas a observancia desta, Lei; 3° apresentar
ás Côrtes no princípio de cada Legislatura uma exposição do es
tado, em que se achar a liberdade da imprensa, dos obstáculos
que fór preciso remover, e dos abusos que devam remediar-se.
Paço das Córtes em 4 de Julho de 1821.

Portanto mando a todas as autcridarles, a quem o conheci
mento, e execução do referido Decreto pertencer, que o cumpram,
e executem tão inteiramente como neUe se contém. D::tda no Pa
Iacio de Queluz aos 12 dias do mez de Julho de 1821.

EL-REI com guarda

19nacio da Gosta Qttintella

Carta de Lei, por que Vossa Magestade manda executar o Decreto
das Côrtes Geraes Ex.traordinarias e Constituintes da Nação Por
tugueza, sobre a liberdade da imprensa, na fórma acima decla
rada.

Para Vossa Magestade ver,

Antonio da Silva Freire de Andrade Pavsinho a fe».

LEt - DE 16 DE .JULHO DE 1821

Declara os direitos que deve:n pagar por entrada os pann os de lã e outras ma

nufacturas de lã Brítanicas,

D. João por Graça de Deos e pela Constituição da Monarchía,
Rei do rceíno Unido de Portugal, Brazil, e Algarves, d'aquern e
d'além rmr em Africa, etc. Faço saber a todos os meus Subditos
que as Côrtes Decretaram o :seguinte:

As Côrtes Geraes Extraordinarias e Constituintes da Nação
Portugueza, considerando os gravíssimos prejuízos, que tem re-
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sultado á Fazenda Publica e Indústria Nacional da Resolução
dada em 5 de Maio de 1814, que reduziu a 15 'lo os direitos de
importação dos pannos de lã e outras manufacturas de lã Bri
tanica, contra a Consulta do Conselho da, Fazenda, datada de 28
de Setembro de 1813, e contra a expressa disposição do art. 26
do Tratado de Co-nmercio de 19 de Fevereiro de 1810, entre
Portugal, e a Grã-Bretanha, que contém uma terminante ex
cepção do art. 15 do mesmo Tratado, relativa á importação dos
ditos pannos de lã, e outras manufacturas de lã Britanicas, e
deixou em pleno vigor, quanto a estes g-eneros, as estipulações
contendas nos antigos Tratados, Decretam o seguinte:

1. 0 Fica revogada a Resolução de 5de Maio de 1814, e resti
tuido a sua litteral e devida observancia o art. 26 do Tratado
de Commercio de 19 de Fevereiro de 1810, continuando em con
sequencia 03 pannos de lã, e outras manufacturas de lã Brita
nicas, que se importarem neste Reino, a pagar por entrada os
direitos de 30 % que pagavam antes, e alguns annos depois do
mesmo Tratado.

2. o O presente Decreto terá sua devida execução somente com
os lanificios, que sahirem da Grã Bretanha desde o lo de Agosto
proximo futuro. Paço das Cortes em 14 de Julho de 1821.

Portanto mando a todas as autoridades, a quem o conheci
mento e execução do referido Decreto pertencer, que o cumpram,
.e executem tão inteiramente como nelle se contém. Dada, no Pa
lacío de Qneluz aos 16 dias do mez de Julho de 1821.

EL-REl com guarda.

Ionacio da Costa Quintella.

Carta de Lei, por que Vossa Magestade manda executar o De
creto das Córtes,em que se manda restituir á sua literal e de
vida observancia o art. 26 do Tratado de Commercio de 19 de
Fevereiro de 1810, entre Portugal, e a Grã-Bretanha, relativo
aos direitos que devem pagar por entrada os pannos de lã, e
outras manufacturas de lã Britanica, na fórma acima declarada.

Para Vossa Magestade ver.

Antonio da Silva Freire de Andrade Paysinho a fez.
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LEI -lJE lG DE .TULHO DE ]821

Declarn o l),)cretn d(, 11 dI' ~Iaio d""tu anuo que extinguiu os Juizes de

c.unuriss.in n n.lministruçiio de cas.is particulares

D..João por Graça, de D808 o vela Constituição da Monarchia,
Rei do Reino Tuido de Portugal, Brazil e Algarves, d'aquem
e d'alem mar em Africa etc. Faço saber a todos os meus subditos
que as Cortes Decretaram o segninte :

As Cortes Geracs, Extraordínarias e Constituintes da Nação
Portugueza, querendo providenciar e resolver quaesquer duvidas
e embaraços, que sobre a intelligencia e applícacão do Decreto
de 17 de Maio de 1821 tenham podido suscitar-se, Decretam e
declaram o seguinte:

1.0 Os processos, flue ao tempo da publicação do menciomdo
Decreto corriam nos Juizos Privativos das Administrações, e
Commissões, e que já tinham, ou alguma tonção escripta, ou
certeza de Juizes, não serão remettídos ao Juizo e Fôro commum
antes de ultimados por sentença definitiva passada em julgado.

2.0 O referido Decreto de nenhum modo se deve considerar com
effeito retroactivo, para que por virtude del le se possam deixar
do considerar validos o exequiveis quaesquer aetos e despa
chos, que legitimamente havlum tido Iogar antes da, sua prornul-
gação.. ..

3.° Na ausencia dos senhores das casas adminístradas, e na falta
de seus bastantes procuradores, os Juizes competentes nomearão
curadores na fórma das Leis do Reino, preferinde os qUA já
serviam nas extinctas administrações, quando nelles concorrerem
os requisitos necessarios.

4.o Pela disposição do mencionado Decreto se não entendem
habilitados a entrar na livre administração de seus bens aquel les,
que por menoridade, demoncia, prodigalidade, demora de ulti
mação de iuventarios, delapidação de herança, ou por outro
qualquer motivo legal se acham inhibidos de adminístr (r, e a
sua pessoa, ou bons estão em admiulstvacão judicial, ou em se
questro, pois. que em todos estes casos devem sempre continuar
a ter a sua devida execução o que ,\S Leis determinam em cada
um delles, Paço das Cor-tes em 14 de Julho de 1821.

Portanto mando a todas as autoridades, a quem o conhecimento
o execução do referido Decreto pertencer, que o cumpram e
executem tão inteiramente como nelle se contem. Dada no
Palácio de Quelllz aos 16 dias do mez de Julho de 1821.

EL-REI com guarda.

Ii/nacio da Costa QuintcllCl.
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Calota de Lei, por qno Vossa Magestade manda executar o De
«reto das Córtes <rern,es Extraordinarias e Contituintes da Nação
1\)rtl1g'uezn, de intelligencia ao outro Decreto d~s m~smas Cô~·tes
,lI' 17 de Maio do presente anno, sobre a oxtmcçao dos Juizes
['l'ivativos das Administrações e Commissão, na forma acima
;cla1'<(l1<1.

Para Y03sa Magestado vór.

Thomaz Prisco da 110tta Man~o a fez.

LEI - DE 23 1)1': AGOSTO DE 1821

1\'ll'IT!U1a qw' so destl'i]J\l:UlI pOl' .lu.i-, S,'c)'darLts os 1H!g'ocios r[1W c o r reui l'l'!:)

S,'cl'/'tal'i;t de Est:vj,) dos Xeg-ocios d o Reino. tendo unia esta dcuomiunç.io

() :L OlÜI';t - do,; :\eg',)cios d:L.Iusticn .

D. João por Graça do Deos e pela Constituição da Monarchia.
Rei do Reino Unido de Portugal, Brazil , e Algarves, d'aquern e
-I'além mar em África etc. Faço s iber a todos os meus Subditos
[ue as Cortes Decretaram o seguinte:

As Càrtes Geraes Extraurdinarias e Constituintes da Nação
?ortugnel.<t, considerando a necessidade de facilitar o expedi nte
.los multiplicados negocias que actualmente pesam sobre a Secre
taria. de Estado dos Negocíos do Reino, Decretam provisoria
mente o seguinte:

1.0 Todos os negocios e dependoncias, que presentemente correm
pela Secretaria, de Estado dos Negocias do Reino, ficam inteira
mente distributdos por dum; Secretarias de Estado, uma deno
minada dos Negocias do Reino, e outra dos Negocias da Justiça.

2.° Ficam pertencendo á Si~cret"ria. de Est .do dos Negocias
<lo Reino todos os objectos de ,lgricultura, indústria, e artes,
ostrarlas, ca.naes, minas, couunercio, c navegação interior, esta
i .eleci mcntos pios, instruccão publica, escolas, collegios, n: I i
versídades, academias, e mais corporações de scíencías, e hel las
artes, todos os melhoramentos do interior, e qnanto e relativo
ú estatistica, e economia publica.

:J." Serão igualmennto expedidos pela Secretaria mencionada,
no ,trtigo antecedente todas as graças, e mercês de títulos
de grandeza, ordens, decorações, empregos honorificas, in
cluindo os da Casa Real, nomeações de orflcios, ou cargos, e todas
as resoluções em assumptos de cerimonias e etiqueta.

E -~ \.~
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4.° Compete a esta mesma, Secretaria promulgar todas as
Leis, Decretos, Resoluções, e mais Ordens sobre os objectos da
sua repartição; commuuical-as ás estações competentes, e fi j
calísar a sua exaeta execução.

5. 0 Ficam pertencendo a Secretaria de Estado dos Negócios
da Justiça todos GS objectos de Justiça civil e Criminal, todos os
Negocias Ecclesíasticos, a expedição das nomeações de todos os
lagares de Magistratura, Officios o Empregos pertencentes a -sta
Rep .rtlção, a inspecção das prisões, e quanto é relativo á se
gurança publica.

6.° Compete á Secretaria de Estado dos Negocias da Justiça a
promulgação do todas as Leis, Decretos, Resoluções. e mais
ordens sobre assumptos da sua Repartição, a sua communicação
ás estações competentes, e a flscallsação da, sua fiel observancia.

7.° O presente Decreto om nada altera o expediente dos ne
gocias e dependencias, que actualmente pertencem, ao correr
pelas outras Secretarias de Estado, ou por quaesquer outras
repartições. Paço das Côrtes em 18 de Agosto de 1821.

Portanto mando a todas as autoridades, a quem o conhe
cimento e execução do refer-ido Decreto pertencer, que o cumpram
e executem tão inteiramente como nel Ie se contém. Dado no
Palacio de Qneluz em 23 de Agosto de 1821.

EL-REI com guarda.

Francisco Duarte Coelha,

Carta de Lei, por que Vossa Magestade manda que se execute o
Decreto das Cortes Geraes Extraordinarias e Constituintes da
Nação Partugueza, que determina que os negocias, que presen
temente correm pala Secretaria de Estado dos Negocios do Reino,
fiquem inteiramente distribuidos por duas Secretarias de Estado,
uma denominada dos Negocias (lo Reino, e outra dos Negocias
da Justiça, declarando os objectos que pertencem a cada uma
das secretaries, tudo na forma acima declarada.

Para Vossa Magestade ver.

Lucas José de Sá e Vasconcellos a fez.
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CARTA DE LEI-DE 23 DE AGOSTO DE 1821

Determina como deve ser o Laço Nacional, e as pessoas que devem,
ou po dem trazcl-o,

3'3

D. João por Graça de Deos e pela, Constituição da Monarchia,
~lei do Reino Unido de Portugal, Brazil , e Algarves, d'aquem
o d'alem mar em Africa, etc. Faço saber <I, todos os meus Suhdi
tos que as Cortes Decretaram o seguinte:

As Cortes Geraes Extracrdinarias e Constituintes da, Nação
Portugueza, considerando que a disposição do Decreto de 7 de Ja
neíro de 1796, e a razão que se funde), é absolutamente ínadmis
sivel: E reconhecendo a necessidade de estabelecer um Laço Na
cional, Decretam o seguinte:

1.0 Haverá um Laço Nacional, composto na forma do modelo
junto, das côres brancas e azul, por serem aquellas que forma
ram a divisa da Nação Portugueza desde o principio da Monar-
chia em mui gloriosas épocas da sua Historla. '

2.° Usarão do laço nacional no chapéo, on barretina, todos
os Officiaes e Soldados de Exercito e Armada Portugueza; bem
como todos os Empregados Publico" tinto Civis, como Militares,
de qualquer ordem, jerarchia, ou gradunção que sejam.

3.° A todos os Cidadãos, que mão são cornpreheudidos no ar
tigo antecedende, é permittido US1r do Laço Nacional.

4.° O presente Decreto sómeute obrigará na Capital e Pro
vincias de Portugal, e Algarves, desde o l° elo Outubro proxímo;
e nas Provincias Ultramarinas, no praz i prescripto pelas Leis;
tícando desdejá livre o seu uso em toda a parte. Paço das Córtes
em 22 de Agosto de 1821.

Portanto mando a todas as Autoridades, a quem o conhecimen
to, e execução do referido Decreto pentencer, que o cumpram,
e executem tão inteiramente como nel le se contém. Dada no Pa
lacío de Queluz em 23 do mez de J\gosto de 1821.

EL-REI com guarda.

Francisco Duarte Coelho.

Carta de Lei, por que Vossa Mazestade manda executar o De
creto das Córtes Geraes Extraordinarias e Constituintes da Nação
Portugueza, para que haja um Laço Nacional, na forma do mo
delo junto, das côres branca e azul; e que della usem no chapéo,
ou barretina, todos os 01ficiFles, Soldados do Exercito e Armada
Portugueza, bem como todos os Empregados Publicas; sendo
ig-ualmente permíttido a todos os Cidadãos usar do sobredito Laço,
tudo na forma acima declarada.

Para Vossa Magestade ver.

Lucas José de Sá e Vasconcellos a fez.

Parte I 18.21 3
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[lECIlE 1'0- DE 1 DE SI';TE:\InlW DE ;821

Sobre :t ,'rg:tl1!z.\(;ií' :h Ju n ti l'rovi~l)ri,\ I) (fC'VI)I'Il') ,1'1s .\lTJ1<lS ,1:\ Provincia

,I.' l\'I'ILl:!lhuc'-',

As Cortes Geraos Extr.iordinu-ias Ü Constituintes da N;lÇ;l.O
Portugueza , consi.luvuulo ,I, necessidade ele O1';5i1l1iz:lr o sy-toma
de Go ver-no c Adurinist raçii.o Pu' .lic.i da Província de Pernnrnbuco ,
por uma m.iueir 1, accommorlarla ao presente estado do cousas ;
Decret un prov isori.unen to o seguinte:

1.0 CI'oar-se-!m em Peruarnhuco uma Junta. Provísoría do Go
verno d.i Prov iucin., composta de um Presidente, um Secretario
com voto, c mais cinco Mom.u-os, todos eleitos sob a presidoncia da
Camura do Olinl» polo: Eleitor-es ele Parochia da;; du IS Comrroas
de Olin.la e Recife, sendo sufllcicutes, que de Cornu-ca do Sertão
concorr.un só.ncnto aqucl les eleitores, que por estarem mais pro
xi mos, puderem rcuuir-so no prazo de 10 dias, dentro do qUII so
deve impretori vclmente concluir a. eleição.

2.° Serão escolhidos os Membros ria Junta, Provisor-la entre os
Cidadãos mais habeis pOi' seus conhecimentos, probidade, e
adhesão ao systema CO~lstituei,.nnl, os qu.ies, nlérn destas qunli
d.ides, tenham [ulo menos :.t idade de 25 ;lnI10S, estejam no exer
cicio eleseus direitos, e pOSSLHlll surllcicntos meios de suosisteucin..
quer provonh.un de 10:1;:; de raiz, quer <lo comrnorcio, industria.,
ou emprego.

3. 0 Serú primeir :.l118IÜl) eleito o Presidente, logo o Secretar-io
e flnn.lmeuto os OI!tl'OS Membros. Poderá roca hit' a eleição em
qualquer dos Eleitores, e se rÔI' cl.-ito algum M 'gistrado, Offl
cíal de Justiça, ou Fazenla., ou Otflcii l Militar, não exercerá seu
emprego em quanto fôr cmpregulo n i Junt.i do Governo,

4." O Prosi.leutu, Secretario, e nais Memhros da Junta Pro
visaria vencerão a gratiticação de 1:OüO$OOO annun.l , alem de
qualquer ordeuudo ou vencimento, que por outro titulo lhe
pertença.

5.° A' Junta Prov isorin do Governo de Pernambuco rica com
petindo toda a uutoridade e [nrisdicção In parte civil, econo
mica, e administrativa, E. do policia em conformidade (L1s Leis
existentes, qun serão relurlosamente observadas, sem que a
Junta ,"S possa revogar, alter.rr suspender, ou dispeusar .

6. o Ficam subordinados a Junt I do Governo em os referidos
objectos todos os M:tgistNdo3, e Autoridades Civis, excepto no
que pertencer ao pc-ler contencioso, e jndielar-ío, em cujo exer
cício serão somente responsaveis [Ia Governo do Reino, e ás
Côrtes ,

7.° Fiscalisnrà a Junta o procedimento dos Magistrados, e Em
pregados Civis, e quando cornmettam abusos de jurisdicçâo, po
derá suspendel-os de seus empregos, precedendo informações e
mandando depois formar-lhes culpa no termo de oito dias, a qual
será remettida á competente Relação, para ser ahi julgada na
fórma das Leis; dando logo conta de tudo ao Governo do Reino
para providenciar, segundo fór justo e necessario.
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8.° A Fazenda Publica, da Provincía continuará a ser adminis
trada como até ao presente, conforme as Leis existentes, em
quanto não forem alteradas, com a declaração porém de que o
Presidente da Junta da Fazenda será o Membro mus anti~o, e
todos os Membros da mesma Junta ficarão col lectiva E' indivi
dualmente responsaveis ao Governo do Reino e ás Côrtes por
sua admínístraçâo .

9. o Haverá em Pernambuco um Governador das Armas da
Provincia, que será Offlcinl Militar, da competente graduação,
considerado tão sómeu te com os Governado-es das Armas das
Províncias de Portugal, extincta a denominação de Governadores
e Capitães Generaes e vencendo a gr.itiflcacão rnensrl de 200$000.
Será seu Regimento o de 1 de Julho do 1678 em tudo o que se,
não acha alterado pOI' Leis, e ordens posteriores, suspenso nesta
parte somente o Alvará de 21 de Fevereiro de 1816. No caso
de vacancía, ou impedimento passará o Commindo á pitente de
maior graduacão e antiguidade, que se achar na Provincia; ficando
para, este fim sem effeito o Alvará de 12 de Dezembro de 1670.

10. Será o Governador sujeito ao Governo do Reino e ros
ponsavel a e11e, e ás Cortes; mas independente da Junta como
esta 08 delle nas matérias de sua respectiva, competencia; po
dendo o Governador requerer e communicar á Junta, como a
Junta ao Governador, por meio de otflcios concebidos em termos
civis e do estylo, quando entender que convém ao Publico Serviço.

11. O presente Decreto se executara sem transitar pela, Chan
cel laria, attenta a urgente brevidade com que deve fazer-se á
vela o Brigue Treze de Maio . - Paço das Côrtes em 1 de Setem
bro de 1821. - JOSié Vaz Velho, Presidente.- Agostinho José
Freire, Deputado Secrebrio.-João Baptista Felguelras, Depu
tado Secretario.

Illm. e Exm , Sr.- As Cortes Geraes e Extraordinaria i da Nação
Portuguesa mandam remetter ao Governo o incluso Decreto sobre a
organizacão da Junta Pcovtstonal e Governo das Arma'> da Provincia
de Pernambuco. afim de se fazer exec rtar, e expedir com aquella ur
gente brevidade com que deve fazer-se á vela o Brtgue Treze de
Maio. O que V. Ex. levará ai) conhecimento de Sua Magestade.
Deus Guarde a V. Ex.- Paço das Cortes em 1 de Setembro de 1821.
João Bapti"ta Felgueiras.-Para Joaquim José Monteiro Torres (l\Ii-,
nisliro da Marinha de Portugal).

DECRETO - DE 1 DE OUTUBRO DE 1821

Determina provisoriamente a fórma de Administração Política e Militar das
Províncias do Brazil.

D. João por Graç1 de Deos e pela Constituição da Monarchia
Rei do Reino Unido de Portug-al, Brazíl, e Algarves, d'aquern e
d'alem Mar em Africa, etc. Faço saber a todos os meus Subditos
que as Côrtes Decretaram o seguinte:

As Côrtes Geraes Extraordinarias e Constituintes da Nação
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Portugueza, Havendo prescripto o conveniente systcma de Go
verno, e Administração Publica ela Provincia de Pernambuco, por
Decreto de 1 do presente moz ; e reconhecendo a necessidade de
dar as mesmas, e outras semelhantes providencias a respeito de
todas as mais Províncias do Brazil, Decretam provisoriamente o
seguinte:

l .v Em todas as Províncias do Reino do Brazil, em que até o
presente haviam Governos Independentes, se crearão Juntas Pro
visarias ele Governo, as quaes serão compostas de s~t() Membros
naquellas Províncias, que até agora eram governadas por Ca
pitães Generaes ; a saber: Pará, Maranhão, Pernambuco, Bahia,
Rio de Janeiro, S. Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Ger.ies,
Matto Grosso, e Goyaz ; e de cinco Membros em todas as mais Pro
vincías, em que até agora não havia Capitães Geraos, mas só
Governadores, incluidos em um e outro numero o Presidente e
Secretario.

2.° Serão eleitos os Membros das mencionadas Jl1nt<18 por
aquelles Eleitores de Parochia da Provincia, que puderem reu
nir-se na, sua Capital , no prazo de dous mczos, contados desde o
dia em que as respectivas Autoridades da mesma Capital recebe
ren1 o presente Decreto.

3.0 Serão nomeados os Membros das Juntas Provisórias do Go
verno entre os Cidadãos mais conspieuos por seus conhecimentos,
probidade e adhorencia ao Systerna Constitucional; sondo além
disto de maior idade, estando no exorcicio dos seus direitos, e pos
suindo bastantes meios ele subsistoncia, ou provenham do bens de
raiz, ou de commercio, indústria ou empregos.

4.° Será antes de todos eleito o Presidente, depois o Secretario, o
finalmente os outros cinco, ou tres Membros, segundo a classifica
ção expressa no art. l°, sem que tenha lagar a nomeação de Subs
titutos. Poderá recahir a eleição em qua.lquer dos Membros do
Governo, que se achar constituido na Provincla, bem como em
qualquer dos Eleitores; e quando fór eleito alg-um Magi-rtrado,
Official de Justiça" ou Fazenda, ou Oíflcial Militar, não exercerá
seu emprogo em quanto fór Membro elo Governo.

5.° O Presidente, Secretario, e mais Membros das Juntas Pro
visorias, além dos ordena-los, e vencimentos que por qualquer
outro titulo lhes pertençam: perceberão annualmente a gratifi
cação de 1:000$000 naquellas Provincias, que até agora tinham
Capitães Generaes, e 600S000 em todas as outras Provincias.

6.0 Fica competindo ás Juntas Provisorias de Governo elas Pro
vincías elo Brazil toda a autoridade, e jurisdicção na parte civil,
economica administratratlva, e de policia, em conformidade das
Leis existentes, as quaes serão religiosamente observadas, e de
nenhum modo poderão ser revogadas, alteradas, suspensas, ou
dispensadas pelas Juntas do Governo.

7.° Todos os Magistrados e Autoridades Civis ficam subordi
nadas ás Juntas do Governo, nas matérias indicadas no artigo
antecedente, excepto no que fôr relativo ao poder contencioso, e
judicial, em cujo exercicio serão somente responsáveis ao Governo
do Reino e as Córtes.
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8. o As Juntas físcalisarão o procedimento dos Empregados Pu
blicos Civis, e poderão suspendel-os dos seus empregos, quando
cornmettam abusos de jurisdicção, precedendo informações, e man
dando depois formar-lhes culpas no termo de oito dias, que será
remettida á competente Relação para SOl' ahi julgada na forma
das Leis, dando as mesmas Juntas imrnediatamente conta, de tudo
ao Governo do Reino para, providenciar como fór justo, e neces
sario .

9.° A Fazenda Publica dus Províncias do Braz il continuará á
ser adminístrnda, como até ao prosente, segundo as Leis exis
tentes, com declaração porém que será Presidente da Junta da
Fazenda o seu Membro mais antigo (exceptuando o Thesoureiro,
e Escrivão, nos quaes nunca poderá recahír a Presidencia), e
todos os Membros da mesma Juu ta (la, Fazenda serão collectíva
e individualmente responsaveis ao Governo do Reino, e ás Càrtes
por sua administração.

10. Todas as Pro vincias, em que até agori1 havia Governa
dores, e Capitães Generaes, terão daqui em diante Generaes en
carregados do Governo das Armas, os quaes serão considerados
como são os Governadores das Armas da Provincia de Portugal,
ficando extincta a denominação de Governadores o Capitães Ge
raes.

11. Em cada uma das Províncias, (1 ue até agora não tinham
Governadores o Capitães Gonoraes, mas só Governadores será
.l'ora em diante incumbido o Governo das Armas a um Oâícial de
Patente Militar até Coronel inclusivamento ,

12. Vencerão mensalmente a titulo de gratiâcação os Gover
nadores das Armas das Provincias do Brazil, no caso do art. 10,.
n quantia elo:200$000; e os Commandantes das Armas, nos termos
do art. 11, a quantia de 50$000.

13. Tanto os Governadores, de que trata o art. 10, como os
Commandantes das Armas, na fórrm elo art. 11 se regularão
pelo Regulamento de 1 de Junho de 1678 em tudo o que se não
acha alterado por Leis, e Ordens posteriores, suspensa nesta
parte somente o Alvará de 21 de Fevereiro de 1816. No caso de
vacancía, ou impedimento, passará o Commando á Patente de
maior Graduação, e antiguidade, que esti ver na Província, fi
cando para este fim sem etfeito o Alvará de 12 ele Dezembro de
1770.

14. Os Governadores e Commandantes das Armas de cada uma
das Províncias serão sujeitos ao Governo do Reino, rcsponsaveis
a elle, e às Cór íes, e independentes das Juntas Provisórias do Go
verno, assim como estas o são delles, cada qual nas matérias de
sua respectiva competencia; devendo os Governadores, e Com
mandantes das Armas comrnunicar ás Juntas, D9m como estas a
elles por meio de orílcíos concebidos em termos civis e do estylo,
quanto entenderem ser conveniente ao Publico Serviço.

15. Igualmente se entendem a respeito de Pernambuco qual
quer das referidas pr evidencias, que se não achem no Decreto
de I do corrente, o qual fica ampliado, e declarado pelo presente.
Decreto.
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l G. l\S respectivas Autoridades serão utrcetiY(J e rifwrosa
mente resjonsaveis pela prompta e nel execução deste Decreto.
Paço das Cortes ~9 de Setembro do 1821.

Portanto maneio a todas as Autoridades, a quem o conheci
111en to, o execução do referido Decreto pC'l'i cu em', qne ° <':U111
prnm, c o executem tão int. iramento como nel le 88 contém. Dado
no Pa lacio de Queluzem ao 10 de Outubro ele 18:21.

EL-REI com guarda.

Joo qui.n José 1I1onteiro Torres.

Carta ele Lei pela. qual Vossa Magcstude mand.i executar o De
creto das Côrtes Geraes Ex traordin.irtas e Constituintes da
Nação Portugueza, sobre o estabelecimento (las Juntas Provi
sorias e Governo das Armas nas Províncias do Brazil .

Par.i Vossa Magestado ver.

Lourenço Antonio de Araujo n fez ,

LEI - Dg 1 DE orT[JB!W VI'; 1821

Determina a viage'n do Pr-incípe Heal por algumas Cortes da Europa.

D. João por Graça de Deos e pela Coustitulção da Monarchia,
Rei do Reino Unido de Portugal, Brazrl e Algarvos, d'aquem,
e d'além mar em Africa, etc. Fuço saber a todos os meus Subditos
que as Côrtes Decretaram o seguinte:

As Côrtes Geraes Extrnorrlinarias e Constituintes da Nação
Portugueza, havendo Decretado, e111 data do hoje, a forma do
Goveruo e Adminístrnção Publica das Províncias do Brazil, de
maneira que a continuação da resldeueia do Principe Real no
Rio de Janeiro se torna não só desnecessaria, mas até indecorosa
á sua Alt.i Jerarchía : E considerando juntamente quanto convêm
aos interesses da Nação que SU<l Alteza Real viaje por alguns
Paizcs Illustrados, afim de obter aquelles conhecimentos, quo se
fazem necessa rios, paI'a um dia occupar dignamente o Throno
Portuguez: Mandam respeitosamente participar a El-Rei que
tem resolvido o seguinte:

1.° Que o Principe Real regresse quanto antes para Por
tugal.

2.° Que Sua Alteza Real, logo que chegue a Portugal, passe
a viajar incognito ás Côrtes e Reinos ele Hespanha, França e



POI{ TUG UEZ.'\.

Inglntc-na, sendo aeonnu.nhudo por pessoas dotniLis de luzes,
virtudes e ;'(llles?ín ;10 ~y"t(~lIJ{l constitucional, quo para e.,::,e fim
Sua 1\1n S'estade H01l'rCr por bom Nomear. Paço da" Cortes em ;:9
de Setembro de It\'2I.

P. 11'1<111 to mando que seja. assim presente a tarjas as Auto
ridades destes Reinos, e a todos 0:-; meus ditos Suhdito-. para sua
intcí iigcncia. D.uio no Pn lucio do C2UeJuz em 1 de Outubro
l.1e IB21.

EL-HEI com guarda.

Cnda de Lei pela qual Vossa l\1ngest~\do manda participar a
todas as Autoridades destes Reinos e « todos os seus Subditos, o
que as Córtes Gerues Extrnordínarias e Constituintes da Nação
Portuguez-i Decreta rum ;1 respeito do regTesso do Príncipe Real
para j'ortugal, e de sua viagcrn pelas Córtos de Hespanha,
Frnnça e Inglaterra, como achua se declara.

Para. VO~S<i 1\1ngostarle ver.

Gaspar Fel iciano do Moraes a fez.

LEI - DE 21 l)E OUTUBRO DE 1821

Deterrninr que os 8ecretarios de Est[tdo porceba-u nnnuahne nte o ordenado de

1:800$000, cessm.lo qualquer outro vencimento [1110 lhes compita.

D. João por Graça de Deus e pela Constituicão da Monarchia,
Rel do Reino Lnido de Portugal. Brazil e A 19a1'ves, d'aquern e
d'além mar em Africa etc. Faço saber a todos os meus Subdítos
que as Cortes Decretaram o seguinte:

As Cortes Geraes Extraordinar-ias e Constitulntes da, Nação
Portugueza , attendendo à necessidade de estabelecer ordenados
aos Secretur-ios de Estado, Decretam o seguinte :

1.o Cada Secretario de Estado vencerá de ordenado a quantia
de 4:800$000, pagos em quartéis pelo Thesouro Publico Na
cional;

2. 0 Durante o exercício do seu cargo os Secretarias ele Estado
deixarão de perceber quaesquer ordenados, pensões, soldos ou ven
cimentos, que por outro titulo recebessem da Fazenda Publica.
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:{.o A execução do presente Decreto será contada desde o dia 4
de Julho do presente anuo, em que Sua Magestade assumiu o
exercício do Poder Executivo.

-Lo Fica revogada nesta parte qualquer legislação em con
trario. Paço das Côrtes om 20 do Outubro de 1821.

Portanto mando a todas as autoridades, a quem o conhecimento
o execução do referido Decreto pertencer, que o cumpram, e
executem tão inteiramente como nelle se contém. Dado no
Palácio de Queluz em 21 de Outubro de 1821.

EL-REI com guarda,

Feüippe Ferreira de Araujo Castro.

Carta de Lei por que Vossa Magestade maneia. executar o De
ereto das Córtes, pelo qual se designam os ordenados que deverão
vencer os Secretarios de Estado, como nella se declara.

Para Vossa Magestade ver.

l1ilspar Feliciano ele Moraes a fez.

DECR.ETO - DE 8 DE NOVE~IBRO DE 1821.

DOtl'!'l\1Ut~1 (IUO os negocios elo Ulteama« sejam expedidos pelas diversas

secretarias, segundo a sua natureza.

D. João por Graça de Deos e pela Constituição da Monarchía
Rei do Reino Unido de Portugal, Brazil e Algarves, d'aquem e
d'além mar em Africa, etc. Faço saber a todos os meus Subditos
que as Córtes Decretaram o seguinte :

As Cortes Geraes Extraordínarias e Constituintes da Nação
Portugueza, attendendo a que a accumulação dos Negocios de
Ultramar na Secretaria de Estado da Marinha demanda conhe
cimentos, e trabalhos superiores ás forças de um homem só,
Decretaram o seguinte:

1.° Os negocios das Provincias Ultramarinas, que até o pre
sente têm estado annexos á Secretaria de Estado da Marinha,
ficam pertencendo a cada uma das diversas Secretarias de Estado,
segundo a sua natureza fór, do interior do Reino, da Justiça, da
Fazenda, da Guerra e Estrangeiros.

2.° A' Secretaria de Estado da Marinha ficam em consequencia
corapetíndo somente aquelles negocias, que forem relativos á
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Repartição de Marinhe, no Reino Unido de Portugal, Brazil e
Algarves ; e quanto ate agora dizia respeito [1,0 Ultramar correrá
daqui em diante pelas mesmas Repartições, por onde se expedem
os negocias de Portugal e Algarves.

3.° Todos os livros, documentos e mais papeis, que na Secre
taria, de Estado da Marinha se acharem pertencentes a Ultramar,
serão classificados distribuidos e remettidos, seg1Uldo o seu objocto,
Ú~ respectivas Secretarlas de Estado.

-L° Fica nesta parte revogado o Alvará de 28 de Julho de 17;~G

8 qualquer outra Legislação contraria, á disposição elo presente
Decreto. Paço das Córtes em 6 de Novembro de 1821.

Portanto mando a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução da referido Decreto pertencer, que o cumpram, e
executem tão inteiramente como nelle se contém. Dada, no
Palacio de Queluz aos 8 dias do mez de Novomln-o de 1821.

EL-REI com guarda.

Fellipe Ferreira de Araujo Castro.

Carta de Lei pela qual Vossa Magestade manda, executar o
Decreto das Córtes Geraes Extraordinarías e Constituintes da
Nação Portugueza, que ordena fiquem pertencendo ás diversas
Secretarias de Estado do interior do Reino, da Justiça, da
Fazenda, da Guerra e Estrangeiros, segundo as SUhS attribuições.
os negocias das Províncias Ultramarinas que até agora têm
estado annexos aSecretaria, de Estado da Marinha, á qual ficam
pertencendo aquelles que são relativos .á Marinha no Reino
Lnido de Portugal, Brazil e Algarves, tudo na forma acima
declarada.

Para Yossa Magestade vér ,

Gaspar Feliciano de Moraes a fez.

LEI - DE 12 DE ~OVE:\:rBl~O DE lti21

Extingue to das as devassas gerues flue a lei iucuuihe a cel'tos julga.do rcs .

D. João por Graça de Deos e pela Constituição da, Monarchia,
Rei do Reino Unido de Portugal, Brazil e Algarves, d'aquem e
rl'além mar em Africa, etc. Faço saber a todos os meus Subditos
que as Côrtes Decretaram o seguinte:

As Córtes Geraes Extraordínarías e Constituintes da Nação
Portugueza, attendendo a que as Devassas Geraes são tão op-

i::. . t \ \',
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pressivas aos. Povox, como con trarl.rs aos sãos principias da Ju
ri sprudeucin Cr-irninnl, Drcreturn o sezuiute :

1.° Ficam extinetas todas as Devassas, qr;e as Leis incumbem
a certos Julgadores em deterrninad-is tempos, sobre delictos in
certos.

2. ,) Na disposição do artigo an te(~e(lente 58 comprehen.lem as
Devassas Geraes, a que 58 procoda nos Jllí7.0S Eeclesiasticos, a
respei tos dos Seculares e mesmo dos Ecclesiastícos nos Crimes
Civis.

3,0 Todos os CilS0S que até o presente f:lziam objecto de De
vossas Geraes, serão d'ora em dimte casos de quorellu para o
interessado, e do denuncia para qualquer pessoa.

4. o Ficam revogadas r1 naesjuer Leis e disposições, Da parto em
que se encontrarem CGm o pre.sente Decreto. Paço das Córtes
em 10 de Novembro cL~ 1821.

Portanto mando a todas as autoridades, a quem o conhecimento
e execução do referido Decreto pertencer, que o cumpram, e
executem, tão inteiramente como nelle se con tém , Dada no Pa
lacio de Queluz aos 12 dias do mez de Novembro de 1821.

EL-REI com Guarda.

Jose da Silva Carvalho.

Carta de Lei pela qual Vossa lv1ngestarle manda executar o
Decreto d.is Córtes Ger.ies e Extraordiunr-hs e Constituintes da
Nação Portugueza, que extingue todas as Devassas Geraes, que
a Lei incumbe a certos Julgadores, na fórma acima decla
rada.

Para Vossa Magestade ver.

Joaquim dos Reis Amado a fez.

LEI - DE 19 nE 'NOVEMBRO Dl<j 1821

Restitue aos cIc'igos, aos regulares secularisados, 011 translnt.os os dtrcitos

cívicos que são compatíveis com o seu estado.

D. João por Graça de Deos e pela Constituição (h Monarchia,
Rei do Reino Unido de Portugal, Brazil e Algarves d'aque!ll e
d 'além mar em Africa , etc. Faço saber a todos os meus Suhditos
que as Cortes Decretaram o seguinte :

As Cortes Geraes Extraordínarías e Constituintes da Nação
Portuguesa, querendo restituir aos C1erigos, e aos Regulares
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~eculal'js[ldos ou 'l'r.mslactos, aque llcs Direitos Civicos, quo são
compu trveis com o seu estado, SOd\ prejnizo do t.-rceh o, OH (Ia
p~IZ interna das í'amilías, para quo n todos sej''lu trausced-ntes
as vantagens do Sy-tcmu Coustitnciouul, Decrct.un () ~8gnillte :

1." Da pnhlicação deste DOC1'<:to cru diante fica concodulo aos
Clerigos o direito de adquirir, l)()ssuír sorn lilllÍlí:tt:,1\) de tempo,
e tra-uassnr do qualquer 1110;10 P;!) a outros Cler'luosr ou para
Seculares, (lUGI' por act.s entre vi \'O,~, quer' por dispo-icõ-s de
UltÜU;1 vontade, bens de raiz, nllodiaes, foreiros, censitivos ou
de qualquer outra natureza, posto que sejam jugw!eiros, 1'0
guengos, ou por outro titulo obrigados á Fazenda Nacional,
aos Corpos de mão-morta, 0[1 fi/h altos Uonatnrlos, comtauto
que n<1O projudrqucm direitos por' qualquer modo arlquirk.os.

2. o Os Regulares Secularlsados po lerão adquu-ir por qualquer
titulo entro ViV0S, ou de ult ima von tudo, sem prejuizo (1cl legi··
ti ma divida aos herdeiros nocossarios ; Ir1,IS nunca poderão sue
ceder a.b-intestato cmquanto houver parentes chamados pela LGí,
ou conjuges, de maneira que somente venham a excluir a
successão elo Fisco.

3. o Os Regnlares Seculat-isados poderão dispor de todos os ~eus

IIon8 por qualquer modo em favor do Quem lhos api ouvcr, ainda
em vida de seus país e ascendentes.

4. o Qua nela porem os I~egul(\]'es Socularisados não tiverem
disposto ele seus bens, serão succedi.Ios nb intcstato, como os
outros Cidadãos, por seus parentes, sogundo a ordem da vocação
da Lei.

G.O Os Rognlares translatos }litra alguma Ordem Militar go
zarão do todos os direitos, quo competirem aos indivíduos dessa
Ordem, excepto o dil succossão ab intestuto, que lhos fica somente
nos termos elo art. 2. o

6. o Ficam revogadas quaosqucr Leis e disposições, na parte
em que forem con írarias á dispo-leão do presente decreto.
Paço das Cortes em l(j de Novemlu:o elo 1821.

Pari anta mando a todas as antoridades, a quem o conheci
mento e excução do referido Decreto pertencer, que o cumpram
G executem tão inteiramente como nel ls se contém. nada
no Palácio de Queluz aos 19 dias do mez ele Novembro de 1821.

EL-REi com guarda.

Jose da Silva C arcalho .

Carta de Lei pela qual vossa Mngestnc!e manda executar o
Decreto das Córtes Gemes Extrnordínai-las e Constituintes da
Nação Portuguez.a, que restitue aos Cler-izos, e Rpgulares Secula
rísados aque lles Direitos Cívicos, que são compaüveís com o seu
estado, na forma acima declarada.

Para V03sa Magestade ver ,

Joaquim dos Reis Amado a fez.

r: \ \ .~



~r_""""",-:-- """,- ~.__~_~--._----- ---

44 CONSTITUINTE

LEI - DE 19 DE DEZE~IBRO DE 1821

Perrnitte que nos accorrlãos das Rciaçõcs, o nas sentenças em que os juizes votam

col lect.ivnmente, possam os 11108:nos juizes assignar-se vencidos, ficando 1'08

ponsaveis pelos julgados os que assim o não fizerem.

D. João por Graça de Deos e pela Constituição da Monarchia,
Rei do Reino Unido de Portugal, Brazil, e Algarves, d'aquem , e
d'alérn Mar em Afríca etc. Faço saber a todos os meus Subditos
que as Cortes Decretaram o segninte:

As Cortes Geraes Extraordinárias e Constituintes da Nação
Portugueza, paret que melhor possa verificar-se a responsabili
dade dos Juizes, quando julgam collcctivarnonte, Decretam o
seguinte:

1.o Nos Acórdãos das Relações e Sentenças, de quaesquer J uizes,
que votarem collcctívamente, poderão os mesmos Juizes, que
assígnarern por vencidos, declarar esta circumstancia : e não o
fazendo, ficam responsaveís pelo Julgado, como si fossem de
voto contrario.

2. o Fica revogada qualquer Legislação contraria á disposição do
presente Decreto, Paço elas Côrtes em 18 de Dezembro de 1821.

Portanto mando a todas as autoridades, a quem o conheci
mento e execução do referido Decreto pertencer, que o cumpram
e executem tão inteiramente como nelle se contém. Dada no Pa
Iacio de Qneluz aos 19 dias do mez de Dezembro de 1821.

EL-REI com guarda

Jose da Silva Carcallia,

Carta de Lei pela qual Vossa Magestade manda executar o
Decreto das Cortes Geraes Extraordinarias e Constituintes da
Nação Portugueza, que determina que os Juizes, que assignarern
por vencidos os Acordãos, ou Sentenças collectivamente, possam
declarar essa circumstancia, tudo na forma acima declarada.

Para Vassa Magestado ver.

Joaquim do Reis Amado a fez.
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LEI - DE 28 DE DEZE;\IBRO DE 1821

45

Xlan dn ndmitti r n d');;;p~cho n is .\lfanclegits p~u·rt ('OllSI11110 as faz"IHL1s d:t Asü

mannfrtcturauas c.rrn cores, seja'll tecida" pinttl(las, 0\1 estrt1lJprt l]i1s.

D. João por Graça de Deos e pela Constituição da Monarclrín ,
Rei do Reino Unido de Portugal, Brazil, e Algarves, d'aquem e
d'alérn Mar em África etc. Faço saber a todos os meus Subditos
que as Cortes Decretaram o seguinte:

As Cortes Geraes Extraordiuat-ias e Constituintes da Nação
Portugueza, considerando que a prohibição estabelecida no § :34
do Alvará de 4 de Fevereiro ele 1811 é damnosa nas presentes
circumstancias do Commercio Nacional, porque ao mesmo passo
que difflculta aos Portuguezes o Commercio da Asia, fucilita a
importação de fazendas inteiramente semelhantes fabricadas 11a
Europa, e admittidas, segundo o Tratado de 1810 em todos os
portos do Reino de Portugal, Brazil , o Algarves, DeCl'OÍ<Ull pro
vtsoriamen te o Sl'l,Quinte :

1.0 Terão despacho para COlBll11l0, nas Alfundcgas de Portugal,
Brazil , Ilhas dos Açores, Madeira, Ilhas ele Cubo Verde, Portos
da Costa d' Afrícn Occidental , e Ilhas adjacentes, pertencentes ao
Reino Unido de Portugal, Brazi l, e Algarves, as fazendas (la
Asia , ma.nufacturarlas com C(lrCS, sejam tecidas, pintadas, on es
tampada», sem dependencia de virem despachadas pelas Alfau
dcgas ele GÓCl, Dio, e Damão, on de quesquer outros Portos POl'
tuguezes além elo Cabo d~) Bóa Esperança, e p;lg'arão os direitos
quo pagam as domais fazendas Ih Asia, vindas de Portos
Estrangeiros.

2.° A disposição elopresente Decreto comprehende as fazemlas
acima mencionadas, que ao tempo da sua publ icacão se acharem
depositadas em 11 naeS(1118r Alfundegns do Reino Unido, ou ve
nham em caminho para ellas.

:Lo Ficam portuuto suspensas quaesquer disposições contr.irlas
ú do presente decreto. Paço das Cortes em 22 de Dezembro
de 1821.

Portanto mando a todas as autoridades, a quem o conheci
mento e execução do referido Decreto pertencer, que o cumpram
e executem tão inteiramente como nelle se contém. Dada, no
Palacío do Que1uz em 28 de Dezembro de 1821.

EL-REI com guarda.

Jose Lqnacio da Costa.

Carta de Lei por que Vossa Magestade manda executar o
Decreto elas Côrtes Geraes Extraordiuarlas e Constituintes da
Nação Portugueza, ordenando que tenham despacho para con
sumo nas Alfandegas ele Portugal, Brazi l, e Ilhas elos Açores,

E • I ti'



46 CONSTITUINTR PORTUGUl~ZA

Madeira, Ilhas do Cabo Verde, Portos da Co.sti d' Afric", Occi
dental, o Ilh.is adj .centcs ~1O Rc?i,lO Unido de Por-tugal. Braz il, e
Alzurves. 11; f.rzeudns d.t Aja m.umtacturadas com córes, sejam
tecidas, piutu.I .s, ou ostunpad..s, sim dependoncia de vu-em
desp .cnadas pala : AlfuFlega,.; do G6.1, Dio, ou Damão, on de
qu iesquer outros Portos Portuguezes alé.n do C,Ibo da Bóa K"po
rn.nç I, pag \ndo o me n1) que I' \ga n as fazeud is 11(1, Asia vindas
de Portos Estr.uigeiros, tudo na fórrn« acuna declarada.

Para Voss \ Magestide ver•

.José M'u-ia de Abreu a fez.
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PROCLAMAÇAo - DE 13 DE .JULHO DE 1821

AS CàRTES GEIU.ES E E\::TRAORDI1'íARIAS DA NAÇÃO PORTUGUEZ\
AOS IIABIT Al\'TES DO BRAZIL

~\ heroica resolução, que haveis tomado, de seguir a causa da
patria, e correr a sorte de seus valorosos filhos, acabou de con
solidar para sempre o magestoso oditioio da liberdade e ela inde
pendeneia nacional.

Promettendo adoptn.r a Constituição Política que fizerem as
Côrtes Geraes e Extruordinarias, vós contrahistes a obrigação de
adaptar também as Bases, que el las jà decretaram, e que a Nação
tem abraçado e jurado como preliminares ele sua venturosa
regeneração.

Nellas vereis lançados com mão segura, e acautelada os traços
fundarnentaes desse marcL vilhoso monumento, que vai ser levan
tado pelo sublime esforço da constanciu e ela virtude sobre as
ruínas do despotismo, e da urbitrariedade.

Nellas vereis o mais seguro apoio da felicidade dos Portugue
zes, porque el las encerram a declaração autentica dos direitos
do homem, a sal vaguar.Ia das suas franquezas, e o resumo de
suas relucões sociaes, intimamente ligados com sua existencia
política.

ema religião santa, professada e sustentada com o fundamento
da moral publica, e como fonte perenne da geral prosperidade.
Um Monarcha Constitucional como primeiro Magistrado e
chefe da nação, que o escolheu. Direito de successão ao throno
para evitar as com moções dos ínterreguos. Poderes soberanos, \
emtlm, distinctos e separados, mas deveres e obrigações 111utUilS
do Rei para com o Povo, e do Povo para com o Rei, são outros
tantos urincipios sanccionados nas Bases, que atíançam a feli
cidade da nação, elevando-a ao eminente Iogar, que ella deve
occupar entre as grandes nações, e rlxando para toda a duração
dos séculos a época mais brilhante, e mais gloriosa de seus
fastos,e acontecimentos políticos.

Brazileiros ! O Congresso não duvidava de VO.:iSOS sentimentos
patriotlcos, e Iiberaes, mas elle respeitava o direito, que só a
vós pertencia de manifestar competentemente vossos desejos.
Decretou por isso, que vós furieis parte da, gl'J nde fami lia Por
tugueza, logo que ti vesseis declar.ido voss 1 adhesão ao novo
pacto social, que el lu acabava de fazer. Assim, quando vós
repetistes com tanto enthusiasmo o grito, que r0SOOU do Douro
ao Tejo; quando vós rlzestes conhecer tão solernne, e esponta
neamente <L vossa vontade, vós prendestes maravilhosamente
em laços indissoluveis um a outro hemispherio; e pela mais

Parte I 1821 4
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depurada e solida politica, vós unistes em um só interesse os
interesses de tantos habitantes, separados por centenares, e cen
tenares de Iezuas.

E' preciso comtudo que vossos Deputados venham completar (l

quadro da representação nacional para auxiliar as Cortes em
suas laboriosas tarefas, e tomar nas deliberuções a parte que
devem ter. O Congresso irá entretanto continuando a marcha
augusta, firme e regular, com quo tem principiado a reforma
dos abusos, que opprimem a nação. ~,

A liberdade ela imprensa, esta irmã gemea da liberdade civil
e política, esta rilha querida dos Governos representativos, é
11o.Jo o primeiro, e mais apreciavel direito elo cidadão Portuguez.

A Inquisição e a Incontídeneia, verdadeiros monstros na ordem
social, o hor-rível invento dos déspotas, e do., tyranuos, já não
existem o A humanidade e a razão tórn recobrado seus foros.

Os diüerentes ramos da publica administração vão tornando
uma nova face: a marcha dos negocias já é outra.

Uma severa economia preside a despoza da Fazenda Nacional,
que não será mais consumida em dísperdicios, ou indiscretas
mercês, e não merecidas tenças. O Thesouro Publico, en treg ue
a mãos fieis e vigilantes não será mais a preza de ambiciosos
aulicos, nom de perversos conselheiros, Uma judiciosa riscali
srcão dá já esperanças de que a nução poderá pagar em poucos
annos a di viela, quo tem reconhecido, sem auzmeutar ruais trí
butos, e sem faltar ás urgencias diár-ias. ema caixa de amor
tisação com fundos prcpríos, applícados a este objecto segura os
credores elo Estado, e restabelece o credito do Goveruo.

Trata-se da reforma, e roducção elo exercito até ao ponto em
que seja bastante para fazer a vossa e a nossa segurança, e
cuida-se da marinha de guerra a tal ponto arruinada, que só se
conhece agora pelos dispendiosos, e quasi inúteis estabeleci
mentos que del la nos restam. Hoje é demonstrada a necessi
dade de levar ao mais perfeito estado, que fór possível, esta
parte Uêt força pn blica.

Não Ira com effeito outro meio de restabelecer nosso commercio,
conservar o senhorio de nossos mares defender as suas costas
o fazer respeitar nossa bandeira, mas as Córtes têm projectado
diminuir neste ramo o appuruto, uugtnentaudo a realidade.

Os Ministros e empregados publicas sito vigiaclos em sua cou
ducta, e a StU, responsabilidade é já e Ifectiva , Muitos térn sido
demittidos por indignos dos lagares que occupavam .

Fiscal isam-se os salarios ; e os ordenados são postos na propor
ção, que devem ter em um systema constitucional. Não haverão
mais offieios creados só para empregar homens, e esses quasí
sempre indignos de qualquer emprego.

Tem adaptado outras muitas medidas sobre diversos runos de
publico e universal interesse. A agricultura, o cornmercio, e a
íudustrla, como fontes de riqueza nacional, tem merecido do Con
gresso um particular cuidado e vigilancia.

Muitas destas geraes providencias, qUJ fazem o obiecto de
differentes decretos das Córtes, são applicaveís ao Brazil , e por-
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tanto vós ides gozar já dos bens, que dellas resultam; mas
convem admittir o principio, de que não se fazem reformas senão
com tempo, e que mais tempo ainda é necessario para lhes dar
execução, consistencia e estabilidade.

Comtudo um meio se offerece muito prompto de certo, para
remediar em grande parte vossos males; e é que o Governo de
vossas Provincias, regulado de modo, que vosso estado tão impe
riosamente exige, seja logo entregue a homens probos e verda
deiramente constitucionaes, que plantem entre VÓ.) este ventu
roso systerna, debaixo do plano de moderação, e suavidade, q ue
se tem seguido com tanta energia. Conhecereis então por uma
feliz experiencia quaes são as vantagens, que hão de resultar-vos
da vossa adhesão á Constituição, que as Córtes estão fazendo, e
vereis quanto é bello e magnifíco o futuro, que ella vos apre
senta, e atíanca.

E' preciso porém ter e111 grande consideração as circumstancias
em que nos achamos. Nenhum Estudo póde subsistir sem força
physíca, e sem força moral: mas aquella é quasi sempre perdida
sem esta. Para conservar ambas devemos portanto estreitar cada
vez mais nossas relações políticas. Os sentimentos fraternaes
que a natureza nos ínspira; a consoladora idéa de que temos
todos a mesma origem, e a lembrança até de que tem pesado
sobre nós as mesmas desgraças, nos persuade de que devemos ter
tarnbem todos a mesma fortuna.

E na verdade que outra causa ê mais conforme a nossos mutuos
interesses? Habitando o paiz mais fet-tíl. e mais rico dos que se
conhecem, nós não precisamos para sermos venturosos sinão de
boas leis, e executadas por um Governo bem organizado, e que
saiba tirar todo o partido, que offerece nossa vantajosa situação.

Este governo existe já. Cada dia se vai melhorando o sys
tema administrativo: cada dia augrnenta a força da opinião, que
reconhece a necessidade de mant 31' a nova ordem uas cousas ;
porque ella dá já em resultado verdadeiros bens de que não
tínhamos gozado nunca. Esta é hoje a convicção de todos os Por
tuguezes: os que a não adquiriram ainda, perderam já este
nome.

EI-Rei acaba de chegar a este Reino, e a sua entrada em Lisboa
deu nova occasião aos habitantes e ao Congresso de manifes
tarem o amor, que consagram á sua pessoa, e a veneração, que
tem por suas virtudes. Não faltou demonstração alguma publica
do respeito, que lhe é devido; e, no meio da maior ordem, e tran
qui lidarle foi geral a satisfação, e alegria da capital ao tornar a
ver o sou Monarcha Constitucional. O juramento solemne, quê)
Sua .Mag8stadedeu na presença das Córtes, promettendo observar.]
e fazer observar as Bases da Constituição, poz o ultimo se110 à i
conflancn.. publica, e acabou de socegar aquelles que se lembra-]
vam de duvidar de seus sentimentos, só porque elle chegara i
cercado desses homens màos, que tão grande parte tiveram nas;:
desgraças ela pátria. As Córtes manifestaram a necessidade d~

0S separar para longe de uma cidade, á qual tanto escandalo tem
dado. Com isso conseguiram elles também escapar a outras
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demonstrações do desprezo publico, que os acompanhará, todavia,
em qualquer parte, em que se acharem.

Tal é, habitantes do Brazil, nossa política situação; e á vista
della, que mais podemos nós desejar 'l E' mantida a nossa liber
dade; protegida a nossa segurança, e respeitada a nossa pro
priedade; que maiores ou que mais sólidas vantagens offerecerá
portanto qualquer outra fórma de governo? Acaso poderemos nós
illudír-vos ainda com eSS:1 idéa chírnerica de uma liberdade
pouco menos que illimitadai Acaso seria possível conseguil-a
sem commoções, sem violencias e sem desgraças? E conseguida,
de que nos serviria ella ? Seriam os nós porventura mais felizes?

As luzes do século registram hoje tão arriscados corno indis
cretos desejos, e uma desgraçada experíencia tem convencido os
homens de que devem viver livres, mas que essa liberdade deve
tambem ser exercitada de modo, que se previnam as revoluções
violentas, e se mantenha a maior harmonia entre a legislação,
e os conhecimentos uteis á humanidade, e necessarios á felicidade
dos Povos. E' preciso respeitar o voto geral das nações.

Lançai os olhos pela historia, e vereís qual tem sido o resul
tado das lutas dos partidos, e das facções. O estrago, a assolação,
e a morte, companheiros iusepu-aveis da anarchia, e da guerra
civil, foi sempre, e está sendo ainda hoje a sorte dos paizes, em
que as paixões fomentam a desunião e a discordia entre os seus
concidadãos.

Habitantes do Brazil l Continuai a imitar a moderação, que
nesta época memorável tem manifestado vossos irmãos. E' só no
socego, e na união dos sentimentos patrioticos, que se formam
os costumes, e se adquirem esses habites, essencialmente neces
saríos para a mudança que fizemos.- Não é de outro modo que
se fortalece um espírito publico, e um caracter nacional, esta
virtude, verdadeira origem de todas as outras virtudes sociaes e
cívicas; que distingue, e ennobrece 0, povos civilisados, e de que
os Portuguezes não são menos capazes, nem precisam menos.

Brazileíros! Nossos destinos estão ligados: vossos irmãos não
se reputarão livres, sem que vós o sejaes tambem: vivei certos
disso; e convencei-vos de que os seus Deputados, como represen
tantes de toda a nação, estão promptos a sacrificar até a. sua
propria exístencía para que ella seja tão livre e tão feliz, quanto
o póde e o merece ser.

Paço das Côrtes 13 de Julho de 1821.- Jose Joaquim Ferreira
de Moura, Presidente. - João Baptista Feiqueiras, Deputado Se
cretario.- Agostinho José Freire, Deputado Secretario.
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