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DEBATES NA ASSEMBLEIA CONSTITUINTE DE 1911 

I 
Nota lntrodutoria 

A Assembleia Nacional Constituinte de 1911 foi eleita em 28 de Maio do 
mesmo ano por sufnigio secreta, livre e directo 1

, em 4 7 circulos no Continente (que 
elegeriam 4 Deputados, excepto Lisboa e Porto que elegeriam 20 Deputados cada, 
distribuidos por dois circulos de 10 Deputados) 4 nas ilhas dos A9ores e Madeira (os 
circulos deAngrae Hortaelegiam 3 Deputados cada) e 11 para as Col6nias (1 Deputado 
por cada Col6nia) . 

Acabaram por ser eleitos 200 Deputados ,- 91 dos quais automaticamente por 
falta de listas altemativas , -legitimados por cerea de 250.000 cidadaos que afluiram 
as umas. Entre os deputados- todos de tendencia ou inspirayaO republicana ' indicados 
pelo Partido Republicano, corn a excepyao de urn eleito pelo Partido Socialista, 
MANUEL JOSE DA SILVA - figuravam as principais figuras do movimento 
republicano, contemporaneos do Programa Republicano de 1891 , como TEOFILO 
BRAGA e MANUEL DE ARRIAGA, e outros republicanos " hist6ricos" como 
ANSELMO BRANCAMP FREIRE (eleito Presidente da Assembleia Constituinte), 
JACINTO NUNES, EUSEBIO LEA.O, INOCENCIO CAMACHO, MAGALHAES 
LIMA ou BERNARDINO MACHADO . Ao !ado destes surgiam os republicanos de 
gerayao mais recente, muitos deles directamente empenhados na revoluyao de 4/5 de 
Outubro de 1910: AFONSO COSTA, ALEXANDRE BRAGA, ANTONIO JOSE 
DE ALMEIDA, BRITO CAMACHO, ANTONIO MARIA DA SILVA, CARLOS 
DA MAlA, MENDES CABE<;ADAS ou MACHADO DOS SANTOS. AI guns deles 
cumulavam as fun96es de Deputado constituinte corn as de membra do Govemo 
provis6rio. Mas tambem houve lugar para as revelay6es parlamentares,- como 
BISSAIA BARRETO, RAMADA CURTO , EGAS MONIZ ou BARBOSA DE 

1 Os Decretos corn fon;a de lei de 24 de Mar90 e 5 de Abril de 1911 , da responsabilidade do 
Ministro do interior do Govemo Provis6rio, Ant6nio Jose de Almeida, conferiam capacidade eleitoral 
activa aos cidadaos do sexo masculino maiores de 21 anos que soubessem ler e escrever ou que nao o 
sa ben do foss em chefes de familia ha mais de urn ano. Exceptuavam-se os que recebessem algum subsidio 
da beneficencia publica ou particular, os pronunciados corn triinsito em julgado, os interditos, falidos e 
incapazes e os naturalizados. 0 corpo eleitoral ficou assim fixado em 846.80 I recenseados na Metr6pole, 
de urn numero aproximado de 1.000.000 da popula9ao total recenseavel. Cfr. OLIVEIRA MARQUES, 
Hist6ria da I . a Republica Portuguesa, As estruturas de base, Lisboa, 1978,p. 610 
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MAGALHAES - todos deputados corn menos de 40 anos de idade e que seguiram 
depois percursos politicos e profissionais de relevo. 

A Assembleia Constituinte realizou a sua primeira sessao a 19 de Junho de 
1911 , tendo encarregue uma Comissao presidida por CORREIA DE LEMOS de pre
parar urn projecto de Constitui9ao, da qual foi relator MAGALHAES LIMA. 0 
projecto da Comissao procurou fazer uma sintese entre a mais de dezena de projectos 
que dentro e fora da Assembleia foram apresentados 2

• 0 debate na genera1idade 
iniciou-se a 6 de Julho e prolongou-se ate 19 de Julho, data em que o texto foi aprovado 
na generalidade. 0 debate da especialidade iniciou-se a 24 de Julho e terminou a 21 
de Agosto, corn a aprova9ao final e global do texto da Constitui9ao de 1911 . Tratou
se, comparativamente, do periodo constituinte mais curto da hist6ria constitucional 
portuguesa. Durou escassos tres meses a discussao e aprova9ao da nova Constitui9ao. 

A constituinte nao se limitou a discutir e a votar os artigos da Constitui9ao, 
confirmando tambem , numa exigencia decorrente da prevalencia do principio da 
soberania popular, caro aos republicanos, a revolu9ao de 5 de Outubro e ratificando a 
obra legislativa do Govemo Provis6rio, na qual se incluiam , alias, alguns diplomas 
estruturantes da disciplina juridica da "nova republica", coma a Lei da Separa9ao das 
lgrejas do Estado, a lei do Div6rcio, a Lei da Familia, as reformas no Direito Criminal 
ou a legisla9ao sobre menores, todas saidas da pena de AFONSO COSTA, entao 
Ministro da Justi9a do Governo provis6rio. Paralelamente, exerceu uma fun9ao de 
debate politico sobre a situa9ao geral do pais , designadamente fiscalizando as actua9oes 
do poder executivo (Govemo Provis6rio) , utilizando para esse efeito o periodo de 
antes da ordem do dia. 

A orienta9ao global do projecto de Constitui9ao, de pendor presidencialista, 
foi objecto de severas criticas, chegando a referir-se ter o mesmo "dezenas e dezenas 
de disposi9oes tiradas da Constitui9ao brasileira( de 1891 )3

". 

Muitas das disposi9oes concretas do projecto de Constitui9ao vieram a ser 
profundamente alteradas e algumas delas - coma a referente a existencia de duas 
camaras ou a propria consagra9ao do 6rgao Presidente da Republica - vieram a ser 
decididas em vota9oes nominais. 

Isto significou , pese embora o exclusivo da representa9ao republicana na 
Assembleia- a ponto de MANUEL DE ARRIAGA afirmar, contristado," corn quem 
havemos n6s de combater se no fim de contas nao temos adversarios" - que as 
divergencias entre as varias correntes ideol6gicas, politicas e filos6ficas do 
republicanismo luso se revelaram mais marcadas do que a aparente unanimidade p6s 
revolucionaria evidenciava. 

M as, por outro lado, tal circunstancia deixava j a transparecer o destino politico-

2 Entre outros apresentaram projectos TEOFILO BRAGA, JOSE BARBOSA, MACHADO 
DOS SANTOS, JOA.O GONCALVES, BOTTO-MACHADO, GOULART DE MEDEIROS, NUNES 
DA MATTA, o jomal "A Lucta" eo Gremio ma96nico "Montanha", cfr. As Constituintes de 19ll e os 
seus Deputados, Lisboa, 1911 , pp. 431 e ss. 

3 Cfr. ALEXANDRE BRAGA, Diario da Assembleia Nacional Constituinte ,sessao no 15 de 6 
de Julho de 19ll,p. 21 
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partidario da republica, quando, na elei<;:ao do primeiro Presidente da Republica, o 
trasmudado I Congresso republicano se cindiu entre o bloco "afonsista" apoiante de 
BERNARDINO MACHADO eo bloco" almeidista-camachista", apoiante de MA
NUEL DE ARRIAGA, que veio a ser eleito. 

Os pantos de polemica e fractura mais salientes no debate constituinte giraram 
em torno dos seguintes t6picos: parlamentarismo vs. presidencialismo, unicameralismo 
vs. bicameralismo, republica unitaria vs. republica federativa, sufragio universal 
(masculine) vs. sufragio restrito . Outros aspectos como o "referendum" administrative, 
o direito de veto ou o regime de incompatibilidades na elei<;:ao do Presidente da 
Republica , suscitaram acalorados debates, por ventura desproporcionados para a 
importancia estritamente constitucional do tema em debate. Contudo, como foi o 
caso da querela sobre as incompatibilidades presidenciais, estava em causa , mais do 
que uma questao constitucional, urn melindroso problema politico. Tratava-se , pura 
e simplesmente de impedir que os membros do Govemo provis6rio se pudessem 
candidatar a elei<;:ao para o cargo de Presidente da Republica, corn isso significando, 
em caso de aprova<;:ao da emenda proposta, urn seria derrota do grupo politico de 
AFONSO COSTA-BERNARDINO MACHADO. A inelegibilidade dos ministros 
que tivessem exercido fun<;:6es nos seis meses anteriores a elei<;:ao presidencial veio a 
ser consagrada no art. 50° mas acabou por se deterrninar no art. 83° a nao aplicabilidade 
dessa regra na primeira elei<;:ao presidencial ( excep<;:ao corn 6bvios destinatarios, os 
membros do Governo provis6rio). 

Em todos estes debates pode dizer-se que prevaleceu uma visao moderada e 
conservadora da Republica, muitas vezes ao arrepio das tradicionais reivindica<;:6es 
republicanas (como no sufragio universal, no federalismo ou no unicameralismo). 
Criterios de "oportunidade hist6rica" levaram a que a maioria da Camara aprovasse 
principios contraries a propaganda tradicional republicana. Invariavelmente se escutava 
que " o sufragio universal" ou o "federalismo" sao principios que a Republica deve 
alcan<;:ar, "mas nao no momento actual" em que "ha 75% ou 78% de analfabetos" ou 
porque o estadio da evolu<;:ao civica do povo portugues " nao tern ainda a alta 
compreensao dos seus destinos"4 

. 

A necessidade e utilidade de uma recolha dos principais textos parlamentares 
produzidos na Assembleia Constituinte de 1911, justifica-se a varios titulos. 

Em primeiro lugar pela sua inacessibilidade, dado que, ao que sabemos, nao 
existe nenhuma obra disponivel no mercado, que reuna o essencial dos debates consti
tuintes de 1911. Para a eles ter acesso e necessaria consultar, nas bibliotecas publicas, 
o Diario da Assembleia Nacional Constituinte, nem sempre disponivel e por vezes 
em mau estado de conserva<;:ao. 

Em segundo lugar porque o estudo da Constitui<;:ao de 1911 e do constitucio-

' Cft. JOAO JOSE DE FREITAS, sessao no 38 de 4 de Agosto de l911 ,p.19 e ANTONIO 
MARIA DA SILVA, sessao no 16 de 7 de Julho de l9ll ,p. ll 
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nalismo republicano exige essa consulta. Ora , justamente, urn dos temas de estudo 
menos tratados - quer do ponto de vistajurfdico, quer hist6rico, quer sociol6gico - e 
o dos debates que levaram a aprova9ao da Constitui9ao de 1911. Em 1991 , 
FERNANDO CATROGA, urn dos mais categorizados historiadores do republicanismo 
portugues, escrevia que "esta a merecer urn estudo especifico todo o debate a volta 
dos trabalhos constitucionais que culminaram corn a aprova9ao da Constitui9ao em 
21 de Agosto de 1911 "5

• Tanto quanto sabemos esse estudo esta por fazer6
• 

Uma selec9ao de textos par1amentares (e nao necessariamente uma antologia) 
confronta-se sempre corn o criterio orientador que leva a incluir e a excluir certas e 
determinadas interven96es. Para alem da 6bvia questao do espa9o disponivel, 
utilizaram-se dois criterios, na presente recolha: a centralidade que determinados 
debates tiveram no contexto dos trabalhos constituintes ( e o caso da querela entre 
parlamentarismo e presidencialismo e entre o bicameralismo e o unicameralismo 7

) e 
a qualidade das interven96es produzidas- na modalidade muito especifica da orat6ria 
parlamentar 8

- quando associadas ao tom polemico da propria discussao ( e o caso do 
debate acerca das inelegibilidades presidenciais). 

Reproduzem-se pois - corn base no relato taquigrafico do Diario da Assembleia 
Nacional Constituinte, sem actualiza96es ortograficas- tres exemplificativos debates. 
0 primeiro ocorrido em tres sessoes seguidas - sessoes n°s 17,18 e 19 de 10, 11 e 12 
de Julho - em que sao principais intervenientes EGAS MONIZ, MANUEL DE 
ARRIAGA e BARBOSA DE MAGALHAES . Ai se discutem as vantagens e 
desvantagens da dissolu9ao par1amentar, da aboli9ao da pena de morte, o sufragio 
universal, os honorarios do Presidente da Republica, a adop9ao de urn sistema misto 
parlamentar-directorial ea elei9ao popular dos juizes de paz. 0 segundo debate assume 
a forma de uma polemica directa entre ALEXANDRE BRAGA - ja entao notavel 
orador - e JOSE BARBOSA - membro da Comissao de redac9ao do projecto de 
Constitui9ao. Travou-se na sessao n° 18 de 11 de Julho e ne la se pode seguir o debate 

5 
Cfr. 0 Republicanismo em Portugal, I vol. Coimbra, 1991,p. 259 

6 Sobre a Constitui9ao de 1911, e para alem das referencias genericas contidas nos manuais de 
Direito Constitucional - GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional e Teoria da Consti-

tuir;ao, Coimbra, 1998, pp. 156 e ss. e JORGE MIRANDA, Manual de Direito Constitucional, 6." ed., 
I vol. Coimbra, 1997, pp. 284 e ss .- vera obra de MARNOCO E SOUZA, Constituir;ao da Republica 
Portuguesa, Comentcirio , Coimbra, 1913 e ainda I. MANY, Etude critique sur la Constitution de la 
Republique Portugaise, Paris, 1915, MARIO SOARES," Constitui¥1iO de 1911 " in Dicioncirio da Hist6ria 
de Portugal (org. JOEL SERRAO) pp. 679 e ss; GOMES CANOTILHO," 0 Circulo e a linha - da 
liberdade dos antigos a liberdade dos modemos na teoria republicana dos direitos fundamentais", in 
Revista de Hist6ria das ldeias, Coimbra, 1987, pp. 733 e ss 

7 De longe as duas questiies que maior numero e mais prolongadas interven9oes registaram e 
aquelas onde e possive1 acompanhar o sensivel afastamento das solu9oes constitucionais das propugnadas 
durante a fase da propaganda republicana. Cfr. FERNANDO CATROGA, op. cit. 259 e ss. 

8 Pouco tratada entre n6s, teve contudo , notaveis representantes quer na monarquia constitucional 
(JOSE ESTEVAO, por exemplo), quer na I Republica (ALEXANDRE BRAGA, ANTON10 JOSE DE 
ALMEIDA ou FRANCISCO DA CUNHA LEAL) 
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entre os defensores do presidencialismo e do parlamentarismo. 
Finalmente o terceiro debate, ocorrido na discussao na especialidade a 10 de 

Agosto de 1911, regista varias interven<;:oes- INOCENCIO CAMACHO, TEIXEIRA 
DE QUEIROZ, RAMADA CUR TO, ALEXANDRE BRAG A e ARES TA BRAN CO 
-em tomo do mesmo tema: as inelegibilidades para o cargo de Presidente da Republica 
. Sao ja visiveis os sinais de inquieta<;:ao de alguns Deputados face a "ditadura" do 
Governo provis6rio. Escassos 15 dias ap6s esta polemica, essa inquieta<;:ao dara lugar 
a forrna<;:ao de varios blocos politicos opostos ao grupo de AFONSO COSTA, a 
prop6sito da primeira elei<;:ao presidencial, como antes se referiu . Dai nasceriam os 
varios partidos republicanos da "direita" e da "esquerda", que ate, 1926, tentaram, 
sempre sem exito, conquistar o poder aos "democraticos". 

Numa aprecia<;:ao global e necessariamente perfunct6ria, os textos que ora se 
reproduzem, traduzem urn momento hist6rico e politico de grande densidade na vida 
portuguesa deste seculo. Sirnbolizam a procura de uma ruptura politica, social e cultural 
corn o passado- a monarquia constitucional- que contrasta, apesar de tudo, corn uma 
certa continuidade juridica e politica . Revelam as especificas complexidades dos 
momentos p6s-revolucionarios e as dificuldades inerentes a cristaliza<;:ao juridica da 
propria revolu<;:ao, no texto constitucional. Mostram o alvorecer das "guerras internas 
da republica" e as contradi<;:oes entre a legitimidade republicana e a legitimidade 
democratica9

. Evidenciam, enfim, urn modo distinto e sedutor- hoje defmitivamente 
arredado da vida politico-parlamentar - de discutir ideias e fazer politica, onde a orat6ria 
e a cultura humanistica,como instrumentos de afirrna<;:ao politica e superioridade 
intelectual, valiam ouro. 

RICARDO LEITE PINTO 

' Sobre este ponto cfr. RUI RAMOS, Hist6ria de Portugal (org. JOSE MATOSO) vol. VI, 
Lisboa, 1994, pp. 492. 
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11 
EGAS MONIZ, MANUEL DE ARRIAGA E BARBOSA DE MAGALIIAES 

(Sessiies n.os 17, 18, 19, de 10, 11 e 12 de Julho de 1911) 

0 Sr. Presidente: -Tern a palavra o Sr. Deputado Egas Moniz. 

0 Sr. Egas Moniz: - Cumprindo as prescri9oes regimentaes mando para a mesa a seguinte 

Mo9iio de ordem n. 0 3 

A Camara, desejando que a nova Constitui9iio esteja de acordo corn as tendencias do povo 
portugues, continua na ordem do dia . - Egas Moni::. 

Disse alguem que os machinismos constitucionaes niio teem valor, nem efficacidades proprias, 
independentemente das for9as moraes e sociaes que os representam e poem em movimento. 

Corn esta grande verdade iniciarei as minhas despretensiosas considerayoes, neste momento 
grave, em que se discute a Constitui9iio da Republica. 

As constitui9oes s6 siio boas, ou mas, consoante se adaptarn ou niio a educa9iio do povo para o 
qual ellas se formam e organizarn. 

0 projecto em discussiio niio o e de urn Deputado, nem da commissiio que o elaborou, porquanto 
a Camara ja ouviu alguns membros illustres d 'essa commissiio, e todos elles manifestaram ideias 
discordantes. A commissiio apenas o que quis foi apresentar uma plataforma para a discussiio, e nada 
mais. 

Cada urn dos membros da commissiio que tern usado da palavra apresentou argumentos contra 
muitas disposi9oes dos artigos contidos no projecto, e eu por minha parte, como membro da Carnara, s6 
tenho que agradecer a commissiio a maneira como se houve, assinando o projecto unicamente, dando 
assim a entender que era urn projecto de toda a commissiio, quando afinal, como ja disse, niio representa 
seniio uma platafoma para a discussiio. 

Comeyarei por indicar quaes siio as bases pricipaes do projecto: 

1.' A constitui9iio dos poderes soberanos da Na9iio: poder legislativo, poder executivo e poder 
judicial; acceito-a. 

2." 0 poder executivo sera o delegado do poder legislativo; acceito-a; 
3." 0 poder executivo tern, por chefe, o Presidente da Republica, e este deve ser eleito pelas 

duas camaras, em reuniiio conjunta; aceito-a igualmente; 
4." Duas Camaras em vez de uma s6, tambem acceito . 

Estas bases acceita-as; ha, porem, outras disposi9oes particulares, que combato, embora ellas 
possarn vir a ser acceites pela maioria da Carnara. 

Assim, por exemplo, consigna-se a independencia de to dos os poderes, mas no artigo 18. o 

estabeleceu-se que seja a segunda Camara quem eleja, de entre os magistrados, o Supremo Tribunal de 
Justiya. 

Ora, niio comprehendo a independencia do poder judicial, sujeito ao poder legislativo. 
Todos conhecem muito bem qual o modo de ser politico da nossa terra, para niio se consentir 

que fique consignado, na legislayiio portuguesa, urn principio que e o repudio da independencia do 
poder judicial. 

Eu queria que o poder judicial fosse independente do poder legislativo e executivo. Quereria 
que o Supremo Tribunal de Justi9a fosse eleito, mas eleito por todos os magistrados, e s6 por estes . 

0 Sr. Jose Barbosa: -A commissiio acceita a emenda do Sr. Egas Moniz. 
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0 Orador: - Nesse sentido vou apresentar uma emenda, assim como tambem mais algumas 
outras. 

A segunda questiio - pela ordem natural de uma discussiio methodica - e a que se refere a 
organiza9iio do poder legislativo. 

Deve elle ser constitutido por uma, ou duas camaras? Sou absolutamente pela opiniao de duas 
camaras, desejando que ell as tenham a designa9iio de - Camara dos Deputados e Senado. 

Pelo que respeita a segunda camara, quero para ella uma organiza9iio bem diversa da que vem 
consignada no projecto. 

Niio apresentarei, neste momento, grande copia de argumentos em favor das duas Camaras. 
Apenas direi algumas palavras, porque outros oradores que se seguirem, e que defendem esta ideia, por 
certo rebateriio os argumentos que venham a ser apresentados. 

Nao se diga que a constitui9iio das duas Camaras traz a divisao do poder legislativo. E urn 
velho argumento, citado em toda a parte e em toda a parte destruido. Os organismos sao unicos; e e 
assim que o poder 1egislativo, tendo duas representa96es, a soberania nacional tendo dois mandatarios, 
nem por isso fica desunida; fica una. 

Nem se diga que a existencia de duas Camaras ha de trazer, implicitamente, a ideia de corrflictos. 
E esse urn erro que se destroe em face da theoria e dos factos. 

Em 1851, havendo em Fran9a uma unica Camara, deu-se o golpe de Estado; existiram depois 
duas Camaras, e, apesar d' isso, desde 1889 nao houve uma so dissolu9iio. Os conflictos que possam 
surgir entre as duas Camaras devem resolver-se ou pela forma indicada no projecto, o que a mim nao me 
repugna em absoluto, ou melhor ainda pela reuni9iio das duas Camaras, Deputados e Senadores. 

A! em d' is so, como disse Thiers, os paises, para bem se governarem e prosperar, nao precis am 
de muitas leis; do que precisam e de boas leis . 

Sou de opiniao que as duas Camaras devem existir, sobretudo para o nosso temperamento, urn 
pouco impetuoso, e a que ja os oradores antecedentes se referiram. Temperamento impetuoso que tern 
as suas vantagens como tern vantagens a ra9a latina, tantas vezes denegrida corn apostrofes inconvenientes. 

Portugal, para obedecer ao temperamento do seu povo, precisa de ter uma Camara urn pouco 
conservadora, corn a representa9iio de todas as classes sociaes. E desde ja annuncio que apresentarei 
uma emenda nesse sentido. 

Tanto tern conquistado, por toda a parte, novos adeptos a ideia das duas Camaras, que ainda 
agora a Camara revisionista grega, que ainda esta reunida, acaba de votar, niio a organiza9iio do Senado 
- la chegara- mas a organiza9iio de urn Conselho de Estado, corn atribui96es mais largas e amplas do 
que as do Conselho de Estado fiances . 

Sendo assim, e quando se ve os poucos paises que teem uma so Camara evolucionarem para a 
ideia das duas Camaras, tern-se a demonstra9iio de que nao nos devemos quedar numa aventura que, 
sendo perigosa em toda a parte, pode ser prejudicialissima para nos. 

Falando, ha pouco, na constitui9iio do Senado, disse que nao concordava corn a ideia existente 
no projecto; sob outra forma, porem, corn uma outra orienta9iio, nao a ponho completamente de parte. 

A este proposito, depois de urn attento e demorado estudo, entendi dever apresentar urn a emenda 
concretissima sob re a qual farei algumas considera96es, de maneira a elucidar a Camara sob reo proposito 
que me levou a apresenta-la. 

Niio quero que o Senado seja uma duplica9iio da Camara dos Deputados e por isso niio aceito 
o artigo que determina que o primeiro Senado seja constituido por antigos deputados eleitos. Uma 
duplica9iio era uma cousa inutil, e assim tinham raziio todos aquelles que atacam a constitui9iio das 
duas camaras feita por tal forma. 

0 senado tern de ser uma cousa nova. Sei perfeitamente que esta medida, tal como acabo de 
apresenta-la, ainda niio foi adoptada; mas raros siio os tratadistas modernos que entendem que o Senado 
niio deva ser a representa9iio de aggregados sociaes, entendendo como aggregados sociaes as for9as 
intellectuaes do pais, desde o professorado primario ate o superior, as for9as da riqueza publica; os 
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agricultores, os commerciantes e os operarios, que sao, tambem, a riqueza, sob outro aspecto. 
Todas essas entidades, entendo eu que devem ser representadas, para serem a representac,;ao 

directa e immediata da riqueza publica, na sua mais larga generalizac,;ao. 
0 numero de 80 senadores, que adopto funda-se em que, a meu ver, o numero de senadores 

nunca deve ser inferior a metade do numero de deputados . 
Desde que uma camara represente a forc,;a directa do povo, e outra a forc,;a directa dos interesses 

sociaes, estou convencido de que quaesquer conflictos se podem resolver facilmente, no campo da 
pratica, tambem como podem ser comprehendidos no campo abstracto das ideias. 

Tern-se discutido a questiio da Republica presidencial e da Republica parlamentar. 
No projecto ha disposic,;oes que, de facto , s6 se encontram nas republicas presidencialistas. 

Pertence a esse numero aquella que, desde o principio da discussiio, tern sido mais discutida: a presenc,;a, 
ou niio, dos Ministros nas camaras. 

Quando li o projecto pela primeira vez, detive-me urn pouco, olhando para o passado do meu 
pais. Sei que se tern abusado extraordinariamente do parlamentarismo em Portugal, o que, alias, tambem 
succede em Franc,;a e na ltalia. Sei isso e espero que tal situac,; iio nao continue dentro da Republica e que 
se tome pratica a frase de Thiers: que seja o Govemo da Republica aquelle que differencie menos os 
homens. 

Por minha parte, porem, niio hesito; quero que os Ministros venham a Camara dar conta dos 
seus actos. 

Pelo que respeita a adopc,;iio da Republica presidencialista, niio a posso eu conceber no meu 
pais. 

Nesse ponto estou em desacordo corn o Sr. Jose Barbosa, poise minha opiniiio que as republicas 
presidencialistas, como instituic,;oes mais ou menos modificadas, s6 podem prosperar nos paises 
federativos . Ora, Portugal esta muito longe de ser uma federac,;iio e, quic,;a, nunca o sera. Era preciso 
termos a organizac,;iio da America do Norte, para sermos, como os Estados Unidos, apesar de ser 
presidencialista, uma republica typo. 

Como, porem, temos que ver o problema corn os seus antecedentes historicos, tendo deter uma 
Constituic,;iio que esteja para o nosso temperamento, entendo que a Republica presidencialista s6 nos 
pode prejudicar. 

Posto isto, referir-me-hei a uma questiio que sei vae desagradar a Camara. A minha missao, 
porem, neste momento e dizer o que sinto. 

Vem consignado no projecto urn artigo em que se declara que a cada urn e licito emittir livremente 
as suas opinioes e por ellas nao pode ser perseguido. Em vista d' isso, atacarei o problema da dissoluc,;ao. 

Por sua parte, deseja a dissoluc,;iio. 

Uma voz: - Nao apoiado. 

0 Orador: - Pec,;o a quem me deu urn - niio apoiado - que oic,;a as minhas ponderac,;oes e em 
seguida me responda. 

Julgo poder demonstrar a necessidade da dissoluc,;ao, numa Republica parlamentar. Nao 
comprehendo a dissoluc,;ao no regime presidencialista, sem entregar, mais ou menos, todos os poderes 
na miio do Presidente da Republica, porque elle nomeara livremente os seus Ministros, sem dar d' isso 
satisfac,;iio alguma, nem ao Parlamento, nem ao pais, e quando o Parlamento pretendesse prejudica-lo, 
dissolvia-o. lsso seria o tyranismo no regime parlamentar, mas a falta da dissoluc,;iio seria a tyrania do 
Parlamento; e a tyrania de muitos homens e muito peor do que a de urn s6. 

A este respeito ha muitos argumentos, mas a soberania nacional e representada pelo Parlamento 
que, na sua essencia, e o pais inteiro; e o pais inteiro pode modificar a sua opiniiio; pode, amanhii, 
retirar o seu mandato. 

A dissoluc,;iio, porem, que eu quero, e outra. 
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A dissolu9iio, no systema parlamentar, e indispensavel; e, na minha qualidade de medico, 
gostando de exemplos concretos, de coisas vividas, apresentarei alguns exemplos. 

Suponha-se que amanhii os homens que estiio no poder, e hiio de continuar no Ministerio, 
vivem corn uma Camara que entende, por seu alvedrio, niio lhes dar nem a lei de or9arnento, nem as leis 
de defesa nacional, dentro do prazo legal. 

Tal exemplo niio e novo e ja se tern dado em alguns regimes parlamentares. 
Podia apresentar, tarnbem, o exemplo da Camara dos Deputados determinar a queda successiva 

dos Ministerios, estabelecendo, por assim dizer, a anarchia na administra9iio do Estado. 
Neste caso saem os Ministros, mas o mal permanece e permanece portal forma, que e o golpe 

de Estado, e a revolta na rua e a desgra9a do povo. 
Por isso quero que corn os maiores cuidados fique consignada a ideia da dissolu9iio, pela forma 

por que a apresento numa emenda, que desejo ver detidamente apreciada. 
(4partes.) 
Ja esperava essas interrup96es e a ellas responderei . 
Quando proclarnei a necessidade da disso1u9iio, nao disse que ella fosse dada apenas pelo 

Presidente da Republica. Elle toma a iniciativa. Mas, pergunto: os membros da Camara, patriotas como 
siio, vendo-se amanhii numa situa9iio irreductivel, niio votariam a sua dissolu9iio para sempre? 

E por isso que desejo como conveniente a reuniiio das duas Camaras. 
Se se der, por exemplo, a hypothese de uma medida necessaria ao bem do pais niio obter, 

depois de approvada na Camara de Deputados, a acquiescencia do Senado, pergunto: nesse caso, reunidas 
as duas Camaras para a dissolu9iio do Senado, ella sera ou niio votada? E portanto, o Parlamento que se 
dissolve a si proprio. 

A maneira como elle apresenta o problema e para dar apenas a iniciativa ao Presidente da 
Republica, que ha-de, acima das catteries, dos homens de partido e, ate, das ideias, julgar em ultima 
instancia. Desejo manter-lhe este direito muito alto; tiio alto que estou convencido de que, para bem da 
terra portuguesa e para bem de todos os politicos portugueses, elle sera usado em Portugal, como tern 
sido em Fran9a. 

Eu quero a dissolu9iio corn restric96es; niio quero dar-lhe uma generalidade tiio lata que possa 
ser prejudicial a nacionalidade portuguesa. 

Ao mesmo tempo apresento uma forma conciliatoria. Uns querem a dissolu9iio larga, outros 
querem-na restricta; eu, porem, quero que a dissolu9iio se de por iniciativa do Presidente da Republica, 
mas corn voto conforme da reuniiio das duas casas do Parlarnento. 

Referindo-se agora ao capitulo denominado - direitos e garantias individuaes - declaro aceita-
1o na sua maxima generalidade; contem, no en tanto, pontos que invocam doutrina, corn que niio concordo. 

Assim, por exemplo, nos artigos 15. 0 e 54.0
, tratando-se de reuniiio e associa9iio, estabelece-se 

a clausula da vigilancia da autoridade, para manter a ordem, embora urn pouco disfar9ada, o que nao 
posso admitir. 

Quero a associa9iio e a reuniiio corn os mesmos direitos sagrados, que hoje siio adoptados em 
Fran9a pela lei de Waldeck-Rousseau. Quero que o direito de reuniiio e associa9iio seja, dentro da 
Republica Portuguesa, tiio perfeito, tiio largo como o e nos paises estrangeiros. 

E certo que no projecto se fala em reunioes corn armas. Mas reunioes corn armas siio ja reunioes 
criminosas, e essas niio entrarn nesse capitulo, porque essas reunioes siio projectos de crime e, para 
essas, ha o Codigo Penal. 

Para o numero 21 do artigo 54.0 desejo tambem charnar a atten9iio da Carnara. Por minha 
parte, quero a aboli9ii0 da pena de morte, em todas as hypotheses e casos; e quando tivesse de admitti
la, niio era exactamente no caso de guerra que a acceitaria. 

0 Sr. Alvaro de Castro: - Ja esta abolida a pena de morte em casos de guerra. 

0 Orador: - Quero que a pena de morte seja abolida em caso de guerra, pela raziio de que, 
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sendo o principal argumento contra a pen a de morte o erro judicial, corn o julgamento, em caso de 
guerra, tambem se pode dar qualquer injusti9a. Por isso quero que tal pena seja abolida para sempre e 
em todos os casos. 

Posto isto, chamo a especial atten9iio da commissiio para outro ponto. 0 numero 31 do artigo 

19.0 , § unico, diz o que e materia constitucional. Esse artigo niio e seniio a reproduc9ao do artigo 144.0 

da carta constitucional, que consignou igual principio. Nao censuro a commissao porter adoptado urn 

artigo que vinha na carta constitucional porque em direito publico e difficil hoje ser-se original. Nao 

ataco, por isso, a commissao, mas lembro-me das lutas colossaes travadas nesta Camara, sobre o que era 

materia constitucional. 

Quero que a materia constitucional seja tudo o que na Camara se apresenta. Pode ser uma lei 

mais simples, mais reduzida, mas clara. 

Sou, portanto, pela aboli9iio d 'esse artigo, que e uma copia do artigo 144. o da carta constitucional, 

assim como sou tambem pela introduc9ao de urn artigo similar ao artigo 7.0 do acto adicional de 1896, 

que obriga o Govemo a trazer a Camara, depois d 'ella constituida, e no prazo de quinze dias, o or9amento 

e as leis de defesa nacional. 

E indispensavel adoptar esta disposi9ao, senao ver-se-ha chegar-se ao fim da legislatura sem os 

or9amentos votados e a defesa nacional perfeitamente garantida. 

E indispensavel que o artigo 7. 0 seja adoptado e que o Sr. Ministro das Finan9as seja obrigado 

a apresentar o or9amento dentro do prazo legal; assim como tambem os Srs. Ministros da Guerra e da 

Marinha sejam obrigados a apresentar as suas leis. 

Outro ponto de que desejo tratar e o que se refere ao suffragio universal. 

Sou de opiniao que o suffragio universal fique consignado na lei constitucional portuguesa, de 

maneira a evitar que urn Govemo menos democrata, menos avan9ado, possa limitar o direito de voto 

aos cidadiios portugueses. 

E indispensavel que se consigne no artigo 72. o ou em qualquer outro o suffragio universal. 

0 Sr. Correia de Lemos: - Ate mesmo para os analphabetos? 

0 Orador: - Analphabetos, ou nao, porque todos teem o mesmo direito; e alguns analphabetos 

ha que teem mais consciencia e mais conhecimentos do que individuos que sabem ler e escrever. 

Come90 a sentir-me fatigado e, portanto, a ter necessidade de encurtar as minhas considera9oes. 

Nao terminarei, porem, sem falar num assunto que reputo importante e que tern cabimento nesta altura 

da discussao. 

Refiro-me as leis para-constitucionaes, que vao completar o corpo de doutrina constitucional e 

dar-lhe maneira de se realizar em todas as suas circunstancias. 

E assim que acceito a limita9iiO do artigo 72.0
, pelo que respeita as leis sobre crimes de 

responsabilidade. 

Acceito e acho indispensavel o que diz respeito as leis eleitoraes do Senado e da Camara dos 

Deputados, a lei de reorganiza9ao judiciaria, que e indispensavel ao poder judicial; e ainda a lei de 

organiza9ao administrativa, embora nao seja esta de tanta carencia, como aquellas que acabo de enunciar. 

Para concluir, referir-me-hei ao capitulo das disposi9oes transitorias, corn que nao concordo. 

Uma e que respeita a forma9ao do Senado, saido da Camara dos Deputados. 

Outra ea que se refere a vida d'esta Camara. 

Entendo que e discutivel se a actual Camara foi ou nao organizada so para votar a Constitui9ao, 
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mas nao e d' isso que vou ocupar-me; o caso e outro. 
0 artigo 74. 0 consigna que esta Camara viveni 4 annos , ao passo que pelo artigo 15.0 se da as 

futuras Camaras a vida limitada de 3 annos. 
Nao se comprehende este desacordo, tanto mais que a Camara continua a ser, nao constituinte, 

mas uma Camara legislativa, coma ja o esta sendo, porque ainda hoje votou, nessa qualidade, uma lei 
do Sr. Ministro da Guerra. 

E apenas uma observa9ao que fa9o, nao apresentando emenda. 
E se sabre outros pantos as apresentei, foi par julgar que assim facilitaria o trabalho da commissao 

e da Camara. 
Para terrninar direi que, quanta a lei eleitoral, quer para o Senado, quer para a Camara dos 

Deputados, desejaria que ella fosse o mais liberal passive!. E indispensavel que todos se conven9am de 
que e pela liberdade que se devem aniquilar os adversarios. 

A liberdade - na frase de urn grande escritor - e uma for9a tao grande, que nada ha que a 
domine; nao ha tempo que a consuma; e nao ha merito que lhe prevale9a. 

0 Sr. Manuel de Arriaga: - Sr. Presidente e Srs. Deputados: em face do acontecimento 

extraordinario de que resultou a queda de urn regime e o surgimento de outro, facto culminante cujas 
causas remotas e proximas e legitimas consequencias nao estao ainda devidamente apreciadas, achei do 

meu dever, coma velho Deputado da Na9ao, deixar consignado perante a representa9ao nacional o 
documento que vou ler e que synthetisa todo o meu pensamento, a respeito da Revolu9ao que nos abriu 

as portas d'esta casa para corn o seu espirito viril, fecundo e triunfador iniciarmos o ressurgimento ea 

regenera9ao da nossa Patria. 
Eis o documento: 

Mo9ao de ordem 

A Assembleia Nacional Constituinte: 
Considerando que a Na9ao Portuguesa, pelas qualidades ethnicas da sua ra9a, pelas virtudes e 

valor dos seus filhos, e par meio da evolu9ao da for9a ao servi90 do Direito e da Justi9a, conseguiu 
fundar uma Patria secularmente estavel, indivisivel e una, onde ja hoje coexistem, na mais estreita 
solidariedade e independencia, as familias nos muncipios, os municipios nas provincias, e estas no 

Estado, o que constitue a aspira9ao suprema dos povos cultos; 

Considerando que, devido as mesmas causas, conseguiu tambem forrnar a grave e sonorosa 
lingua lusitana que falaram Camoes, Vieira, Herculano e Garrett, e que sera par todo o sempre ouvida 

nas quatro partes do mundo; 
Considerando que num emprehendimento genial, quasi superior ao que perrnitiam as for9as 

humanas, emprehendimento onde se salientaram, entre tantas outras, as figuras epicas de Gon9alo Velho, 
Cabral, Gama e Magalhaes, foi este grande, pequeno Povo, que realizou pelas suas explora9oes em 

mares nunca d' antes navegados, a unifica9ao do globo, e assim primacialmente concorreu para entregar 
ao velho m undo culto os vastos continentes, Iagos, rios, e ilhas do ignorado novo m undo, onde ja hoje 
imperam, triunfantes e gloriosas, e num grande numero, as Republicas Americanas; 

Considerando, outro sim, que foi ainda esta Na9ao que num impulso consciente, irresistivel e 
magnanimo, quasi sem derramamento de sangue, alcan9ou nos inolvidaveis dias 4 e 5 de outubro eliminar 

a fraudulenta e nefasta soberania do direito divino, baseada na revela9ao e na fe , e mantida pelo altar e 
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o throno, na indistructivel soberania da Nac,:ao baseada na Razao, no Direito e na Justic,:a; 

Considerando que nas bases geraes do projecto em discussao estao cautelosa e sabiamente 

garantidos os direitos individuaes ea independencia do poder judicial, que e no fim de tudo quem ha de 

decidir da vida e da propriedade de cada urn, objectivo supremo de todas as constituic,:oes, porque da 

sua garantia definitiva, depende a soberania dos individuos e dos Estados, e, em taes condic,:oes, o povo 

e os govemos d'elle directamente derivados, irao progressivamente eliminando os vestigios que restam 

ainda dos inverterados abusos, preconceitos, desigualdades, privilegios, ficc,:oes e mentiras, corn que os 

povos teem sido oprimidos e explorados; 

Considerando, finalmente, que a grande Nac,:ao Portuguesa, pelos fundamentos acima apontados, 

occupa, entre os povos mais livres e cultos do mundo, urn logar de destaque, coma urn dos principaes 

factores da civilizac,:ao mundial, logar que e de Justic,:a, e e tambem de esperar que nenhuma Nac,:ao lhe 

contestani, agora que ella entra no plena gozo dos seus direitos e no exercicio real da sua soberaia, 

indivisivel e una, para no concerto das mais Nac,:oes, segundo as novas leis da organizac,:ao social, 

cooperar nos dedicados e augustos problemas da consciencia, da Verdade, do Direito e da Justic,:a: 

Approva o presente projecto sob a clausula expressa da sua proxima revisao, para nella se 

introduzirem as emendas que a experiencia e a demonstrac,:ao dos factos aconselharem - 0 Deputado 

pelo Funchal, Manuel de Arriaga. 

Coma veem: e a synthese, condensando, em poucas linhas, a situac,:ao privilegiada que a 

Revoluc,:ao de 4 e 5 de outubro nos criou, nao so aos nossos proprios olhos coma aos das nac,:oes 

estrangeiras, que so agora comec,:am a observar-nos corn a seriedade e o respeito que nos sao devidos. 

Em vista, pais, dos considerandos que deixo acima consignados, serei breve nas minhas 

observac,:oes. 
Tenho prestado a mais escrupulosa attenc,:ao aos debates ate agora mantidos nesta tribuna sabre 

o projecto que se discute, e d'elles conclui que: apesar dos colapsos, e par vezes apaixonados ataques, 

que lhe sao dirigidos, estamos todos de acordo no que constitue as suas bases fundamentais. 

0 vicio d'esta casa, o grande mal de que ella enfrenta, e que muito me contrista, eo de ser 

constituida apenas par convictos republicanos; 

Corn quem havemos nos de combater se no fim de contas nao temos adversarios?!. .. 

Pode dar-se o caso de, a falta de principios, de cujos salutares conflictos de opiniao, resultam 

sempre beneficios surgirem porventura, uma outra vez, as quest6es pessoaes, o que e tudo o que ha de 

mais lamentavel! 

Se tivesse a honra de encontrar pela frente os meus antigos adversarios, corn que prazer eu nao 

sairia ao seu encontro, e ate nao acordaria os arrebatamentos e os impetos de palavra de tempos que vao 

longe, e que adorrneceram no meu corac,:ao, cedendo o logar a este doce estado de espirito de ponderac,:ao, 

de serenidade e de harmonia em que ha muitos annos vivo! .. 

Mas, regressando ao meu panto de partida: se todos estamos de acordo em votar corn brevidade 

uma Constituic,:ao; se estamos igualmente de acordo sabre as bases fundamentaes em que ella assenta: 

para que prolongarrnos este debate na generalidade, que obriga a repetic,:ao das mesmas ideias, o que e 

urn mal grave, que pode introduzir no animo dos que nos escutam, senao a indifferenc,:a, pelo menos a 

desattenc,:ao do assunto, urn comec,:o de cansac,:o e de enfastio? .. 

Ora vejamos: a primeira base a discutir ea soberania da Nac,:ao, isto e, que so na Nac,:ao reside 

a soberania e d 'ella derivam os poderes do Estado. Estamos todos de acordo corn este principio que e 
fundamental: para que, pais, discuti-lo mais tempo?! 

Outro principio aqui consignado: que os poderes sao conferidos par delegac,:ao. Esta e outra 
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base, e a mais substancial, da democracia moderna. 

Desde que os poderes derivam por delegayiio do povo, e estamos todos de acordo, ponhamos 

de parte este principio, que e por assim dizer dogmatico para todos nos, e vamos apreciar e discutir 

outras materias, das muitas que reclamam ainda o nosso estudo criterioso, a nossa ponderayiio, o nosso 

voto. 

Ainda urn outro ponto essencial do projecto, a independencia dos poderes, parece-me que 

sobre elle estamos tambem todos de acordo. 

Creio, Srs. Deputados, que os autores do projecto entendem por independencia dos poderes, a 

autonomia dos mesmos no seu reciproco funccionamento, correlayao e solidariedade, como o exigem as 

leis etemas, inalteraveis e irreductiveis, da organiza9ao universal, nao sendo as sociedades humanas, na 

sua fundamental interdependencia, concurso, mutuo auxilio e solidariedade, outra cousa mais do que a 

applica9i!o em ponto grande, em proporyoes quasi infinitas, das leis que presidem aos phenhomenos da 

vida, a forrna9i!O e desenvolvimento de uma flor, de urn insecto, de urn mamifero ou de urn homem, seja 

elle quem for, branco, preto, mulato, verrnelho ou amarello. 

As leis da organiza9a0 social, numa hierarchia ascendente do homem para a familia, da familia 

para a communa, da communa para a provincia, da provincia para o estado, e d 'este para a synthese de 

todos elles, a unidade biologico-social que se chama Patria, essas leis divinas collocam-nos, como urn 

povo culto, nas fronteiras dos outros povos, que sao outras tantas unidades biologico-sociaes, para, no 

seu conjunto, sob a pressiio inevitavel da solidariedade universal que prende tudo e todos, alcan9arrnos 

todos nos, grandes e pequenos, sabios e ignorantes, ricos e pobres, a equivalencia social, o triunfo certo 

da democracia pura, de que dependem os esplendores da consciencia de cada urn de nos. 
Creio que estas minhas ideias estiio a distancia de centenas de leguas dos principios classicos 

corn que ainda nesta casa combati os meus adversarios politicos e por elles fui combatido!. .. 

Segundo estes principios da organizayao universal, que ha annos propago pela palavra e pela 

escrita' desappareceu por completo a doutrina dos grandes homens, a quem a historia niio deveu seniio 

o triunfo do egoismo sobre o collectivismo, o imperio da forya, a epidemia dos erros, dos abusos e dos 

crimes, motivo porque elles sao para mim abominaveis, como abominaveis as paixoes a que obedecem, 

quaesquer que eUas sejam, sobre tudo as religiosas e politicas as que encheram os carceres de victimas 

para depois de torturas e supplicios, affrontosos da dignidade humana e de divinajustiya, roubar-lhes as 

vidas preciosas ou no fogo lento das fogueiras ou sob os golpes rapidos da guilhotina!. .. 

Sem animo de offensa para ninguem, abomino estas paixoes politicas que inflamam a palavra 

dos oradores e poem-se em frente uns dos outros como adversarios violentos e irreconciliaveis! .. 

Corn a minha fe inalteravel e serena nas grandes foryas cosmicas e ethnicas que dia e noite 

presidem aos destinos multiplos e infinitos das cousas, dos mundos e das almas, eu pouco confio e 

espero das pugnas, muitas vezes artificiaes, das assembleias legislativas e politicas, e aguardo, seniio 

para mim, para as gerayoes que hao de vir, o imperio incruento, salutar e irresistivel, das sciencias na 

sua irredutivel verdade, poderosa e omnipotente influencia, para poupar-nos a estas quasi sempre 

improficuas e estereis contendas!. .. 

Para contraprova d'estas minhas opinioes, de pensador e pacifista, quando saio d 'aqui vou 

1 0 orador refere-se ao seu livro As Hamzonias Sociaes: 0 problema humano no debute da sua phase 
definitiva. A paz dos povos. 
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percorrer a nossa bella cidade, surprehende-la na sua labuta9iio omnimoda e quotidiana e vejo corn 

alegria que todos se entregam as suas variadas occupa96es e officios, as distrac96es das suas poucas 
horas de ocio, confiada e tranquilamente, como se velasse por elles urn conjunto inalteravel e omnipotente 

de for9as e energias universaes ao servi9o do Bello, do Born e do Justo! 
Srs. Deputados, abeneguemos para sempre da falsa theoria das for9as individuaes, quer no ceu 

quer na terra, quer nos deuses quer nos homens, corn que temos errado o born caminho ha centenas de 
seculos, sem nunca attingimos o ideal do Bern, atras do qual caminhamos! 

Urn deus pessoal e omnipotente governando o mundo segundo o seu capricho, deu-nos a 
monstruosidade do Padre Eterno da Biblia Judaica e Christii, a quem se imputam paixoes, favores , 

vingan9as, castigos, iniquidades e crimes, que archivados na historia e julgados pelas norrnas do moderno 

direito, de etemajusti9a, fazem d'elle o mais execrando e abominavel dos malfeitores da humanidade!! 
Se baixarrnos do ceu a terra, e examinarmos o que foi a justi9a humana quando entregue a 

autoridade suprema a urn so: surgem-nos entiio esses monstros abominaveis que, sob a mascara humana, 

for am cobertos de todas as suj idades, violencias, pervessoes e crimes; monstros que se chamaram 

Heleogabalo, Nero, Filippe ll , e tantos outros que envergonharam a historia da humanidade!. .. 
E necessaria que o imperio da democracia pura acabe de vez corn esta falsa e nefasta theoria 

dos gran des homens!. .. 
Os grandes homens, no fim de contas, so existem onde ha pequenos povos; onde os privilegios 

dos oppressores eliminam os direitos e a dignidade dos opprimidos!. .. 
Desde que uma verdadeira organiza9iio social estabele9a o inevitavel equilibrio entre as duas 

grandes for9as propulsoras do movimento, da vida e do progresso dos individuos e dos povos, o egoismo 
eo altruismo; entre a nossa personalidade ea da augusta collectividade moral, chamada Patria, a cuja 

sombra devemos todos alcan9ar a nossa equivalencia, moral, civile politica: a pretensa necessidade dos 
grandes homens, desapparece por contradictoria, desnecessaria e nefasta! ... 

Numa sociedade instruida e livre, democratica e culta, o imperio dos grandes homens e urn 
excrescencia, uma sobrevivencia quasi apagada dos famosos tempos classicos, excrescencia que eu 

anceio por ver de todo extincta para felicidade do povo. 

Passou-se commigo urn facto quando visitei a exposi9iio universal de Paris, por occasiiio do 
centenario da grande e genial revolu9iio de 1789, que nos da a medida da aberra9iio dos costumes 
publicos, sob o imperio dos grandes homens. 

0 facto culminante que attrahia e enlevava as multidoes, vindas de todas as partes do mundo, 

era a famosa torre Eifel. 
Aos meus olhos ella destoava das linhas geraes da esthetica sublime que preside a forrnosissima 

capital do Sena! 
Era por fora, indiscutivelmente bella, tanto quanto lh 'o perrnittia a grandeza pharaonica que 

lhe deu o seu autor. 

Poderia valer como uma bella solu9ii0 dos problemas que actualmente agitam os grandes 

industriais, nas suas officinas omnipotentes! 
Pelo !ado da lei suprema da propor9iio, do equilibrio, da gra9a, da belleza e da harmonia, 

aquella maravilha da industria francesa deixa muito a desejar. 
No emtanto o nome do seu autor andava em todas as bocas; os mais insignificantes productos 

da industria para exporta9iio, representavam a torre; via-se a torre nos adomos das mulheres, nos mais 

comesinhos utensilios domesticos, nos livros, nos albuns, no papel de escrever, em toda a parte. 

Enfadava!.. 
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Enfadava ate ao aborrecimento o culto do grande homem frances que conseguiu imprimir a 

nota predominante naquelle assombroso certame universal! 
Visitei em seguida a modesta, modelar e invejavel Republica federalista da Suissa. 

Tinha-se ali ha pouco inaugurado uma das obras mais audaciosas e bellas da engenharia e 
industria modemas - o caminho de ferro de Von Pilatos que, em poucos minutos, nos faz trepar, quasi, 
a pique, por uma montanha ate entiio inexpugnavel ao esforc;:o humano, corn alguns 1:000 metros de 

altura! 
Subi como se voasse, vencendo barrancos, abysmos, profundos vales e altas montanhas, pelo 

esforc;:o autonomo, omnipotente, irresistivel, de uma machina, de urn monstro feito de ac;:o e bronze, 

resfolgando coleras contidas no seu ventre de fogo, e espadanando pelos ares as columnas caprichosas 
do seu fumo arrebatado pelo vento! 

Quando entrei num dos compartimentos corn as proporc;:oes do meu corpo, quasi que me 

arrependi da deli berac;:ao tomada! .. . 
A meio do caminho ia reduzido pelo medo as proporc;:oes de urn chicharo. 

Quando attingi o cume da montanha e, livre de perigo, medi corn o meu olhar extasiado e 
irrequieto o mundo a meus pes e a grandeza infinita d'aquelle emprehendimento singular: todo o meu 

corac;:ao, todo o meu pensamento voaram para junta d'esse homem superior que concebera, planeara e 
tivera a sorte de encontrar urn povo seu irrnao que o comprehendeu e associou os seus capitaes aos 

thesouros do seu saber e das suas virtudes, para, conjuntamente, engrandecerem e illustrarem a sua 

Patria! 
Quiz saber o nome d'esse engenheiro, a sua biographia, a histori a, a noticia dos seus trabalhos, 

para forrnar juizo exacto do seu grande merecimento. 
Citavam-no quasi corn indiferenc;:a, reconhecendo, alias, que elle era urn dos primeiros 

engenheiros da Republica! 

Nao encontrei a sua biographia escrita, nem a narrac;:ao escrita d'esta obra collossal para a ler 
corn o interesse que n' este momento o seu sympathico e glorioso nome me inspirava! 

Como nada conseguisse, quis conhece-lo pessoalmente. Tinha de ir a Zurich on de era empregado 
numa das numerosas officinas da cidade. Uma vez nesta, obtive inforrnac;:oes minuciosas do meu dilecto 

heroe, mas nao consegui p6r-lhe a vista em cima. 
Presidia a trabalhos multiplos e importantes das vasta officinas onde era engenheiro; este homem, 

verdadeiramente grande, nao tinha a exaltar-lhe os merecimentos os reclames da cidade latina: deixava 
falar por si as obras que concebera e realizara a favor da sua republica e do mundo inteiro! ... 

Este e que e para mim o valor real e verdadeiro dos grandes homens, grandes pelas suas obras, 
pelos seus merecimentos, pelas suas virtudes, grandes pela intrinseca interdependencia em que todos 
estamos dos nossos semelhantes, e sobretudo da nossa Patria. 

Sei que na gloriosa civilizac;:ao do mundo classico, da Grecia e Roma, nao obstante assentar na 
desigualdade das classes, na escravidao da plebe: a acc;:ao social, sacrificando aliaz o individuo aos 

interesses da cidade ou do Estado: conseguiu uma pleiade brilhante de genios, na carreira das arrnas, na 

architectura, nas letras, nas sciencias e nas artes, genios singulares que jamais serao igualados e muito 
men os excedidos ; mas tambem sei que a falta das novas le is de organizac;:ao que encaminham os cidadaos 
a equivalencia social, a sua integridade moral, juridica, economica e politica: aquelles illustres e gran des 

povos acabaram na maior degradac;:ao moral, numa degenerac;:ao tao completa de usos e costumes, que 
a sua eliminac;:ao, como factores sociaes, tomou-se uma medida de salvac;:ao publica, de que a lgreja 

Romana se serviu para nos conduzir em sentido opposto, alias mil vezes peor, no do m undo sobrenatural 
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do mysticismo christiio, a que se devem as maiores catastrophes da historia!. .. 

Foram lan9adas entao as bases da supremacia da revelayao e da fe sobre a da razao e da sciencia 

supremacia: - imposta pela for9a brutal dos dogmas, das leis, dos usos e costumes, pelo principio anti 
social de que toda a autoridade vem de Deus, e de que os homens !he devem por isso obediencia cega e 

absoluta! 
Segundo esta doutrina, nao e permitido a fragil creatura humana apreciar e discutir a sabedoria 

divina, os seus insondaveis mandamentos! 
Uma ordem vinda de cima e transmittida ao seu vigario na terra, o Papa, para este a levar 

hierarchicamente ao conhecimento das ultimas camadas sociaes, para que estas, e todos, !he prestem a 
devida obediencia!. .. 

Os que recalcitrarem terao de ser expulsos ou eliminados pelo ferro ou pelo fogo. E teem para 
o conseguirem o bra90 secular dos ungidos do Senhor! 

E a famosa coll igayao do altar e do throno, a que conduz fatal, logicamente, o maldito direito 
divino!.. 

E sempre o principio execravel da concentra9a0 da autoridade nas maos de urn s6, ou na de 

poucos, seus delegados de con:fian9a!. .. 
Foi corn esta doutrina falsa que a lgreja de Roma se apoderou dos destinos dos povos e preparou 

a Humanidade uma serie interminavel de desvarios, de aberrayoes, de mentiras, de violencias, de crimes 

e de desastres! ... 
0 mundo inteiro nao passaria de uma vasta sociedade religiosa, do onde o vigario de Deus, 

usando dos privilegios que !he dao a cruz e a espada, o altar e o trono, teria de expulsar pelo ferro, ou 

pelo fogo, pela for9a ou pela fogueira, todo o rebelde que descresse dos seus dogmas ou se revoltasse 
contra os mandamentos de Deus! 

A obediencia cega a vontade divina, por maiores que sejam as aberra9oes, as violencias, as 

mentiras e os crimes a que nos conduza, tal eo ideal a que as sociedades humanas estiio sujeitas ha dois 
mil annos sob a tutela do altar e do throno! 

Ponham agora na sua mente os Srs. Deputados, quaes nao seriam as consequencias terriveis, 

desastrosas, inevitaveis, de tiio perversas doutrinas nas maos d 'esses sinistros malfeitores da humanidade, 
os jesuitas! 

A obediencia cega a tudo o que ensina e manda a Santa Madre Igreja, por maior que seja o 

absurdo, produziu a obceca9ao completa da razao humana, a submissao absluta do poder civil a 

supremacia papal, o que trouxe a decadencia ea dissolu9iio dos povos onde taes principios se adoptaram 
como succedeu a America do Sui, a Polonia, a Irlanda, a Italia, a Espanha e Portugal, a todas as na9oes 

que tomaram por norma a fe, o dogma, o padre, o jesuita, o seu protector nato, o Rei! 
Da supremacia imposta pela fe, deriva o direito divino, d'este a soberania do Deus pessoal da 

Biblia, do Deus pessoal a monarchia, absoluta ou disfar9ada sob as cores constitucionaes, a que desabou 
para todo o sempre nos dias 4 e 5 de outubro ultimo! 

A esta falsa e perigosa doutrina foi-se a pouco e pouco antepondo uma outra, o principio de 
que o poder nao vem de cima, nao vem do Deus das religioes reveladas. 

0 poder, a autoridade, a soberania derivam da supremacia da sciencia, isto e, da verdade 
demonstrada. 

A autoridade deriva do maior numero de razoes que, a sombra da duvida, da investigayao e do 
saber, teem ido a pouco e pouco conquistando o assentimento das multi does. 

A autoridade esta assim immanente na consciencia humana, representada em cada urn de nos, 
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e por isso, se todos partilham d'ella, assiste a todos o direito de concorrer para que ella se estabele9a nas 
leis, nos usos e nos costumes. D'ahi a necessidade do suffragio universal ; d' ahi o poder por delega91!0 

nos eleitos para que estes estabele9am as leis e lhes deem exacto cumprimento; d' ahi a institui91!0 da 
Republica como consequencia necessaria da supremacia da razilo, da sciencia, do direito e da justi9a, 

sobre as fic96es e privilegios, mantidos pela fe. 
Como todos veem, entre a monarchia que liquidou na revolw;;ilo de outubro ea Republica que 

d'ella surgiu, ha urn abysmo irreductivel, urn antagonismo fundamental , a tal ponto que quem for por 
uma nilo pode ser outra! 

Temos de assentar esta verdade de maneira inconfundivel, clara e logica, no nosso estatuto e, 
para este fim nilo ha melhor garantia do que a autonomia, correla91!0 reciproca, ou como se diz no 

congresso, a chamada independencia de poderes. 
E uma das principaes obriga9oes d'esta Assembleia Constituinte. 

Perdoe-me a Camara esta larga divaga91!0 sobre a origem dos poderes, a que fui arrastado nilo 
s6 pelo meu temperamento de devaneador incorrigivel, como, e principalmente, pela for9a irresistivel 
da modema sociologia! 

Regressando a materia do debate: 

0 Sr. Alexandre Braga, corn a sua comprovada e encantadora eloquencia, levantou aqui uma 
questi!o grave, contra a qual immediatamente irrompeu urn expontaneo c6ro de protestos: a necessidade 
de se consignar na Constitui91!0 o principio de que, em casos extremos, seja perrnittido ao Chefe do 

Estado a dissolu91!0 do Parlamento. 

E evidente que s6 em casos especialissimos, de extrema gravidade, casos de salva91!0 publica, 
e quando assim opinem as duas Camaras reunidas em magna Assembleia Consultiva, como alvitrou o 
Sr. Egas Moniz, e adoptando-se as maximas reservas e precau96es, e que tal principio, contrario a sobe

rania da Assembleia, que elegeu o chefe supremo, se poderia admittir. 
Comprehende-se a possibilidade de se dar urn conflicto irreductivel entre o Parlamento e o 

poder executivo, para cuja solu91!0 immediata seja preciso recorrer, sem demora, ao suffragio da Na91!0, 

a fim de que esta se pronuncie, em instancia superior, corn uma resolu91!0 definitiva. 
Em todo o caso sera born ficar consignado no nosso estatuto que nilo e perrnitido ao poder 

executivo, emanado do poder legislativo, armar-se contra este e recorrer aos golpes de Estado, que 

foram sempre a aspira91!0, o sonho dourado de todos os ditadores. 
Sendo constitucionalmente prohibido semelhante abuso, s6 nos casos extremos, acima 

apontados, e que a Constitui91io o perrnittiria. 
Tern se aqui discutido corn vivacidade e paixilo, se ajovem Republica deveria ser presidencialista, 

ou parlamentarista, ou se melhor seria que nilo fosse nem uma nem outra, a semelhan9a da modesta 
Republica Suissa. 

A linguagem viril, despida de rethorica, cheia de pujan9a, de valor e correc91io, do Sr. Jose 
Barbosa, proclamando abertamente a sua opinii!o a favor de uma Republica Presidencial ista, mas de 

que havia abdicado pela for9a das circunstancias no intuito de se fazer uma Republica adequada ao 
nosso meio, aos nossos usos e costumes ; essa linguagem encheu-me de contentamento e deu-me a 

exacta medida do que pode e vale urn espirito forte e sadio, como o seu, sob a ac91!0 salutar de uma 
democracia triunfadora, como a dos Estados Unidos do Brasil. 

Tambem estou a uma distancia enorrne das doutrinas do Direito Publico adoptado nas escolas 
e traduzido neste projecto, mas, como o Sr. Jose Barbosa, cedo a for9a das circunstancias e dou-lhe o 
meu assentimento porque salvamos, por agora, a democracia. 
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Embora contrario a theoria dos grandes homens, confesso que nao teria duvida em votar por 

uma Republica presidencialista, se, na crise aguda e do1orosa que atravessamos, entre os destroc;os 

moraes, economicos, financeiros e politicos que nos legou o abominavel regime monarchico: encontrasse 
cidadaos de uma alta envergadura intellectual e moral e corn uma preparac;ao de conhecimentos praticos 

que os habilitassem para as soluc;oes multiplas, complexas e difficeis do actual problema nacional. 
As razoes que justificariam neste momento historico uma Republica Presidencialista como a 

da America do Norte, sao em verdade convincentes, e confesso que apesar do meu antagonismo ao 
exercicio da autoridade de urn s6, resignar-me-hia como experiencia, perante uma individualidade de 

destaque, corn talento e virtudes comprovadas, para, corn as devidas precauc;oes, lhe confiarmos 
directamente, e sob sua responsabilidade, o Govemo da Nac;ao. 

Infe1izmente, nao vejo onde escolher urn cidadao corn virtudes tao preclaras que lhe 
entregassemos a chefatura suprema da Patria. 

Nao me repugna tambem a ideia de se subrairem, em geral, os Ministros de Estado a estas 
pugnas parlamentares, quasi sempre tao violentas como inuteis ! ... 

Sem se contestar nem aos Ministros, nem ao Parlamento o direito de se defrontarem para 

esclarecimento reciproco, quando os interesses da Nac;ao assim o exijam, urn a tal norma constitucional 
teria grandes vantagens, mas esta inovac;ao no nosso direito publico nao encontra o assentimento d'esta 
Assembleia e assim ponhamo-la de parte para mais facilmente chegarmos ao nosso fim. 

Acceitemos a Constituic;ao nas suas bases geraes, para quando se entrar na especialidade cada 
urn indicar as modificac;oes que se devem introduzir-lhe. 

Cumpre-me por urn imperioso dever de consciencia, aqui declarar que o meu desejo manifestado 

muitas vezes no Directorio e a alguns membros do Govemo, era que o projecto de Constituic;ao fosse 
obra do Govemo Provisorio, obra perfeita, tanto quanto fosse possivel, tirada das Constituic;oes ate 
agora conhecidas, onde se consignassem por uma forma nitida, corn a rigidez do bronze, os nossos 

direitos individuaes e os respectivos poderes constituidos, para assim se manter, sem fraquezas , e sem 

sofismas, a verdadeira soberania dos cidadaos e da Patria, o triunfo definitivo do Direito e da Justic;a, 
isto e, da democracia pura. 

Creio que forc;as estranhas a vontade do Govemo nao lhe deixaram realizar esta obra primacial 
da ditadura, como seria substancialmente equivalente a de urn orc;amento equilibrado, de que depende 

a futura regenerac;ao da Patria, como tive occasiao de o significar, como quando o velho e ronceiro 
processo dos duodecimos aqui reappareceu corn surpreza minha! ... 

Em taes condic;oes e sob a pressao das circunstancias actuaes eu voto pela approvac;ao do 
projecto na sua generalidade, sem embargo das emendas que tao necessariamente devem ser-lhe 

introduzidas. Parece-me que a maioria do congresso se pronunciou a favor das duas Camaras, como na 
proposta vem indicado, embora se de a segunda, em vez do nome: Conselho de Municipios, o do 

Senado. 
A maneira por que ha de ser constitiodo o Senado e materia que podemos reservar para a 

discussao na especialidade. 
Assim ponhamos tambem de parte este ponto convertido do projecto. 

Teem merecido especial attenc;ao e demasiado calor nos debates, para o caso de haver Presidente 
da Republica, as condic;oes de representac;ao official que lhe serao garantidas. Uns opinam como 

insufficientes, e menos do que insufficientes os 18.000$000 reis que lhe estao destinados, outros j ulgam
nos em concordancia corn as nossas difficeis condicc;oes financeiras , e corn o caracter de sobriedade e 

de modestia que convem imprimir a democracia nascente. 
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A tal respeito tenho a minha convic9iio profundamente arreigada e claramente defenida desde 
longa data e ate em compromissos tornados corn o Parlamento ha perto de trinta annos. 

Quando foi do ultimatum britannico, quando o nosso malfadado pais nao attendia a inconfundivel 
e esmagadora luz da evidencia dos factos, a serie interrninavel dos erros e crimes commettidos pelos 

infieis e fraudulentos detentores do poder, os scepticos e refalsarios servidores do regime baqueado no 
dia 5 de outubro, eu, impellido por urn imperioso e sagrada dever de amor patrio, subi a esta tribuna, 
embora s6sinbo, notem os Srs. Deputados, embora-s6sinho, denunciei os erros e os crimes da monarchia 

e trouxe urn conjunto de medidas de salva9iiO publica, entre os quaes a desttrui9iio do regime, para s6 

entao se iniciar, a valer, a imprescindivel regenera9iio da Patria portuguesa, atrai9oada e desvalida. 
Na fase estanhada de muito sceptico habilidoso que pretendia continuar impunemente, em 

proveito proprio e das suas clientellas politicas, corn a explora9iio maldita da desditosa Patria, soltei o 
grito de alarrne sobre a inevitavel derrocada das institui9oes, que descrevi corn o colorido proprio da 
minha palavra espontanea, nascida directamente do meu cora9iio affectivo e sensivel, e do meu cerebro 

pensador e vidente. 
Num grito nascido da piedade pelos irrnaos, filhos da mesma Patria, dando como iminente e 

inevitavel o desabamento das institui9oes: apontei entre outras causas da nossa pavorosa decadencia, a 

nossa monomania de grandesas, a nossa fatuidade como herdeiros dos descobridores da India, da Africa 
e da America! 

Sou por temperamento e caracter, un irreductivel inimigo das vaidades, das fic9oes e das 

mentiras, e ha alguns seculos que andamos a seguir por este errado caminho!. .. 
Pe90 licen9a a Camara para ler-lhe urn trecho do discurso que pronunciei na sessao de 15 de 

fevereiro de 1892, ha dezenove annos e cinco meses, porque tern agora aqui inteiro cabimento. Disse eu 
entao: 

"Para serrnos dignos representantes da Patriae cumprirrnos a risca o juramento que lhe fizemos 

de cooperarrnos na feitura de leis sabias e justas, temos hoje, mais do que nunca, o imperioso dever de 
acabarrnos definitivamente corn todas as illusoes, corn todas as mentiras que nos tern deshonrado aos 

nossos proprios olhos e aos dos estrangeiros. 
Saibamos ser verdadeiros para serrnos justos, e s6 assim poderemos bem merecer da Patria e 

conquistar para ella e para nos, o respeito e a confian9a de todos. 

Se nao podemos manter a magnificencia de urn Governo corn todo o estado maior de urn 

throno e de urn altar, corn o seu rei e a sua corte, principes da lgreja, generaes, exercito perrnanente, 
representa9iio diplomatica e uma burocracia tiio numerosa, como quasi sempre inutil, e tudo isto planeado 

e mantido corn os foros e as tradi9oes de quem ja fora descobridor e senhor de uma grande parte do 
mundo, mas que tudo perdera, que tenhamos a coragem de cortar corn todo o existente e assentar em 
bases modestas, sobrias, proporcionaes a nossa actual pobreza, a nova forma de Governo que as 

circunstancias impoem, que a consciencia publica reclama e que o novo direito inspira a sancciona. 
Tenhamos a hombridade de reconhecer que as nossas fidalguias de descobridores, de senhores 

da Africa, da India e da America, s6 nos serviram para amollecer e quebrantar a sobriedade e a altivez 

da primitiva Lusitania e trazer-nos a este abatimento e miseria moral que sao ja assoalhados la fora 
como caracteristico do povo portugues! 

Saibamos ver corn serena imparcialidade e sem amor proprio o que ha de verdade nas argui9oes 

que la fora nos sao dirigidas; eo que ha mais ou men os de justi9a na desconfian9a corn que ultimamente 
nos olham. 
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Se todos fi zerem o que eu e outros que seguem o mesmo ideal politico, de ha muito fazemos, a 

solu~ao do problema sera, senao facil, ao menos de exito seguro". 

Este discurso tern por epigraphe: A Remodelar;iio Politica do Estado e outras medidas de 

salvar;iio publica. 
Publiquei-o a minha custa, e distribui-o por alguns amigos, para que nao ficasse de todo perdido 

nos annaes d 'esta casa, porque na minha longa carreira politica da-se urn facto que quasi todos ignoram. 
Tenho-me achado quasi sempre sozinho desamparado do auxilio dos correligionarios mais em 

evidencia, provavelmente porque nem sempre, e talvez corn razao, nao estariam de accordo commigo. 

Em face do exposto, a Camara comprehende que a minha humilde opiniao e radical e 
intransigentemente opposta a qualquer especie de ostenta~ao na magistratura suprema do Poder. 

Quem tiver a desventura de ascender pelos vossos votos, nesta crise aguda da na~ao Portuguesa, 
ao grau mais elevado da hierarchia do Estado: nao pode deixar de traduzir, na sua vida official e extra

official, a mais escrupulosa observancia dos principios acima consignados. 
Srs. Deputados: Na minha longa existencia, pobre como sou, vivi sempre sob a imperiosa 

necessidade de contrair pequenas dividas, as unicas que pudesse pagar, em presta~oes, no curto prazo 

de alguns meses . 
Tenho a collec~ao completa das quita~oes que me foram passadas e que representam algumas 

dezenas de contos de re is. 
Por ellas se ve a solicitude, a exactidao quasi de urn chronometro, corn que na minha profissao, 

urn pouco desvalida, de advogado, eu apurava dia a dia as economias necessarias para, no come~o de 
cada mes, entregar ao erector o seu reclamado credito. 

Os meus credores sabiam d'esta minha preoccupa~ao mental em nao dever nada a ninguem, e 
quando devia, de me libertar, corn quaesquer sacrificios, o mais cedo possivel. 

Comprehende-se que, sendo alem d ' is so os meus credo res meus amigos, que quisessem fomecer 

generos ainda alem do que eu reclamava. 

Pois apezar d'estas condi~oes , mais ou menos favoraveis a minha existencia, nunca passei por 
urn estabelecimento onde tinha urn erector, que nao sentisse qualquer nal do Porto. Depois da tentativa 

de revolta militar, em Lis boa, surgiu a revolta de 1836, promovida pela guarda nacional de Lis boa, da 
qual saiu a Constitui~ao de 1838, a qual, entretanto, nao vigorou, sem que tivesse deixado de haver 

chacina no Rocio e em outros pontos. 
Em 1842 houve a tentativa de refundir a carta de 1838; em 1844, pronunciamento em Torres 

Novas e Almeida. A seguir essa tremenda guerra civil, que veio a liquidar pela vergonha da interven~ao 

estrangeira. 
Posto isto, nota que a commissao nao foi accusada de plagiar os Lusiadas e a Odisseia, mas o 

de transcrever artigos da Constitui~ao brasileira. 

Esses artigos foram approvados, depois de larga discussao, que abrangem artigo por artigo, 
embora alguns d'elles se encontrem em outras constitui~oes. 

Mas, por exemplo, que vergonha representaria, para os representantes da Assembleia de 1789, 

o terem reproduzido as declara9oes de voto de homens que votaram a Constitui~ao dos Estados Unidos? 
Nao se podem inventar redac~oes novas, quando os trabalhos das Constitui~oes , que precederam a 
portuguesa, foram feitas por homens que muito estudaram. 

Por sua parte, elle, orador, ja se nao illude. AAssembleia, na sua maioria, vae adoptar a Republica 
parlamentar. Nao tern illusoes a tal respeito. Submettendo-se porem, ao voto da Camara, nao deixan\ de 

combater, contantemente a Republica parlamentar. Corn effeito, vae-se instituir a Republica parlamentar, 
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quando ella, no unico pais em que existe, esta em vesperas de soffrer as mais profundas modifica9oes. 

Outro ponto, que serviu de materia de critica - que seria infanti l elle orador, discutir neste 
momento - e o da designa9ao das duas Assembleias parlamentares . Ouviu dizer, corn espirito, que se 

havia proclamado uma Republica de conselheiros, porquanto havia o Conselho Nacional e Conselho de 
Municipios. Mais conselhos, porem, tern a Suissa. A questao e de nomes. A elle, orador, tanto se lhe da 
que se chame Conselho, ou Senado. 

Dira, talvez, uma heresia; mas preoccupa o menos uma Constitui9ao do que uma reforma 
administrativa e uma lei eleitoral. 0 que deseja e que a Republica nao seja o regime do dominio da 

classe dos politicos. Por isso mesmo, partidario da democracia directa, que e, a seu ver, o unico regime 
em que os politicos sao mettidos na ordem. 

0 que quer e que a Republica nao seja a continua9ao da monarchia. E se for uma Republica 
parlamentar, sem ter feito uma larga reforma administrativa, sem ter organizado uma honesta lei eleitoral 

e ter tornado independentes os funccionarios publicos, a Republica parlamentar sera uma mentira, 
como foi a monarchia Constitucional. 

Pelo que respeita aos municipios, nao quer elle, orador, impor urn dogma, mesmo porque as 

suas opinioes estao sujeitas ao voto da Assembleia. Apenas uma pergunta deseja fazer aos partidarios 
d'essa opiniao, modemamente defendida em Fran<;:a, por Figuier e Dupuy. A representa9ao e de classes 
ou de profissoes? Quaes sao as classes, que devem ser admittidas, para se representar no parlamento? E 

deve-lo-hao ser s6 pelo seu numero? Quaes sao as profissoes que devem ser representadas ou quaes as 
que nao o devem ser? 

Outra questao, quem tern si do muito discutida, e a da dissolu<;:ao da Camara. 

Esta palavra esta desacreditadissima em Portugal, devido as honrosas tradi9oes constitucionaes 
e parlamentares do pais. 

A tradi<;:ao ainda mais desacreditada esta, porque em Portugal os Parlamentos foram sempre 

dissolvidos, ou quasi sempre, para que os Ministros pudessem metter as maos nos cofres publicos, em 
beneficio da familia real. Ate hoje, porem, ainda ninguem apresentou o unico argumento que se pode 

apresentar a favor da dissolu9ao. 
Vae elle, orador, apresenta-lo. 

No regime republicano todos os poderes sao responsaveis. E responsavel o Presidente, sao 
responsaveis os Ministros e deve ser responsavel o Parlamento. Perante quem? Perante a Na9ao 

Como e que o Parlamento procede a respeito dos Ministros e do Presidente? Fazendo a sua 
accusa<;:ao e condemna9ao. 

Como e que a Na<;:ao pode proceder perante o Parlamento? Retirando-lhe o mandato. 

Elle, orador, votara contra a dissolu9ao. Se, porem, se quiser cousa melhor, entao prefere o 
seguinte: o Senado nao deve servir para dar opiniao ao Presidente da Republica, a favor da dissolu9ao 
da Camara dos Deputados, porque, tanto a Camara como o Senado podem criar uma situa9ao irreductivel. 

Ponham-se de parte as mystifica9oes e fale-se a verdade. Deve-se dizer que nao e possivel 
realizar, desde jli, todas as reformas democraticas. Pode dizer-se que se quer realiza-las o mais depressa 

possivel, mas nao se devem esquecer as palavras de Ferry de que "e a Republica que ha de fazer os 
republicanos" . 

Entre os homens defensores da Republica, quer o orador contar os militares de terrae mar, que 
sao tambem povo. Quer contar todos; nao distingue classes, nem partidos, nem situa96es sociaes. 

Mal iria a todos se quisessem debater-se, uns contra os outros, porque as armas que apresentassem 
iriam ferir a patria portuguesa. 
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Outra quesU'io que tern sido debatida e a dos honorarios do Presidente da Republica. 
E born saber-se, a proposito, que o unico homem que, por si, sem autoriza<;:lio de ninguem, 

disse que nlio queria Presidente da Republica, foi elle, orador. 

0 programma do partido republicano nlio o diz; os Deputados republicanos, na monarchia, nlio 
o disseram. 

Por sua parte, o orador nlio discute a questlio dos honorarios, sob o ponto de vista de que o 
Presidente, recebendo 18:000$000 reis, tern de ir morar num quinto andar da Baixa. 

Nada tern corn a Yida particular do Presidente, coma elle nada tern corn a vida d'elle, orador. 0 
que diz, e que e preciso conyencer os homens do nosso pais de que o Presidente da Republica e o chefe 

de Estado de uma na<;:lio pobre, que tern hypothecadas as receitas das alfandegas e dos tabacos. E 
necessaria mostrar ao chefe do Estado que elle e o representante de urn povo que fez a Republica, para 

entrar num regime de sacrificios; porquanto e born insistir em que Portugal e urn pais em mas condi<;:oes 
financeiras , sendo, portanto, necessaria, mais do que nunca, dar o exemplo da nossa parcimonia. Somos 

urn pais em que nlio podemos pensar em despesas de representa<;:lio para o Presidente da Republica. 

A seu Yer, esse incidente do ordenado do Presidente da Republica e para ser tratado depois, 
Yisto que ha urn projecto especial sobre o assunto. E estimani que, nessa occasiao, a commissao de 

finan<;:as de o seu parecer sobre o assunto. 
(0 discurso sera publicado na integra, quando o orador restituir as notas tachygraphicas). 

0 Sr. Barbosa de Magalhiies: - Sr. Presidente, em harmonia corn as disposi<;:oes do regimento, 

man do para a mesa a seguinte: 

Mo<;:lio de ordem 

A Camara, reconhecendo a necessidade de decretar uma Constitui<;:ao accentuadamente demo
cratica e liberal, tanto quanta o perrnittam as condir;oes especiaes do pais, e de nella assegurar deYidamente 

a sua perfeita e completa execur;ao, pela independencia do poder judicial, tao absoluta quanta passive!, 
pela abolir;ao do foro politico especial e pela responsabilidade effectiva e efficaz de todos os agentes da 

autoridade publica, continua na ordem do dia. 
Sala de Sessoes da Assembleia Nacional Constituinte, em 12 de julho de 1911. - 0 Deputado, 

Barbosa de Magalhiies. 
Sr. Presidente, antes de encetar as considera<;:oes que you fazer sabre o projecto em discussao, 

perrnittia-me V. Ex.' e a Camara que lhes per;a que nao vejam nas minhas palayras, nem intuitos de 

originalidade, de destaque, ou de radicalismo, nem tlio pouco o menor desejo de ser agradavel a esta ou 
aquella corrente de opiniao publica, a esta ou aquella parte da Camara. 

You dizer sinceramente o que penso sabre este capitalissimo assunto, e entro na discussao 

livremente, e nao obstante a proposta hontem aqui apresentada pelo Sr. Dr. Alexandre Braga, segundo a 
qual, a discussao se deyia restringir aos pantos sabre que, segundo S. Ex.', a Camaraja se tern manifestado. 

DeYo come<;:ar por declarar que as considera<;:oes que YOU apresentar incidem exactamente 

sabre esses pantos, que S. Ex.' pensaYa estarem ja assentes no espirito d'esta Assembleia; e fa<;:o-o, nao 
s6 porque essa proposta nao teve seguimento, mas tambem porque a esses pantos se referiram o proprio 
Sr. Dr. Alexandre Braga e os Srs. Jose Barbosa e Joao de Menezes, e ainda porque entendo estar no uso 

legitimo de urn direito, e ser de toda a conyeniencia e necessidade que numa questao d'esta ordem 
sejam aqui expostas desassombradamente todas as ideias e por aqui perpassem, ainda que ligeiramente, 
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todas as correntes da opiniao publica. 

Em harmonia corn a mo~ao que mandei para a mesa, come~o por referir-me aos direitos e 

garantias individuaes dos cidadaos e fa-lo-hei em breves palavras, porque esta ja assente, por uma 
forma evidente, pal pave!, que na Constitui~ao se devem consignar e garantir esses direitos, e tambem 

porque nao quero cair na discussao da especialidade. 
Entao e que este assunto melhor pode e deve ser desenvolvidamente apreciado, pois e da mais 

alta importancia e gravidade. 

0 Sr. Dr. Manuel de Arriaga, na sua mo~ao, declarou e foi essa talvez a unica affirma~ao 

concreta que nella fez, que o projecto da Constitui~ao assegura a independencia do poder judicial e as 
garantias e direitos individuaes. 

Contesto a S. Ex.' esta affirma~ao e devo dizer que e exactamente neste ponto que o projecto 
mais merece a nossa critica. 

Come~o por lamentar e sentir que a commissao relegasse para o fim do projecto esta materia. 
E fa~o-o, porque a questao nao e tao sem valor como a primeira vista podera parecer: e uma 

questao, que nao e s6 de methodo, mas que define a orienta~ao geral seguida e que imprime caracter. 
E tanto mais estranho o proceder da commissao, quanto e certo que ella nao desconhecia 

decerto as palavras que se leem no relatorio do projecto de revisao constitucional, apresentado na Camara 
dos Deputados em 1871 , por varios homens publicos, entre os quaes se contava o gran de democrata 
Jose Elias Garcia. 

Ahi se dizia o seguinte: 

"Ate a ordem e o logar em que apparecem definidos os direitos dos cidadaos attestam na lei 
fundamental d'este pais, que sao elles antes uma graciosa concessao do que o solemne reconhecimento 

de primitivas e naturaes immunidades. 
0 artigo 145.0 eo ultimo da carta constitucional. Observa-se neste Codigo a precedencia dos 

poderes e dos elementos sociaes na antiga monarchia. 

No cortejo constitucional desfilam primeiro o poder, o rei , os Ministros, o conselho de Estado, 
a for~a militar, a justi~a, os impostos. 

0 povo vem no fim d 'esta procissao tradiccional. 

Attente-se agora em como, ao reves nas modemas constitui~oes , mais accomodadas a liberdade 
que a realeza, o povo corn os seus direitos e franquias occupa o logar de honra. 

E nao e por uma simples distinc~ao de precedencia, senao porque sao as franquezas populares 

o fundamento da sociedade e o alicerce da Constitui~ao. 
Veja V. Ex.', Sr. Presidente, se depois d'estas palavras, ditadas por urn grande amor as liberdades 

publicas, nao e para lamentar e sentir que o projecto da Constitui~ao trate das garantias e franquias 

populares no fim, exactamente depois de ter apparecido esse cortejo: o Presidente, os altos poderes do 
Estado, etc. 

Depois d' isto, limito-me por agora a consignar que o projecto, como ja aqui se tern notado, 
nem e completo na enumera~ao dos direitos individuaes, contendo por outro !ado, sobre o assunto, 

materia puramente regulamentar, nem assegura devidamente o completo e perfeito exercicio d'esses 
direitos, como e absolutamente preciso. 

Sobre este ponto reservo-me para mais tarde fazer a demonstra~ao completa do que agora 
affirmo. 

E entro ja na discussao dos tres outros fundamentaes problemas que constituem a generalidade 
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do projecto, e que sao: - a constitui9ao e funccionamento do poder executivo, a constitui9ao e 
funccionamento do poder legislativo e a constitui9ao e funccionamento do poder judicial. 

Sr. Presidente: disse o illustre Deputado, Sr. Dr. Manuel de Arriaga, que a independencia dos 
poderes era uma cousa assente e definida, e que podiamos passar adeante sem nos occuparmos mais do 

assunto. Pe9o licen9a a S. Ex.• para dizer que discordo da sua opiniao. Nao se pode dizer de uma 
maneira absoluta que os poderes sao independentes ; e preciso fazer umas restri96es e explica96es. 

Estudando o problema da independencia dos poderes do Estado, vemos que nao sao 

independentes, antes teem uns corn os outros intimas e connexas rela9oes, e mais ainda que essas 

rela9oes de connexao nao sao as mesmas entre cada urn dos varios poderes. 
Estudando o organismo politico do Estado, vemos e reconhecemos que as func9oes politicas 

sao apenas tres: a func9iio legislativa, a func9iio executiva e a func9iio judicial. 
Mas ao passo que se reconhece, que tanto na theoria como na pratica, e difficil a distinc9iio 

entre a func9iio legislativa e a func9iio executiva, que e difficil distinguir os actos que constituem a 
esfera de ac9a0 dos dois poderes legislativos e executivo, vemos que essa distinc9iio se faz muito melhor 

e mais facilmente entre os actos de qualquer d'esses poderes e os actos do poder judicial. Ea razao esta 

em que, tanto a func9ao legislativa como a func9ao executiva, se occupam das condi96es de vida e 
desenvolvimento da sociedade, ao passo que a func9iio judicial trata de garantir e assegurar o exercicio 

d'essas condi9oes. 
Como se ve, a differen9a e enorme. A distinc9ao, que assim nos apparece entre cada urn dos 

tres poderes, nao e sempre igual; e muito menor entre o poder legislativo e o executivo do que entre 

qualquer d'estes eo judicial . 
E do estudo do organismo politico do Estado e das suas func96es , concluimos mais que o poder 

legislativo deriva directamente, immediatamente da Na9iio e representa portanto a verdadeira expressao 

da soberania nacional. 
Pelo que, e ao poder legislativo que compete a supremacia sobre os outros poderes, mesmo 

sobre o poder judicial. 
E tanto que estamos aqui - n6s, poder legislativo - para discutir e decidir a organiza9iio e 

funccionamento de todos os tres poderes. 
Mas nessa organiza9ao e funccionamento a interpendencia das func9oes e respectivos orgaos 

apparece, separando-se completamente da ac9iio dos outros poderes o judiciale estabelecendo-se entre 

o legislativo e o executivo uma separa9iio que nao exclue rela9oes de connexao e de dependencia do 
executivo para corn o legislativo, representante directo da soberania popular. 

Expostos estes principios, que mostram qual a orienta9iio que vou seguir para a resolu9iio dos 

problemas referidos, entro na aprecia9iio d 'estes. 
0 problema da organiza9ao do poder executivo costuma vulgarmente dividir-se em dois, 

apresentando-se urn por uma forma que nao corresponde a verdade, que e manifestamente erronea. 

Esses dois problemas sao: 1. 0 se deve haver ou nao deve haver Presidente; 2.0 se deve adoptar
se o regime presidencialista, o parlamentar ou o directorial , ou ainda urn misto de todos ou de dois 

d'elles. 
Quanto ao primeiro, a questao assim e mal posta, porque, em qualquer d'aquelles regimes, na 

doutrina como na pratica, ha, como nao pode deixar de haver, urn Presidente. A questao tern de ser 
posta de uma maneira diversa. 0 que se trata de saber e se o Pres idente, chefe do poder executivo, o 

deve ser s6 in nomine, urn Presidente irresponsavel, cuj as attribu i9oes se resumem verdadeiramente em 
representar o pais nas solemnidades e festas officiaes, ou se deve, na realidade, ser o chefe d' esse poder, 
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tendo a correlativa responsabilidade criminal e politica, coma os Ministros, que escolhe e demitte segundo 

as indica<;;oes parlamentares. 

Abertamente me declaro partidario d'este ultimo systema, que s6 tern de commum corn o 

presidencialismo a responsabilidade do Presidente, e que e antes urn misto do parlamentarismo e do 

directorialismo, pais eu quero, e nisso sou intransigente, que os Ministros e, portanto, o Presidente 

tambem, venham a Camara dar contas dos seus aetas. 

Eu desejo o que Naquet propos a Fran<;;a em 1875: - que o poder executivo seja confiado a urn 

Presidente do Conselho sem pasta, responsavel perante a Camara, eleito e responsavel par ella e que 

tome o name de Presidente da Republica. 

Num regime democratico nao se compreehende nem admite que haja alguem que seja 

irresponsavel, que esteja acima de todos os outros, cercado de privilegios e corn funcc;oes meramente 
decorativas. 

Nao se comprehende que o chefe do poder executivo esteja a parte, fora d'elles em condi<;;oes 

differentes das de todos os outros membros d'esse poder e sendo apenas urn chefe nominal. 

Temos entao, na verdade, urn outro poder, coma a carta constitucional estabelecida - o moderador. 

As funcc;oes orientadoras e de coordena<;;ao, que devem competir ao Presidente, melhor as 

pode elle exercer a dentro do Govemo, tendo a responsabilidade directa do seu exercicio e estando em 

contacto permanente corn o Parlamento, cujas indica<;;oes deve seguir. 

No systema parlamentar o Presidente s6 tern a responsabilidade nos crimes de alta traic;ao; pelo 

systema presidencial tern a responsabilidade politica e criminal dos seus aetas e dos aetas de todos os 

Ministros. 

Eu nao admitto, Sr. Presidente, que assim se deem a urn homem as mais largas attribuic;oes, 

coma se dao nesse ultimo systema embora se diga que se !he podem exigir as correspondentes 

responsabilidades. 

E urn Presidente da Republica, tal coma existe em Fran<;;a, que e exactamente coma o Chefe de 

Estado de uma monarchia constitucional, e urn ser de excepc;ao, e, coma tal nao pode admittir-se tambem. 

0 systema, que adopto, e urn systema misto; mas nao e tambem o systema usado na Suissa. Eu 

quero que o Chefe do Estado seja o Chefe do Poder Executivo, mas que o seja de facto e ten ha toda a 
responsabilidade. 

Eu sei que se diz que esse systema e mau e grave, porque provoca a instabilidade do Gabinete 

e tambem a instabilidade do proprio Chefe da Na<;;ao. 

Mas desde que nos compenetremos de que a responsabilidade dos Ministros s6 pode ser solidaria 

nas questOes de ordem publica, ou de grande magnitude, que representem uma determinada orientac;ao 

politica, economica ou financeira, des de que se estabelec;a que urn cheque parlamentar a urn dos M inistros 

nao importa sempre necessariamente a queda do Gabinete, e muito menos do seu Presidente, e pode ate 

as vezes, tratando-se de questoes de secundaria importancia e quando nao importe falta de confianc;a, 

nao occasionar a queda do proprio ministro, o primeiro inconveniente notado nao se da. 

0 segundo tambem nao se deve dar desde que o Presidente seja homem de altas qualidades 

coma devera ser, saiba interpretar bem a orienta<;;ao e o sentir da Camara, e de harmonia corn ellas fac;a 

sempre seguir a acc;ao govemamental. 

Desde que proceda bem, nenhum receio pode ter de vir ao Parlamento, e nao e par vir ate elle 

dar contas dos seus aetas, que mais atacado pode ser. 

Nunca em Portugal politico algum foi mais atacado em qualquer das Casas do Parlamento, tao 

duramente, coma o foram no regime constitucional, a rainha D. Maria !I e o rei D. Carlos. Contra urn e 

97 



Debates na Assembleia Constituinte de 1911 

outro, apesar de niio virem ao Parlamento, se dirigiram as maiores e mais atrozes accusa~toes; mas niio 

foi por isso, por virtude d' esses ataques, mas dos actos que praticaram, que perderam o seu prestigio e 

autoridade. 
Sr. Presidente: o que eu desejo e que o Chefe da Na~tiio seja ao mesmo tempo o Chefe do Poder 

Executivo, que possa tomar perante a Camara, perante o pais a completa responsabilidade dos seus 

actos. 
Eu quero que esse Presidente se imponha, niio por ser Presidente, mas pelo que fa~ta ; que seja 

de facto Chefe do Poder Executivo e venha tambem corn os seus Ministros ao Parlamento. 
Quero para o meu pais, como ja disse, urn systema misto de parlamentarismo e directorialismo, 

mas absolutamente arredado do regime presidencial, que e o caminho, especialmente num pais como o 

nosso, para o despotismo, para a ditadura. 
Aproveita-se assim de cada urn d' aquelles systemas o que melhor se pode adaptar ao nosso 

meio, as nossas tradi~oes, aos nossos usos e costumes, as nossas condi~oes sociaes. 
Devo, porem, dizer agora, Sr. Presidente, antes de passar adeante, que sou absolutamente 

contrario ao direito de dissoiUI;:iio. 
En tendo que elle nem theorica, nem praticamente, se pode acceitar. (Apoiados). 

Niio theoricamente, porque representa, sem a menor duvida, a supremacia do poder executivo 
sobre o legislativo. (Apoiados). 

Quando ha pouco tratei da divisiio dos poderes, eu fiz ver que e o poder legislativo quem deve 

ter a supremacia sobre o poder executivo, e niio este sabre aquelle . 

Niio praticamente porque, quando se estabelece o direito de dissolu~iio , ou d'elle se niio usa, 

como em Fran~a, ou d'elle se abusa, como em Portugal. 

Uma voz: - Se abusou. 

0 Orador: - De que se abusou, perfeitamente de accordo. 

Niio quero a dissolu~tiio , nem veio argumentos que a possam justificar. 
Ouvi dizer que a dissoluyiio se toma precisa, quando se de urn conflicto entre os do is poderes, 

o legislativo e o executivo. 
Mas, dado esse conflicto, a maneira por que se entende poder elle ser resolvido, e exactamente 

no sentido de dar supremacia ao poder executivo, o que eu niio admitto. 
A dissolu~iio, tal como existe estabelecida em Franya, s6 pode dar-se corn o voto affirmativo 

do Senado, isto e, vae buscar-se a uma parte do poder legislativo o correctivo a applicar a parte restante, 

o que e inadmissivel, mesmo porque vae criar-se urn conflicto maior, entre a Camara dos Deputados, 
por urn lado, e o Senado e o poder executivo, por outro, ou entre este e todo o poder legislativo. 

Affirma-se que, niio adoptando a Republica os processos condemnaveis da monarchia, certo e 
que se niio abusara da dissolu~tiio. 

Mas e esta uma affirma~iio que se niio pode admittir em absoluto; e, em todo o caso, niio se 

deve dar logar, sequer, a que os mesmos antigos abusos se possam repetir. 

Diz-se ainda que esses abusos do tempo da monarchia, se niio dariio na vigencia da Republica, 
visto que existira a genuidade do suffragio e as eleiyoes seriio livres. 

Mas, Sr. Presidente, o suffragio niio tern absolutamente nada corn esta questiio . 

Suppondo mesmo que depois de dissolvida uma Camara venha outra que devidamente represente 
a vontade nacional, a verdade e que o Presidente fica, ou deve logicamente ficar, corn o direito de a 
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dissolver tambem quando urn novo conflicto se venha a dar, e, pelo menos, emquanto a nova Camara 
nao funccione, o Govemo e Presidente ficam absolutamente a vontade para fazerem o que quiserem. 

Diz-se ainda que, nao querer a dissolu9iio, representa medo do poder legislativo, na consulta ao 
pais. 

Nao e assim; entao para nao mostrar tal medo, devia estabelecer-se que o Presidente poderia 
dissolver a Camara sempre que o quisesse. 

0 caso esta em que, emquanto o pais nao e consultado e os seus novos represetentes nao 
entram no exercicio das suas func96es , temos o poder executivo a vontade, demorando por seu livre 

alvedrio quaesquer medidas importantes, fazendo o que lhe approuver, e ate pondo-se em ditadura. 

0 Sr. Jacinto Nunes: - Mas se o pais manda a mesma Camara, o cheque cae em cheio na 
Presidencia. 

0 Orador: - De acordo. 

0 Sr. Dr. Egas Moniz veio trazer uma ideia nova ao debate. 
Lembra aS. Ex.• que o Presidente possa dissolver a Camara dos Deputados, mas s6 quando as 

duas Camaras reunidas deem o seu voto affirmativo. 
Mas isto nao e o direito da dissolu9iio que se tern discutido; isto e antes uma auto-dissolu9iio. 

0 Sr. Antonio Macieira: - Suicidio parlamentar. 

0 Orador: - Sim senhor. Urn suicidio parlamentar; mas e uma formula que nada resolve. 
Se ha urn conflicto entre o poder legislativo e o poder executivo, nao e de esperar que aquelle 

logo se submetta, indo-se embora, e portanto votara contra a dissolu9iio, mantendo-se e aggravando-se 
o conflicto. 

E se votasse a favor, renunciaria o mandato que recebeu da Na9iio. 
E isso admissive!? 

E s6 o poderia fazer a convite? 
Nao poderia espontaneamente faze-to? 

Mas, Sr. Presidente, se na proposta do Sr. Egas Moniz, alem do absurdo, ha o caso estranho de 
ir levantar urn conflicto maior do que o que ja existe, no direito de dissolu9iio ha uma cousa mais grave, 

que e contrariar-se o proprio direito civil, porque o que se nao pode comprehender, e que o poder 

legislativo, que e quem escolhe o Chefe do poder executivo, que e quem lhe da todos os poderes que elle 
tern, quem lhe confere o mandato, seja depois dissolvido por esse seu mandatario, e que o mandato seja 
assim revogado por elle, e nao pelo mandante. 

0 Sr. Jacinto Nunes: - Retirando-se o mandante, tambem se deve retirar o mandatario. 

0 Orador: - Nao ha duvida. Nao se comprehende que, saindo o mandante, o mandatario 
continue. 

Dissolvida a Camara ou uma das Camaras, o Presidente deveria entao sair tambem e 
consequentemente o Govemo que elle nomeou. 

0 Sr. J oao Jose de Freitas: - V Ex." nao admitte que o poder legislativo pode, num dado 
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. momento, estar em desacordo corn a Nayiio? 

0 Orador: - Admitto, mas entao a Nayiio que se manifeste, e que nao seja o Presidente ou o 

poder executivo o arbitro d 'esse conflicto, que nao seja esse poder, eleito por n6s, que possa amanha, 

corn os poderes que n6s lhe demos, atirar-nos para o meio da rua. 

0 Sr. Egas Moniz: - Mas corn o voto da Camara. 

0 Orador: - Mas, repito, isso seria entao a renuncia do mandata. Se se da urn conflicto entre 

o poder executivo eo legislativo, nao se comprehende que seja o poder legislativo que tenha de ceder, 

de recuar, de por sua propria vontade se ir embora. 0 natural eo que deve ser e que o poder legislativo 
se mantenha no seu posto. 

0 Sr. Joiio Jose de Freitas: - E quem pode garantir a V. Ex." que a Na¥iio nao estara muitas 
vezes ao lado do poder legislativo? 

0 Orador: - Ella entao que se manifeste revogando o mandata que conferiu, e em outro caso 

que recorra a revoluyiio, porque e esse urn direio que nao pode deixar de ser considerado e reconhecido 

por n6s. 

Ou, melhor ainda, estabeleya-se nesse caso o referendum, como I em bra o Sr. Dr. Joao de Menezes, 
e que me parece acceitavel. 

0 Sr. Ladislau Pil,:arra: - M as havera inconveniente em que o poder executivo seja por eleiyiio 

do poder legislativo? 

0 Orador: - Eu digo a V. Ex." 

Eu niio me opponho e antes desejo essa eleiyiio para o chefe do poder executivo; mas nao quero 

transportar para Portugal, de urn jacto, o regime da Suissa, o que poderia produzir maus resultados. 

Nem quero mesmo ficar corn a responsabilidade de defender uma tal doutrina, vista dizer-se 

que a importayiio de certos costumes estrangeiros, podera ser nociva e prejudicial a Republica Portuguesa. 

0 que eu desejo e que se estabeleya urn regime misto. Desejo que o Presidente seja eleito pela 

Camara, mas que seja elle que, de accordo corn as indica~oes d'ella, escolha os Ministros. 

Expostas assim as minhas ideias sabre o poder executivo e sabre a dissolu9iio, eu vou agora, Sr. 

Presidente, entrar no estudo da organiza9iio do poder legislativo. 

A este respeito eu declaro-me absolutamente contrario a todos aquelles que teem vindo a esta 

tribuna discutir o assunto. 

Eu defendo a doutrina de uma s6 Camara. 

E para o fazer, Sr. Presidente, eu niio preciso desenvolver o famoso argumento de Sii:yes, de 

que: sendo a lei a vontade do povo e nao podendo o povo ter duas vontades differentes sabre urn mesmo 

assunto, o corpo legislativo, que representa o povo deve ser essencialmente uno. 

Tambem nao preciso desenvolver o argumento fundamental e irrespondivel de Mathieu de 

Montmorency, que dizia que, se as duas Camaras siio constituidas da mesma forma, uma d'ellas e inutil, 

e, se o nao sao, constitue-se urn corpo aristocratico. 

Nao preciso, finalmente, de dissertar sabre o outro nao menos fundamental argumento, que 
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Annand Marrast concretizou no re1atorio do projecto da constitui<;ao francesa de 1848, nestas palavras: 

- a soberania e una; a nac;:ao e una; a vontade nacional e una. Como, pois, se quer que a delegac;:ao da 

soberania nao seja unica, que a representac;:ao nacional seja dividida em duas, que a lei, emanando da 

vontade geral, seja obrigada a ter duas expressoes para urn mesmo pensamento? 

0 Sr. Joao de Freitas: - Vejo que V. Ex." quer urn a so Camara. 

0 Orador: - Sim, senhor; ja o disse; entendo que o corpo legislative deve ser uno e que 

nenhuma razao ha para o scindir em duas secc;:oes. 

0 Sr. Joao de Freitas: - Veja V. Ex." o exemplo da republica de Espanha em 1873 . 

0 Orador: - Era uma assembleia constituinte, como esta em que estamos e nao foi por ter so 

uma Camara, como nos temos agora, que a Republica Espanhola caiu. 

Devo, porem, dizer a V. Ex.' que, principalmente em direito constitucional, eu attendo mais ao 

meu criteria, ao meu raciocinio, do que aos argumentos de ordem historica. 

E digo a V. Ex." porque: e que os factos historicos , especialmente quando se trata de epocas 

proximas ou contemporaneas, nao so sao quasi sempre desvirvados , como tambem diversamente 

interpretados ao sabor de cada urn que os invoca. 

Os mesmos factos , as mesmas circunstancias, teem servido para justificar doutrinas contrarias. 

E tambem o que acontece corn as estatisticas. Corn os mesmos numeros, os mesmos mappas, 

os mesmos dados, tern-se chegado a conclusoes diversas, se nao diametralmente oppostas. 

You dizer a V. Ex." e a Camara qual e o meu modo de ver em relac;:ao a este ponto do projecto, 

e, ja agora, comec;:arei mesmo por argumentos de ordem historica, estudando a origem ea evoluc;:ao das 

suas Camaras legislativas, para em seguida ir aos argumentos mais de ordem pratica, mais terra a terra, 

pois, como ja disse, nao preciso desenvolver os argumentos de ordem theorica, a que alias so se pode 

responder corn sophismas transparentes, 

A constituic;:ao e organizac;:ao de uma so Camara tern sido sempre desejada e decretada no dia 

seguinte ao das revoluc;:oes. 

Sempre que a vontade popular se pode pronunciar abertamente e que as ideias liberaes podem 

expandir-se e vingar, apparece uma so Camara como orgao do poder legislative. Assim, em Franc;:a, 

numa das vezes em que se votou o poder legislative corn uma so Camara, a opiniao publica manifestou

se portal forma e essa ideia estava tlio radicada no espirito radical de entao, que a questao foi resolvida 

por 500 votos sobre 100, pouco mais ou menos. 

Sr. Presidente, depois de decorridos os mementos que se seguem as revolucroes, depois de 

comecrar a dominar o conservantismo, e que comec;:a a apparecer a ideia que cada vez mais se vae 

accentuando de se constituir uma segunda Camara, que modere, diz-se, os impetos da primeira. 

Sr. Presidente: se nos formos a origem d'esta segunda Camara, ve-se que ella foi criada, para 

como dizia Royer Collard, auxiliar o rei contra as correntes democraticas, ou entao para se constituir urn 

centro de acc;:ao conservadora de opposi<;ao democratica e liberal. 

Assim, vemos que nasceu a segunda Camara para dar logar aos representantes da aristocracia, 

da alta propriedade e do alto capitalismo, e que ainda se quer que ella seja o que Guizot dizia e era a 

reuniao dos que se diz terem mais autoridade do que os outros, pela riqueza, pelo explendor do nascimento, 

pelos merecimentos, pela reputacrao e pela idade. 

101 



Debates na Assembleia Constituinte de 1911 

Depois, Sr. Presidente, a evolu~ao d' esta segunda Camara, que se encontra, e certo, em quasi 

todos os paises, tern sido feita no sentido de lhe diminuir as prerogativas e de a collocar, como deve ser, 
num grau de inferioridade relativamente a primeira Camara. 

Ora eu nao comprehendo que, sendo essa a Camara em que se deseja e se presume que haja 

mais pondera~ao, mais commedimento, onde teem assento os mais idosos, os mais notaveis, os que 
representam as for~as vivas da Nayao, seja afinal dependente da outra que, embora represente as boas, 
generosas e altas ideias, se presume ser mais irreflectida, mais leviana, mais ardente e impulsiva. Nao 

comprehendo, Sr. Presidente, que seja inferior em direitos e prerogativas a Camara que tern por fim, 
diz-se, corrigir os excessos da outra, mas tambem menos comprehendia que essa segunda Camara fosse 

collocada superiormente a primeira, ou de alguma forma coarctasse os direitos d'essa, que ea lidima e 

directa representante da soberania da Nayao, da vontade popular. 
Sociologicamente nao se comprehende que haja dois orgaos para desempenhar uma mesma 

funcyao; e, se se diz que as duas Camaras constituem urn s6 orgao, embora dividido e complexo, esquece

se que entre as duas Camaras se podem dar tantos ou mais e maiores conflictos, do que entre os proprios 

poderes politicos entre si . 
Diz-se mais, Sr. Presidente, para sustentar a doutrina da segunda Camara, que, sob o panto de 

vista politico, ella e necessaria para ali se estabelecer urn centra de acyao conservadora e para dar logar 
a correc9ao indispensavel aos trabalhos da Camara Baixa, e, sob o panto de vista legislativo, que e 

preciso tambem fazer convergir sabre as leis a maior discussao, que convem que da segunda Camara 
reveja a obra da primeira, para lhe tirar as arestas vivas, para as adaptar ao meio a que ellas sao destinadas, 

e para dar tempo a que o assunto seja meditado e estudado. 
Mas, se por urn lado nao admitto e acho ate inconveniente a constituiyao d' esse centra de 

acyao conservadora, que em breve se pode tomar reaccionaria, tambem me repugna que se crie uma 
especie de Casa de Correc9ao para a obra d ' aquelles que sao os representantes da Nayao. 

E mesmo sob o panto de vista da feitura das leis bem se podem conseguir aquelles objectivos, 
a que me referi, corn disposiyoes regulamentares, de forma que as leis saiam tanto quanta possivel 

perfeitas, depois de urn estudo demorado e de sabre ellas a opiniao publica e os diversos interesses em 
jogo se terem podido pronunciar, sem necessidade de uma segunda Camara. 

E corrente o argumento de que antes haja poucas, mas boas leis, do que muitas e mas. 
Mas e preciso dizer que nao e fazendo-as passar por mais do que uma assembleia Iegislativa, e 

submettendo-as a discussao e vota9ao de muitas pessoas e de muitas commissoes que ellas saem mais 
perfeitas. Ao contrario, saem mais incoherentes e contraditorias. 

E como e, Sr. Presidente, que se ha de constituir a segunda Camara? 

Aqui divergem as opinioes, aqui se veem as ideias mais diversas e heterogeneas, aqui apparecem 
continuamente a indecisao, a duvida, a discussao. 

E em regra nao ha opinioes definidas, como vemos nos projectos de Constitui9ao apresentados, 

ou nao se querem ja expor, deixando o assunto para lei especial - o que constituiria urn gravissimo 
perigo. 

Urn d'esses projectos, o do Sr. Dr. Cunha e Costa, que e urn jurisconsulto distinctissimo, 

partidario de uma segunda Camara, nao diz como ella ha de ser constituida; limita-se a esta indica9ao 
vaga: "o Senado compoe-se de representantes da Na9ao e dos interesses permanentes e collectivos de 

todas as grandes func9oes da vida social, maiores de 35 annos a eleitos por elei9ao indirecta". 
Ha quem deseje que a segunda Camara se constitua como a primeira, por elei9ao directa. E 

essa, a meu ver, a melhor forma e a mais democratica; mas ahi temos n6s o argumento irrespondivel da 

102 



Debates na Assembleia Constituinte de 1911 

sua desnecessidade. 

Ha de ser constituida por representantes dos municipios, como se estabelece no projecto? Mas 

que vantagem ha em chamar para a politica geral os corpos administrativos? 

Se elles ja silo eleitos do povo, como os Deputados, porque hao de elles, e nao estes, que 
tenham o direito de escolher os Senadores? 

E que elemento novo se traz assim para a constitui9ao da segunda Camara, corn taes 
representantes indirectos? 

Que interesses ou que ideias representam elles, diffrerentes dos que possam representar os 
Deputados? 

Havemos de constituir essa segunda Camara corn representantes dos institutos scientificos e 
artisticos e das diversas classes sociaes? 

Caimos assim no voto plural, que e regeitado por todos, corn a aggravante de se dar, nao s6, 

mais votos, mas ainda o direito a escolha de representantes especiaes. 
As difficuldades e as injusti9as que resultam do voto plural, dar-se-hao nesta forma de 

constitui9ao do Senado. 

Se quisermos admittir na segunda Camara a representa9ao de classes, o que nao e ideia nova, 
temos que dar esse direito de representa9ao a todas ellas, sem excep9ao. 

Nao se ha de dar a classe dos advogados, excluindo a dos solicitadores, a dos medicos, excluindo 

os barbeiros, etc., deve dar-se a todas, mesmo a dos mo9os de esquina, porque todas ellas teem iguaes 
direitos, todas trabalham uti! e productivamente, todas concorrem, embora em diverso grau, para a vida 

e o desenvolvimento social. 

Esta difficuldade na constitui9ao da segunda Camara e urn dos maiores argumentos que se 
pode oppor a doutrina bicamaral. 

E seja qual for a constitui9ao do Senado, criar-se-hao distinc9oes, privilegios, castas politicas, 

o que e absolutamente inadmissivel numa democracia. 

0 Sr. Jacinto Nunes: - Nao queremos castas, nem classes. 
Nisso e que estamos de acordo. 

0 Orador: - Quero ainda dizer a Assembleia, sobre o funccionamento do poder legislativo, 

que entendo que se deve consignar na Constitui9ao que a ella propria compete o direito de eleger o seu 
Presidente, ou Presidentes. 

Deve isto ficar na Constitui9ao, para que nunca possa haver a veleidade de tirar ao legislativo 
esse direito, que e tambem uma garantia. 

0 Presidente da Camara nao deve ser nomeado pelo poder executivo, como se pode dizer que 

era d' antes, mas deve ser eleito pelo proprio corpo legislativo. 

Quero tambem que a legislatura nao seja s6 por tres meses, mas por seis, pelo menos, porque 
deve ser tao grande quanto possivel a collabora91io e coopera9ao de dois poderes ea ac9ao fiscalizadora 
do poder legislativo. 

Sr. Presidente: passo agora a Constitui9ao do poder judicial ; e e aqui que eu tenho de dirigir as 

mais vivas criticas a commissao, na qual vejo, pelo menos, tres distinctissimos jurisconsultos, dois 
advogados e urn magistrado, o Sr. Dr. Correia de Lemos. Estranho, pois, que o projecto da Constitui9ao 

tratasse corn tao pouco carinho e cuidado este fundamental problema da nossa organiza9ao politica e 
social. 
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As disposi¥5es do projecto sobre o poder judicial sao absolutamente insufficientes. Reservo

me o direito de, quando se discutir a especialidade, concretizar as minhas ideias sobre o assunto em 
propostas que mandarei para a mesa. 

Mas, Sr. Presidente, devo ja fazer a minha critica as disposi~tties do projecto e expor as minhas 

ideias sob re as bases, que na Constitui¥iiO devem ficar expressas, e sob re que deve assentar a organiza¥iiO 
e o funccionamento do poder judicial. 

Essas disposi~tties , que se encontram dispersas - vejam-se os artigos 18.0 e 54, n. 0 2. 0
, 27.0

, 28 .0 

e 40. o - sao poucas e nao boas. 

0 Sr. Jose de Castro: - Mas complete-as e emende-as V. Ex.• 

0 Orador: - Isso farei. Mas bem quisera que da commissao, onde estao tres distinctissimos 
jurisconsultos, tivessem vindo ja ideias concretizadas em disposi9ties que contivessem as bases da 

organiza9iio e funccionamento do poder judicial, por forma a assegurar devidamente a sua independencia. 

A confusao dos poderes e, nas disposi9ties do projecto, manifesta. 
No artigo 18.0 faz-se a confusao do poder judicial corn o poder legislativo quando se determina 

a forma da nomea9iio dos juizes que hao de constituir o Supremo Tribunal de Justi9a, attentado que, 
tenho a certeza, nao sera commettido por esta Camara. 

E igual confusao se faz quando se estabelece nos artigos 16.0 e 51.0 o foro politico especial , que 
nao pode nem deve subsistir. 

0 foro politico especial nao e admissive!, quer em face dos principios juridicos, quer em face 
dos principios democraticos. 

Corn a organiza9iio do poder judicial liga-se urn problema que eu reputo importantissimo: e o 
que diz respeito ao estudo das chamadas garantias constitucionaes, isto e, das medidas destinadas a 

assegurar o cumprimento exacto e integro da Constitui¥iiO, estudo esse que a commissao descurou 
tambem. 

Sr. Presidente, e preciso que a execu~tiio da Constitui9iio esteja efficazmente garantida. E preciso 

manter certas e determinadas disposi9ties que assegurem por comp1eto essa execu~tao. 
E preciso determinar expressamente a nao obriga¥iiO do pagamento de impostos, do servi9o 

militar e do exercicio de func¥ties publicas quando por qua1quer forma seja impedido o exercicio do 

poder 1egislativo, ou invadida a esfera de ac~tiio d'esse poder. 

Mas todas estas garantias, assim como a da reuniao das C6rtes por direito proprio, dependem 
absolutamente da independencia, tao abso1uta quanto possivel, do poder judicial. 

Na organiza9iio d'este poder, por forma a evitar a menor interven¥iiO do poder executivo e 
1egislativo, e que esta a suprema garantia. 

E para isso entendo necessaria consignar na Constitui9iio que as nomea~tties , promo¥5es, 
transferencias, suspensoes e demissoes dos membros da magistratura regular serao feitas por ella propria, 

segundo bases certas e definidas pelo poder 1egis1ativo, e que a magistratura dos juizes de paz, quando 
a haja, seja de e1ei~tao popular. 

0 Sr. Joao de Freitas: - Isso seria uma calamidade. 

0 Orador: - Nao ha de que temer por isso, desde que se estabele~ta devidamente o seu 
recenseamento de eleitores e elegiveis, nos termos e corn as formal idades que forem exigidas para o 
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recenseamento politico, sendo sempre preferivel a sua elei<;:ao pe1o povo a nomeayao pelo poder executivo, 

como agora. 

E preciso dar ao poder judicial, mas corn mais largueza de que o faz o projecto da commissao, 

que deixa o seu exercicio dependente da impugna<;:ao de uma das partes, a attribui9ao de apreciar a 

constitucionalidade das leis e a legalidade de todos os diplomas emanados do poder executivo. 

S6 assim, corn este conjunto de disposi96es, poderiamos estar certos de que jamais se fara 

ditadura em Portugal, e de que este diploma sera rigorosamente observado. Para mim o principal, portanto, 

e constituir como deve ser o poder judicial. 

Neste ponto, repito, as disposi<;:oes do projecto sao insufficientissimos, pois no artigo 45.0 nao 

se faz, como era mister, a distinc9ao das duas instancias; nao se diz em additamento ao artigo 46.0
, ou 

noutro artigo, que nenhuma senten<;:a pode ser annullada ou modificada pela autoridade legislativa ou 

por uma autoridade administrativa, como diz a Constitui9ao de Berne, e que, como estabelece o artigo 

73. o da Constitui9ao italiana, a interpreta9ao das leis, por forma obrigatoria para todos, pertence 

exclusivamente ao poder legislativo. 

Diz o projecto, Sr. Presidente, que sera mantida a institui<;:ao do jury, mas dizer isto ou nao 

dizer nada e o mesmo, porque amanha uma lei, sem infringir esse preceito constitucional, pode reduzir 

a interven9ao do jury as causas civeis, e facultativamente, como e agora. 
Tom a-se necessario dizer expressamente que o jury sera facultativo em materia civile commercial 

e obrigatorio em material criminal, quando ao crime caiba pena mais grave do que prisao correccional 

e quando os delictos forem de natureza politica. 

Eu queria tambem que se dissesse que nenhum juiz podera acceitar do Govemo func96es 

remuneradas senao em certos termos e casos concretos e definidos, e que, nao s6 se consignasse que as 

autoridades e funccionarios sao responsaveis pelos actos que pratiquem no exercicio das suas func<;:oes , 

mas ainda se determine mais que as respectivas ac96es poderao ser intentadas directamente contra o 

Estado, pro van do que nao teve seguimento dentro de urn certo prazo a sua reclamayao perante a autoridade 

executiva superior. 

Nada d'isto, que eu julgo indispensavel para garantir a independencia do poder judicial e a 

Constitui9ao, o projecto contem; - o que ali esta e nada e a mesma cousa. 

E se nada se acrescentar ao que esta no projecto, nos ficaremos nas maos, nao s6 do legislativo, 

como do executivo. 

0 Sr. Jose Barbosa: - Mas porque e que V. Ex.' nao apresenta emendas? 

0 Orador: - Fa-lo-hei quando se tratar da especialidade. 
Por agora limito-me a lan<;:ar estas ideias de uma forma geral, para que sobre ellas possa recair 

a atten9ao e o estudo da Camara. 

E aproveito a occasiao para prestar a minha hornenagem de respeito e reconhecimento a 

commissao, pelo trabalho que apresentou, homenagem esta que alias me nao inhibe de criticar o projecto. 

Reservo-me, pois, para na especialidade apresentar as respectivas propostas de additamentos, 

substitui<;:oes e emendas. 
Nao as apresento ja, por nao sera occasiao propria, mas nao pude deixar de enunciar aquellas 

ideias, porque se nao as fizesse, atrai9oaria o meu pensar, e nao cumpriria, penso eu, o meu dever, 

porque nao posso suppo-las que essas ideias, sobre este assunto restricto, relativo ao poder judicial, 

estejam na cabe9a de todos. 
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0 Sr. Jose Barbosa: - V. Ex." sabe que nas diversas Constitui~oes o assunto nao vem tratado 

corn maior desenvolvimento do que no projecto. 

0 Orador: - As ideias que expendi nao sao minhas, nao quero ter o merito de originalidade, 

nem da inven9iio. 
Tudo aquillo que disse e tirado de outras Constitui9oes, que tive o cuidado de rever. 
Em todas procurei e d'ellas tirei aquillo que julguei abolutamente necessaria, porque, fazendo 

nos hoje uma Constitui9iio, entendi devermos aproveitar de todas aquillo que e born e uti!. 

Uma voz: - Isso e que eo melhor. 

0 Orador: - Eu preferiria que a commissao fizesse isso, a trazer para ea so aquillo que achou 

numa unica Constitui9ii0. 
Devo dizer a V. Ex.• que niio fu i so consultar Constitui9oes de outros paises, vi todos os projectos 

de Constitui9oes apresentados agora a esta Assembleia. 

0 Sr. Jose de Castro: - Teve tempo. 

0 Orador: - V. Ex.• sabe que eu tenho muito que fazer, mas nao viria para este logar se niio 

tivesse podido estudar o assunto. 
Nao vinha para aqui expor as minhas ideias se nao tivesse estudado a fundo o projecto; estudei 

o problema como jurisconsulto, que me preso de ser, e da mesma forma que estudo qualquer outro pro

blemajuridico, e vim aqui expor as minhas ideias corn a sinceridade e lealdade que sempre coostumo 

usar. 
Todas as indica9opes que dei corn respeito ao poder judicial foram tiradas da Constitui9iio de 

Berne, da italiana, etc. , e tambem do projecto de Constitui9iio apresentado pelo grupo Montanha. 

Ali se expressa tambem um principio, que desejava ver na Constitui9ii0 e que consiste na 

separa9iio das magistraturas do ministerio publ ico e judicial. 
Esse projecto, Sr. Presidente, merece as minhas sympathias, porque contem muitas disposi9oes 

corn que estou de acordo e e eminentemente democratico. 

Por ultimo, Sr. Presidente, para terminar as minhas considera~oes, direi que desejaria tambem 
que no projecto, alem de se consignar, embora de uma maneira geral, o principio da autonomia local, se 

consignasse ja tambem, ainda que restrictamente, o referendum administrativo, e que de uma maneira 

completa se assegurasse a responsabilidade effectiva de todos os agentes da autoridade publica, 
especialmente no que respeita aos direitos individuaes do cidadiio. 

Sr. Presidente: eu sou par tradi9iio de familia e por temperamento,profundamente democrata, 

mas niio posso deixar de reconhecer quanta verdade conteem as palavras de urn distincto e recente 
escritor frances quando diz: «que a forma democratica so vale pelo uso que d'ella se faz» . 

E, em parte, verdade isto, e como o e, eu quero terminar expressando a Camara o meu maior 

desejo de que na nossa lei fundamental fa~a uma obra de boa e sa democracia. 
So assim, Sr. Presidente, prestara uma verdadeira e condigna homenagem a todos aquelles que 

combateram pela impl anta~ao do novo regime, e so assim, Sr. Presidente, conseguira a consolida9iio 
das institui~oes , dando fortes e inabalaveis alicerces a Republica Portuguesa. 
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Vozes: - Muito bem, muito bem. 

0 orador foi muito cumprimentado. 

ALEXANDRE BRAGA E JOSE BARBOSA 
(Sessao n. 0 18 de 11 de Julho 1911) 

0 Sr. A1exandre Braga: - Sr. Presidente: em obediencia ao Regimento, come<;:arei por ler a 

minha mo<;ao de ordem, que apresento, nos termos do artigo I 09. 0 do Regimento, sob a forma de 

proposta: 

Mo<;:ao de ordem 

Proponho que, tendo-se ja a Assembleia pronunciado, por uma forma inequivoca, quanta a 

necessidade de urn determinado numero de elimina<;:oes e substitui<;oes no projecto, a discussao na 

generalidade se restrinja aos pantos sabre a Assembleia se nao manisfestou ainda por maneira 

inconfundivel, isso no intuito de aproveitar urn tempo, que seria inutilmente perdido numa discussao ja 

agora esteril. 

Em consequencia, proponho tambem que, sem interrup<;:ao do debate, a commissao remodele o 

projecto, conformando-o corn a vontade da Assembleia no seguinte sentido: 

A Republica sera Parlamentar. A Republica tera urn Presidente pela forma considerada no 

projecto em discussao; 

Havera duas Camaras, que se denominarao «Camara dos Deputados» e «Senadm>. 0 Senado 

nao tera attribui<;:oes para a nomea<;:ao dos Juizes do Supremo Tribunal de Justi<;:a. 

0 Govemo vira a Camara. 

0 Deputado, Alexandre Braga. 

A maneira como tern corrido a discussao do projecto de Constitui<;:ao, as inequivocas 

demonstra<,:oes de reprova<,:ao que esta Assembleia tern dado, relativamente a alguns pantos visados 

nessa mesma discussao, sao indicadores sufficientes para que todos nos, desejosos coma estamos de 

nao perder inutilmente o tempo, tomemos uma resolu<;:ao tendente a simplificar o nosso trabalho furuto. 

De par corn as manifesta<;:oes ja feitas por esta Assembleia, igualmente reprovam o projecto as 

affirma<,:oes do sentimento publico, principalmente traduzidas pela imprensa. 

As razoes adduzidas pelo Sr. Jose Barbosa nao lograram modificar a situa9ao e nao o lograram, 

porque nao ha habilidades, por mais astuta e intelligentemente aproveitadas que sejam, que consigam 

endireitar a sombra de uma vara torta. 

0 projecto nasceu torto, e, ja agora, nao sera desmentido o ditado affirmativo de que «quem 

torto nasce tarde ou nunca se endireita». 

As palavras trazidas aqui pelo Sr. Jose Barbosa representam mais urn ataque acrimonioso a 

minha obscura personalidade politica, do que, propriamente, uma defesa do projecto. 

Todo o seu confuso arrazoado, ouvido por quem sabe ouvir e analysado por quem sabe ver, 

pode resumir-se, afinal, nestas poucas palavras: 

«0 Sr. Alexandre Braga, atacando o projecto, a! em de renegar o seu pass ado politico, defendendo 

a dissolu<,:ao s6 soube commetter uma serie de erros crassos; e outra cousa nao era de esperar d'elle, 
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porque os oradores siio uns idiotas, uns palavrosos inuteis que nada produzem, e tanto que urn grande 

orador, o Sr. Joiio Arroyo, apenas assinalou a sua vida de Ministro por uma obra de alfaiate - a reforma 

dos uniformes de marinha. 
Logo, deixemo-nos de parlamentarismo, causa que niio esta, de resto, no feitio de urn povo 

que, a respeito de principios democraticos e parlamentares, s6 tern os principios de toma viagem que o 

Sr. Jose Barbosa importou ha pouco do Brasil, porque a sua unica tradi«;iio verdadeira, e a tradi~ao 
absolutista. Senao, vejamos o successo de Joiio Franco, principalmente por essa provincia fora. 

Ora, pais, guerra de morte a eloquencia, porque ella- suprema injusti9a a de S. Ex.•- illude a 
Camara, arrebatando-a, coma a elle proprio arrebata, e e preciso, por isso, tirar os govemos dos patos 

mudos, fechando-os naquella caixa de segredo, a que se deu o name de commissaa». 

Eu sinto de ter de lembrar ao Sr. Jose Barbosa que a eloquencia nao e incompativel corn o 
genio, corn a erudi9iio, o saber, o tino e a capacidade politica, e que, ao passo que a obra dos milhoes de 

vaidosos mediocres, que viveram no tempo de Demosthenes, de Cicero, de Miraberau, de Danton, de 

Robespierre, de Jose Estevam, se perdeu, ao nascer, no cisco das cousas inuteis, o name d'esses homens 
de genio fez a gloria perpetua da Grecia, de Roma, de Fran«;a, de Portugal, e a sua obra immortal 

contribuiu poderosamente para a grandeza e prosperidade das suas patrias. (Apoiados) . 

Eu lembro ao Sr. Jose Barbosa que nao e condi«;iio inseparavel das ideias, a necessidade de 
expressa-las em lingua preto, e que, nem por vestidas em roupagens artisticas e bellas, ellas perdem da 

sua justeza ou do seu valor, mas antes ganham em poder de convencimento e de contagiosa dominio, 

por aquella bem acessivel razao de estetica que nos faz fixar mais duradoura e vincadamente uma bela 
cabe«;a de mulher do que o simiesco perfil de uma macaca velha, ou ouvir corn atten«;iio, e concentrado 
e religioso enlevo, urn trecho de Beethoven ou de Wagner, e nos faz fugir, de pelos e alma arripiados, do 

raspar de uma unha numa parede. 

Niio siio cousas estas que necessitem de explica9iio, e mal dos povos broncos que as nao 
sentirem e comprehenderem, porque a Historia nos ensina que, quando elles perdem o culto eo sentimento 

da arte e da belleza, cedo rolam na decadencia e na perda da independencia e da sua liberdade. 
Fique-se, pais, S. Ex." corn o seu odio afono a palavra, porque ella ha de continuar a ser sempre 

a mais invencivel defensora de todas as liberdades e de todos os direitos, a mais poderosa arma de 
propaganda de principios e de ideias, a miie fecunda de todas as conquistas do pensamento, - e niio sera 

jamais o partido republicano, que !he deve em grande parte a sua vitoria, e que, emquanto o Sr. 
Jose Barbosa passeava no Brasil, destacava os seus oradores, os seus conferentes, os seus propagandistas 

para todos os cantos de Portugal, a illuminarem corn o facho da sua ardente palavra a consciencia 

escravizada dos cidadiios, nao sera o partido republicano, repito, que tera hoje medo de arma que foi a 
sua for«;a e o seu triunfo,porque s6 pode odiar e temer a palavra aquelle que receia ouvir as verdades, 
que ella, melhor que nenhuma outra forma de expressiio, esmagadoramente sabe dizer. 

Vozes: - Muito bem, muito bem. 

0 Orador: - 0 Sr. Jose Barbosa accusou-me de haver renegado o meu passado politico, por 
haver defendido o principio da dissolu9iio. 

Nao o fez, e certo, por aquella forma corajosa e aberta que, habitualmente usa a verdadeira 

eloquencia. Fe-lo por por meio de urn dissimulado rodeio, e, em vez de dizer:"o Sr. Alexanddre Braga, 
defendendo a dissolu«;iio, renegou todo o seu passado politico", disse: " o principio da dissolu«;iio nao 
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estit no projecto, porque os membros da commissiio niio queriam, incluindo-o hi, renegar todo o seu 

passado politico" 

Tanto faz dar-lhe na cabe~a, como na cabe~a the dar 
Vae V. Ex." ouvir e a Camara, se e que todos permitem uma leal defesa a urn homem que foi 

atacado, urn pouco d'aquella eloquencia que incommoda. 

Eu tenho quarenta e do is annos; no leite da minha miie bebi o amor da fe republicana. 0 sangue 
que me gerou tinha dado a Republica dois grandes cora~oes e dois grandes espiritos. Ambos oradores e 

poetas, e nem porque oradores e poetas unicamente foram, haven! nesta Camara quem deixe de amar os 
seus names, e quem os julgue, se vivos fossem, menos dignos de occupar os logares que hoje siio 

desempenhados por alguns mediocres. 
E noteS . Ex." que elles foram republicanos quando ninguem o era, porque come~aram a se-to 

ha causa de uns sessenta annos. 
Urn chamou-se Guilherme Braga, o outro foi meu pobre pae. 

Se d'elles falo, e para bem accentuar que eu nao tenho virtude no meu republicanismo. 
Herdei-o no sangue, como podia herdar cabellos louros em vez de cabellos escuros. 

Simplesmente, esta obscura influencia da origem tern ainda algum valor no aperfei~oamento 

das ra~as , e se eu niio sou urn grande orador coma meu pae, nem urn gran de poeta coma meu tio, tenho 
sabido ser urn puro republicano, que ha vinte e dois annos trabalha, modesta, mas temis e 
desinteressadamente, pelo triunfo da ldeia. (Apoiado). 

Meu tio e meu pae niio fizeram mercancia do seu pensamento. Eu, em vinte e dais annos de 
inquebrantavel dedica~iio pela Republica, tendo ganho fortunas pelo meu trabalho, s6 tenho dividas . 

E claro que niio justifico o que devo corn o que os outros me devem a mim ; mas, se algum dia 
se houvesse de fazer esse encontro, eu ficaria, inopinadamente, rico. 

Considero-me honesto, embora niio fa~a da honestidade profissao nem taboleta de reclame, e 
cui de que ella e uma qualidade tiio estructuralmente humana que se I he niio deve jamais app6r urn sinal 

positivo. 
Em vinte e dais annos de luta tenho apanhado muito coice e sentido a mordedura de muita 

envenenada calumnia. 
No ardor da luta tenho vista chegar a meu lado muitos adventicios, e, sem que elles tenham 

nem mais servi~os, nem mais dedica~ao , nem mais valor, tenho-os vista escalar, sem inveja, os primeiros 
logares. 

Nao aspiro a mais do que a prestar a Republica todos os servi~os que ella requeira de mim, 
mas, para occupar os logares que ell a queira destinar-me, niio acotovelo ninguem. 

Sigo resolutamente o meu caminho sem me preoccupar corn aquelles que vejo correr em tropel 
para a minha deanteira, e se occupo urn logar mais bem modesto e mal remunerado dos que os de muitos 
que vieram depois, niio e d'elle que coma, e offere~o-o a quem quer que me julgue indigno d'elle 

(Apoiados). 

Dentro da monarchia niio houve solicita~oes de interesse, nem, mesmo nas epocas de mais 
dura prova, nem mesmo quando a guerra politica se fez ao meu estomago, cerceando me os lucros da 

minha profissao de advogado, que me fizessem jamais esquecer da minha fe e jamais eu fui suspeito de 
renegar os meus principios republicanos. (Apoiados). 

Foi preciso que a Republica viesse, para que urn republicano me fizesse tal accusa~iio em 
plena Parlamento, na mesma casa em que eu tanto combati para conquistar-lhe o logar que elle hoje 

occupa. 

109 



Debates na Assembleia Constituinte de 1911 

Vejamos agora a boa fe da accusacao que me e feita. 
As palavras do Sr. Jose Barbosa eu respondi perguntando quando me tinha ouvido combater o 

principio da dissolucao. 

S. Ex.•, nao usando dos. processos de que costuma usar a minha pobre eloquencia, nao me 
respondeu directamente. 

Fez urn rodeio, e respondeu-me dizendo que o programma do partido republicao nao admite a 

dissolucao. 
S. Ex.• sabia muito bem que isto nao era resposta nem argumento, nem cousa nenhuma, porque 

S. Ex.• sabia que jamais houve dentro do partido republicano subcomissao ou obediencia mental, - e 

tanto que, sendo o programma do partido anti-presidencialista, S. Ex.• se diz ultra-presidencialista, - e 
tanto que, sendo o programma do partido republicano pelo suffragio universal S. Ex.• o combateu no 

seu discurso. 

Esta e a boa fe da accusac;ao! 
Vejamos, agora, a razao porque se combate o principio da dissolucao. 

Eu devo desde ja accentuar bem nitidamente que nao defendi o principio da dissolucao sem 

restricoes e sem cautelas. 
lnsistentemente affirmei o que julgava absolutamente indispensavel fixar corn escrupulo os 

taxativos casos em que o Presidente poderia lancar mao de urn tal meio, e da mesma forma affirmei 
entender que nao podia dar-se-Ihe a faculdade da dissoluc;ao por iniciativa exclusiva, mas s6 corn a 

previa consulta do Senado, nos temos, por exemplo, do projecto de Constituicao que cuido ser do Sr. 

Brito Camacho. 

Vozes: - Nao apoiado! 

Outros: - Muito bem. 

0 Orador: - De todas as minhas considerac;oes resultava e resulta que eu nao queria nem 

quero a faculdade de dissoluc;ao para uso politico normal, mas unicamente como recurso extremo de 
salvacao publica, em extremos e bem nitidos casos de perigo nacional. 

Parece, porem, que as minhas palavras foram mal entendidas, e que se lhes attribuiu uma 

latitude que eu nao quis, jamais, dar-lhes . 
De quantas razoes, e bem poucas silo as que se invocaram contra a existencia de uma tal 

faculdade, apenas resulta, nitido, o pavor que a palavra dissoluc;ao disperta naquelles que se habituaram 

a considera-la apenas como o perigoso instrumento de abuso que ella foi dentro da monarchia, e nao 
como o excepcional instrumento de salvac;ao ultima a que a sua funccao tern de corresponder. 

Mas os que receiam que a dissoluc;ao possa assumir a feic;ao perigosa que teve dentro do 

regime monarchico, esquecem-se de que isso e absolutamente impassive! agora, dada a modificac;ao 
que a Republica tern necessariamente de operar na propria natureza do suffragio e na forma do seu 

funccionamento . 

Em face da corrupc;ao eleitoral do regime monarchico e da descarada sofismac;ao do suffragio 
que era a sua caracteristica essencial, e claro que a dissoiU<;;ao garantia sempre ao poder executivo uma 
victoria certa sobre o Iegislativo. 

(Trocam-se a/guns cipartes. 0 Sr. Alexandre Braga diz que nao tern culpa que a/guns dos 
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Srs. Deputados niio saibam ouvir ou que niio ou~;am. Ha protestos. 0 orador di= que niio 

admira que a/guns niio o ou~;am visto que aquella sala pode chamar-se be m «a sa/a dos sons 

confusos»). 

Mas n6s nao podemos admitir que, na Republica, o exercicio do direito de voto continue a ser 

a mesma descarada burla que foi dentro da monarchia, - e, nestas condil(oes, e claro que a dissoluifao, 
seguida de uma immediata consulta a vontade da nal(ao, s6 representa, em definitivo, a entrega da 

solw;:ao de urn lance de perigo a unica entidade a que cabe resolve-la: a propria Nal(ao, chamada a 
pronunciar-se sobre o ass unto pela voz soberana do suffragio. 

A Nal(ao e s6 a Nal(ao pode dizer quem tern por si a verdade e a razao: - se o poder executivo, 
se o poder Iegislativo. 

Entendida assim, a dissoluifao nao chega mesmo a representar, para os membros do Parlamento, 
uma destitui~;:ao do seu mandato, mas s6 uma suspensao ou interrup~;:ao, temporariamente breve, d'esse 

mesmo mandato, porque, se o Parlamento traduz a vontade da Nal(ao, a Nal(lio !he restituira a sua 

confian~;:a . 

Nao e o poder executivo, representado pelo Presidente ou pelo Gabinete, que se sobrepoe ao 

poder legislativo: - nlio. E e excepcionabilidade de uma situa~;:ao politica de perigo que sobrepoe a 
Na~;:ao , como de direito, aos dois poderes- o Govemo eo Parlamento - para que, julgadora imparcial da 
conducta dos dois, ella pronuncie a sua senten~;:a, dando razao a quem, de facto, a tenha. 

Porque ha de o Parlamento ter receio de ouvir o julgamento da Nal(lio sobre o seu proceder? 
Porque hao de os eleitos do povo receiar a decisao do povo que os elegeu? 

Havemos de suppor que o patriotismo dos Gabinetes futuros ha de ser superior ao dos futuros 

Parlamentos, dado que o poder executivo nao hesita em se submeter ao julgamento da Na~;:ao, eo poder 
legislativo treme em face de uma tal contingencia? 

Ah! mostremos bem que nao ha, mesmo no mais occulto das nossas desconhecidas intenifoes, 

a minima premedital(lio de abuso futuro. Mostremos que estamos tlio certos de que nao prevaricaremos 
jamais, que nlio receiamos a possibilidade de que nos seja, em nenhum tempo, infligido o minimo 

castigo. (Apoiado). 

Mas nlio queiramos fazer-nos juizes em causa propria, porque isso bastaria a convencer da 
ruindade da nossa causa. A tudo isto, que sao razoes concretas, precisas, valiosas, convincentes, oppoe
se urn oco palavriado que fala de lesoes vagas de garantias parlamentares, de chimerico attentado a 

soberania da Camara, sem se lembrar que, superior a todas as soberanias indirectas, esta a soberania 
directa e imperiosa da Nal(ao. 

Para convencer da inanidade do perigo que se quer ver na dissoluiflio, eu referi-me a Fran~;:a, 

que, tendo inserto esse direito na Constitui~;:ao, uma unica vez, em 1877, d'elle fez uso. 

A isto nada respondeu o Sr. Jose Barbosa, como de resto, nem elle nem ninguem poderia 
razoavelmente responder. 

Falemos ainda dos outros pontos em que fui atacado pelo Sr. Jose Barbosa. 
Disse S. Ex." que eu nao tinha lido o projecto corn a devida attenl(ao, porque de outra forma 

nao incorreria no erro de chamar parlamentar a forma de Republica nelle definida. 

0 Sr. Jose Barbosa (Jnterrompendo): - 0 que eu disse foi que V. Ex.", se tivesse lido o projecto 
corn attenifliO, teria visto que elle nao e presidencialista. 

0 Orador: - Pareceu me ter ouvido V. Ex." em parlamentar. 
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0 que tenho a dizer e que se essa accusa¥iiO me tivesse sido feita era injusta, porque eu em 

nenhuma occasiao disse que o projecto havia adoptado a forma de Republica parlamentar. 

Disse, sim, unicamente, que o sentimento publico se tinha pronunciado ja, a favor d ' essa 

forma, da forma de Republica parlamentar. 

Relativamente a dota¥iiO do Presidente, S. Ex.• respondeu a todos as minhas razoes e argumentos 

apenas corn frases espectaculares e de effeito, mas, perdoe-me S. Ex.•, 6cas e pantafa¥udas como o 

ventre bojudo de urn 6dre. 

Continuemos na mesma vida de desperdicios e prodigalidades que vamos por born caminho. 

Demo-nos a ostenta¥iies e grandezas, que isso ha de levar-nos longe. 

Entao nao valia a pen a fazer a revolu<;ilo, se ell a apenas devia ter como effeito o ler-se «Republica 

Portuguesa onde estava «Monarchia Portuguesa». 

Que tern isto dentro? Ideias, razoes, argumentos? Nao, palavras 6cas, ar de barulho, como as 

bexigas de vento, - nada mais. 

Eu nao pedi ostenta¥iies e grandezas, eu nao pedi desperdicios e prodigalidades; pedi decoro, 

- nada mais . 

Disse, e repito, que nilo era decoroso offerecer-se ao primeito magistrado da Na¥iiO, menos do 

que se da ao Sr. commissario em Mo<;ambique, menos do que se da ao nosso representante no Brasil, 

menos do que se da ao nosso consul no Rio de Janeiro, entre ordenado e emolumentos. 

0 Sr. Moraes Rosa: - Mas e que o novo commissario em Mo<;ambique paga do seu bolso a 

dois secretarios. 

0 Orador : - As func<;iies representativas de urn commissario nao se comparam corn as func¥iies 

representativas de urn Presidente da Republica. 

0 Sr. Manuel Bravo: - V. Ex.' pode garantir que a Camara ou o pais continuem a manter esses 

mesmos honorarios ao commissario em Mo<;ambique? 

0 Orador : - Se silo justos ou nao os ordenados attribuidos a urn determinado numero de 

funccionarios nao o digo eu. A Camara resolvera o ass unto . 

0 que eu quis affirmar foi que ao Presidente da Republica se offerece menos do que a certos 

funccionarios , sendo elle afinal, o supremo magistrado da Na<;ilo . 

Porque eu reclamava, em nome do decoro e da dignidade da func¥iiO do Presidente, que se lhe 

desse uma habita<;ilo privativa, para nilo fazermos d'elle urn manequim ambulatorio, especie de Fregoli, 

vestido de modesta rabona para servi<;o interno e de reluzentes ouropeis para as visualidades 

internacionais, logo S. Ex.', o Sr. Jose Barbosa, em vez de responder as minhas razoes, agita os guisos 

espectaculares do escandalo e brada para a Camara e pra fora d'ella: «E assim mesmo, alimentemos 

vaidades e exhibi<;oes custosas; demos-the tambem casa civil e militar». (Apoiados. Niio apoiados). 

Mas que teem alhos corn bogalhos? pergunto eu. 

Que tern ver a sustenta<;ilo de urn indispensavel decoro corn a concessao de caros e ostentosos 
attributos, que eu nunca pedi nem desejei? 

E necessaria que se accentue bem urn ponto. 

Todos aquelles que se insurgem contra o que se chama uma dota<;ilo elevada attribuida ao 

Chefe do Estado vao buscar elementos de compara<;ilo a urn determinado numero de paises. Tal forma 
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de raciocinar leva-nos as mais disparatadas e as mais absurdas consequencias. Dentro da Europa os dois 

unicos elementos de comparac;:ao que se trazem ao debate sao a Fran9a e a Suissa. 

A Fran9aja condennou o Sr. Jose Barbosa pela ostenta9ao que se da ali, ao seu Presidente. Esta 

portanto essa fora de toda a comparac;:ao. Fica, portanto, s6 a Suissa corn o seu Presidente e dois cantos 

e quatrocentos mil n\is . 
Mas sabem todos muito bem, aquelles que discutirern de boa fe , que as condi9oes internacionais 

da Suissa sao completarnente diversas das condi9oes intemacionais de Portugal. 

(Apartes de diversos membros da Assemb/eia). 

0 Orador: - Pe9o aos Srs. Deputados o favor de fazerem os seus apartes por maneira que eu os 

possa ouvir para poder responder, pois a falta de resposta da minha parte podera parecer menos cortesia 

para corn qualquer dos illustres membros da Assembleia. Ora isso nao esta nas minhas inten9oes . 

Se eu deixar de responder a alguns apartes e porque os nao ou9o, confessando desde ja que sou 

urn pouco surdo. 

0 Sr. Presidente: - Eu pe9o aos Srs. Deputados que nao fa9am apartes e deixem o orador falar 

a vontade. 

Vozes: - lsso nao pode ser. Quando o orador de licen9a pode-se interromper. 

0 Orador: - Nao me incomodam os apartes. Ate os desejo, porque elles constituem uma forma 

de esclarecer o debate . 

Devo dizer a Camara que e necessaria nao esquecer que a Suissa tern a sua neutralidade 

assegurada. 

0 Presidente da Suissa vive dentro da sua casa, pois a Suissa pode viver quasi isolada, pelo 

menos politicarnente. A Portugal nao succede o mesmo. Portugal encontra-se em condi9oes diversas. 

Portugal occupa, pela sua posi9ao geographica, urn ponto de rende::-vous, por assim dizer, de 

todas as ra9as e de todos os povos. Todos sabem que as visitas de Chefes de Estado e as vindas aqui de 

altos representantes do funccionalismo e de politica estrangeiros hao de ser muito frequentes. 0 Presidente 

da Republica Portuguesa tera, portanto, de receber essses hospedes, nao por espirito vazio de luxo, mas 

por util idade da propria vida portuguesa, pela forma e nas condi9oes que silo de uso, porque de contrario 

esses hospedes sentir-se-hiarn desconsiderados, podendo, ate julgar essa supposta desconsidera9ilo como 

feita as proprias na9i'ies que representam. 

0 Sr. Moraes Rosa: -No projecto diz-se, clararnente, que a dotac;:ao e para despesas normaes. 

E isso nao sao despesas normaes. 

0 Orador: - Sao, sim, senhor. As despesas extraordinarias sao outras. 

0 Presidente desempenha a todas as horas e mornentos as suas funcc;:oes officiaes. Tern que 

receber rninistros plenipontenciarios, os encarregados de negocios e outros diplornatas estrangeiros; 

tern que receber as rnais altas individualidades intellectuais das outras na9oes, ernbora ellas nao venharn 

officialmente, para serern recebidas pela na9ao. 

0 Sr. Antonio Bernardino Roque: - Sao despesas de representa9ao. Considerarn-se, portanto, 
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0 Orador: - 0 projecto s6 consigna aparte as despesas excepcionaes. 

As despesas normaes, mesmo de representa91io, teem de ser feitas pela dota~ao do Presidente. 
Ahi e que esta a confusao. 

Eu nao venho, corn pruridos de vaidade, querer convencer todos; mas sim corn a lea! inten91io 
de expor a todos o aspecto da questao, segundo o meu criterio. 

V. Ex." comprehendem que os confrontos corn Presidentes das Republicas do Sui da America 
sao absolutamente descabidos. 

Essas republicas vivem num continente que e, desde o seu extremo sui ate quasi o extremo 
norte, todo republicanismo; nao convivem corn Estado de espirito aristocratico. 

0 mesmo nao acontece na vida europeia. 

Alem d' isso nao ha termo algum de compara~ao entre a carestia da vida em Portugal eo pre90 
por que ella fica nesses paises. 

0 Sr. Moares Rosa: -V. Ex.• ainda ha pouco se referiu ao alto commissario da Republica em 
Mo9ambique. Orae preciso que V. Ex.• saiba que a vida ahi e muito mais cara do que em Lisboa. 

0 Orador: - V. Ex.• nao comprehendeu o que eu disse . Eu nao disse que o commissario na 
provincia de Mo9ambique ganhava de mais; o que eu disse foi que se dava de menos ao Presidente da 
Republica. 

Nao haja confusao, sobretudo estabelecida pela ma interpreta91io das minhas palavras. 

Na Suecia cada metro de seda custa urn franco; em Portugal cada metro de seda de igual ou de 
inferior qualidade importa em tres mil reis. V. Ex."' sabem que na Inglaterra urn fato custa uma mao 

cheia de xelins V. Ex." sabem quanto custa urn fato d'essas mas fazendas que nos vestimos em Portugal. 
V. Ex." sabem como esta a vida em Lisboa. Dentro em pouco nao se podera viver nesta cidade. 

Sr. Presidente, - Eu nao quero, como ja disse, urn Presidente para se fazer d'elle urn manequim, 
uma especie de Fregoli, corn urn fato modesto para uso intemo e coberto de ostentosas visualidades para 

uso extemo. Disse o Sr. Jose Barbosa que eu ate queria que o Presidente tivesse casa militar e civil! 

0 Sr. Jose Barbosa: - Eu nao disse isso. 

0 Orador: - Disse, sim senhor. V. Ex.• e nao se lembra. 
Relativamente a malfadada commissao intermediaria do Govemo e da Camara, S. Ex. • concordou 

em que ella baixou a cova de palmito e capela. 

lnsistir, portanto, sobre este ponto seria gastar cera corn ruins defuntos . 

Resta tratar o ponto que diz respeito a composi91io da segunda Camara e a attribui~ao que o 

projecto lhe confere de nomear os juizes do Supremo Tribunal de Justi ~a. 

A primeira parte esta morta e enterrada, mas a segunda conserva-se ainda insepulta. 
E preciso, pois, desempenhar, ainda no tocante a ella, a preciosa missao do coveiro. 

Vamos, pois, a triste tarefa. 

A inser9ao de uma tao bysantina originalidade no projecto de Constitui9ao e uma das mais 
dasastrosas consequencias d'aquelle espirito de cliche, que levou a commissao a reproduzir, ipsis verbis, 
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muitas das disposi9Cies da Constitui9iio brasileira. 
Nesta confere-se ao Senado a nomea9iio dos magistrados do Supremo Tribunal Federal. 

Como se tratava de urn tribunal supremo, logo se entendeu que o nosso Supremo Tribunal de 
Jusi9a havia de ser tratado a brasileira. 

E esqueceu-se que cada Estado do Brasil tern o seu Supremo Tribunal de Justi9a, ou organismo 
equivalente, cujos magistrados niio sao de nomea9ii0 de nenhum corpo politico, porque niio haveria no 
Brasil, nem mesmo no interior das suas florestas virgens, espirito juridico que admitisse uma tal 
calamidade social. 

Esqueceu-se lastimosamente, deploravelmente, tristissimamente, ou ignorou-se entiio 

desastradamente, grosseiramente, vexatoriamente, que o Supremo Tribunal Federal e urn organismo 
essencialmente politico, ao passo que os tribunais communs superiores de cada urn dos Estados do 

Brasil, bem como o nosso Supremo Tribunal de Justi9a, siio organismos esssencialmente judiciarios. 
A Assembleia vae comprehender o erro inaudito, a inverosimil confusiio. 

0 Supremo Tribunal Federal brasileiro tern apenas duas func9Cies privativas: conhecer, em 

recurso ultimo, de todas as reclama9oes contra a errada aprecia9iio da constitucionalidade das leis, e de 
todas as senten9as recorridas em processos em que urn a das partes sej a estrangeira. 

A razao da natureza essencialmente politica de urn tal tribunal salta aos olhos de todos. S6 niio 
saltou aos olhos da commissao. 

E obvio que sendo o Brasil urn a Republica federativa, a justi9a de cad a urn dos se us Estados, 

se nao houvesse urn tribunal federal que lhe tomasse contas, poderia, a todas as horas, esfaquear 
impunemente a Constitui9iio, bem como poderia impunemente tambem, perturbar a cada momento, a 

norrnalidade intangivel das rela9oes exteriores da Republica. 
Estas func9oes especialissimas e caracterizadamente politicas, confundiu-as lastimosamente o 

projecto corn as attribui9oes judiciarias. 
Niio estara a barbaridade bem enterrada, a sete varas da superficie da terra, para nao mais 

ressuscitar? 

Eu vou, Sr. Presidente, resumir, porque niio quero fatigar a Camara, corn as razoes da minha 
proposta. 

Todos n6s estamos aqui corn a mais decidida das inten9oes, de collaborar corn vontade, lealdade 
e dedica9iio, na obra da Republica Portuguesa. Todos n6s sentimos a conveniencia de discutir rapidamente 

este projecto. 

0 Sr. Jose Maria Pereira: - Mas V. Ex.', pensando assim rejeitou, a minha proposta. 

0 Orador: - V. Ex." niio diga isso. V. Ex." niio sabem ouvir. 
V. Ex." applaudem, as maos ambas, o meu discurso, - e depois attribuem-me cousas que eu niio 

disse. 

Eu declarei que tinha rejeitado a proposta de V. Ex.• porque ella tendia a fazer uma discussiio 

precipitada. Niio quero que a discussiio se arraste. Mas niio quero, tambem, que se resolva tudo de 
afogadilho. 

Para nos levantarmos, mesmo perante o estrangeiro, e necessario que niio nos precipitemos 
quando se trata do nosso Codigo fundamental . Por isso dizia eu, Sr. Presidente, ainda ha pouco, que 

achava conveniente discutir o projecto rapidamente, mas sem precipita9Cies. 
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0 Sr. Jose Maria Pereira : - Era isso mesmo o que eu pedia na minha proposta. 

0 Orador: - A proposta de V. Ex.• niio era s6 para isso; era para que niio se discutisse mais 

nada, para que se fizessem sessoes de dia e de noite. Que tempo nos dava V. Ex.• para estudar este 

assunto? 
Se V. Ex." pode passar sem dormir eu niio posso. Estando aqui quatro ou cinco horas de dia e 

tendo de estar nas sessoes noctumas outras quatro ou cinco horas, nao podia habilitar-me para a discussiio . 

Continuando nas minhas considera~oes : - nao e pelo prurido de exhibi~oes de rhetorica que 
estamos aqui, mas sim para collaborar, para resolver pela forma mais pratica, no tocante a este projecto 

em que ha pantos sabre os quaes a Camara se pronunciou ja par uma forma que nao deixa a menor 
sombra de duvida. Esses pantos siio os seguintes: 

A Assembleia quer que a Republica seja parlamentar. 

(Apoiados. Niio apoiados). 

A Assembleia quer que a Republica tenha urn Presidente. 

(Apoiados. Niio apoiados). 

0 Orador : - Podera haver divergencia de urn ou de outro voto; mas a grande maioria quer que 

haja Presidente da Republica. 
A Assembleia quer que haja duas Camaras, corn as denomina~oes de «Camara dos Deputados», 

e «Senado». 

Senado. 

A Assembleia quer que a organiza~iio da segunda Camara niio seja a que esta no projecto. 

Vozes: - Se a houver. 

0 Orador: - A Assembleia, pela sua grande maioria tern-se pronunciado par duas Camaras. 

A Assembleia quer que os juizes do Supremo Tribunal de Justi~a nao sejam nomeados pelo 

Sussurro. 

A Assembleia quer que os Ministros venham a Camara. 

Sussurro. 

Sao estes os pantos importantes, sabre os quaes a Assembleia se affirmou ja, de uma maneira 

inconfundivel. 1nsistir na sua discussiio sera, pais, inutil, representando perda de tempo. 

0 Sr. Jacinto Nunes: - Entiio V. Ex." quer que se acabe corn a discussiio na generalidade? 

0 Orador : - Eu nunca disse isso. Quando V. Ex." ouvirem melhor o que eu digo .. . 
Par ultimo, eu quero responder a uma das mais inverosimeis tiradas do discurso do Sr. Jose 

Barbosa. 
Refiro-me aquella passagem em que S. Ex ." afirmou nao haver em Portugal tradic;:oes 
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parlamentares, mas so aquella tradi9ilo absolutista, que tilo jubilosamente acolhera a torva ditadura de 

Joao Franco. 

Quanto a nao haver em Portugal trad i9oes parlamentares, eu direi, apenas , que a tradi9ao 
parlamentar era, entre nos, tao arreigada e antiga que, para a propria funda9ilo da monarchia, a lenda 
quis inventar as cartes de Lamego. (Apoiados). 

Quanto ao que diz respeito a torva dictadura de Joao Franco, eu fa9o minha a lucida observa9ao 
do illustre Deputado o Sr. Alfredo de Magalhaes, e acrescento que labora num gravissimo erro aquelle 

que se persuadir de que nos eramos a minoria e o franquismo a maioria. 
Nao. 0 que havia no pais era dois grupos activos, disciplinados, combatentes; urn, menos 

numeroso, dominava, porque tinha por si a poderosa for9a que provem da deten9ao de urn poder, 
forrnidavelmente apetrechado para a persegui9ao e para o esmagamento pelo terror, o outro, mais 
numeroso e aguerrido, era, apesar d' isso, se nao subjugado, pelo menos contido, por uma so for9a 

enygmatica, a for9a esphyngica e indecifravel do exercito. 

Quando este, desvendando o espirito e a face, poisou patrioticamente a sua espada, ao lado da 
nossa fe , na balan9a do destino, todo o passado se afundou no lodo em que chafurdara e a monarchia 

afogou-se na fetida vasa em que vi vera. 

0 Sr. Vasconcellos e Sa: - V. Ex.• diz que o exercito collocou a sua espada ao lado da nossa fe. 

Realmente foi assim: - mas so depois de for9ado a isso pelos officiaes revolucionarios . 

0 Sr. Alvaro Poppe: - Nao apoiado. Uma dezena de officiaes nao podia dominar todo o 

exercito. E que elle era ja, na sua gran de maioria, republicano. 

0 Sr. Affonso Palla: - Nao houve luta. 

0 Sr. Vasconcellos e Sa : - Houve I uta. E V. Ex.' que o diz no seu relatorio. E deante do exercito 
de terrae mar, que se bateu, so estava essa dezena de officiaes. 

Vozes: - Ordem, ordem. 

(Estabelece-se na sala grande agitar;iio). 

0 Sr. Presidente (agitando a campainha) :- Pe90 ordem! 

0 Orador: - Sr. Presidente: - lastimo que uma errada interpreta9ao das minhas palavras haja 
dado origem a este tumulto. 

E claro que nao pode haver duvidas sobre o que foi o procedimento do nosso exercito e da 

nossa marinha. Dentro da sua missao, cada urn d' elles cumpriu integralmente o seu dever. 
Falei a Assembleia Nacional Constituinte, a qual nao fa9o a injuria de pensar que se deixe 

arrebatar pelas minhas pobres palavras, o melhor que sei e o melhor que pude, esfor9ando-me por 

expressar-me na nossa harrnoniosa e bella lingua portuguesa, e nao numa algaravia batucada de pretos. 
Assim cuido prestar-lhe a mais alta demonstra9ilo do meu respeito. 

Vozes: - Muito bem. 
(S,. Ex. a niio reviu). 
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0 Sr. Jose Barbosa: - Sr. Presidente: eu nao acompanharei o Sr. Dr. Alexandre Braga no 

terreno a que S. Ex.", corn aquella notavel e conhecidissima eloquencia que o distingue entre todos os 

oradores da nossa terra, me quis arrastar, porque, se, para responder ao Sr. Dr. Alexandre Braga, nao 
tenho a eloquencia de S. Ex.", afl:irrno a V. Ex." que nao vejo por que o Sr. dr. Alexandre Braga possa 

achar que todos os outros teem razoes e argumentos vazios . 
E possivel, Sr. Presidente, que a minha /inguagem de preto, como disse o Sr. Dr. Alexandre 

Braga, nao chegue para me fazer comprehender. 
Disse S. Ex." que eu trazia ideias de torna viagem e que era corn essas ideias que queria influir 

na delibera9ao da Camara. 

Sr. Presidente: - folgo muito deter essas ideias de torna viagem. Foi no meio de uma democracia, 
onde vivi longamente, que pude adquirir o conhecimento do mecanismo das democracias; nao foi 
theoricamente, no convivio dos livros, nao foi , exclusivamente, na leitura, que fui encontrar a 

superioridade do regime que, ha dias, nesta casa, tive a honra de sustentar. 

0 Sr. Dr. Alexandre Braga attribue-me urn horror a eloquencia que eu, meus senhores, nao 
tenho. 

Admiro profundamente a eloquencia de S. Ex."; sei bem dos dois grandes oradores da sua 
familia, glorias, como S. Ex.", da tribuna portuguesa. 

Nao quis dizer, quando exprimi o meu receio de que viessem a Camara os Ministros, que tinha 

horror a eloquencia. 

Quis dizer, sim, que quando viessem aqui os Ministros, n6s teriamos tempo perdido; nao quis 
dizer que elles no Parlamento nada tivessem a fazer, ou nao pudessem tomar-se notaveis, como oradores. 

Entretanto, nos nossos Parlamentos algumas individualidades tern havido que apesar de todo o 
brilho da sua palavra, nao conseguiram deixar vestigia da sua ac9ao de estadistas. 

Uma voz: - Ate foram muito prejudiciaes. 

0 Orador:- Prejudicialissimos. Houve alguns, que eu ouvi, durante muitos annos, quando era 
estudante nesta cidade e assistia aos debates nas duas antigas Camaras, a quem ouvi cousas, que 
representavam, gra9as a synonimia, urn trabalho absolutamente chines. 

Homens houve que por ali passaram, mas de quem a na9ao hoje nem sequer se lembra. 
Ainda bem novo assisti na Camara dos Pares a quatro discursos comemorativos de Fontes. 

Lembro-me bem que nao havia nesses discursos mais do que palavras, palavras e palavras! E 

essas palavras encomiasticas nao tinham absolutamente nenhum espirito de justi~a! Foi por isso que urn 
homem, que nao era urn orador, mas urn alto e culto espirito - refiro-me a Oliveira Martins -, teve de 
fazer o que os oradores nao tinham feito: critica, justi9a. Nesse famoso artigo, publicado na Provincia, 

que foi a unica critica justa a Fontes, dizia o autor que ja, que se nao tinha procurado na Camara dos 

Pares dizer a verdade, fora do Parlamento a ia dizer, em nome da historia e da dignidade do seu espirito. 
Sr. Presidente: - eu nao accusei o Sr. Dr. Alexandre Braga, cujo passado conhe~o e cuja fidelidade 

e lealdade ao partido republicano nunca pus em duvida. (Apoiados). 

Eu nao disse que S. Ex." tinha renegado as suas cren~as. 

Accusa96es desastradas foram essas que cairam a dois passos sobre mim, quando, em nome da 
minha lealdade, aqui declarei que nao votava o suffragio universal, posto que elle seja urn panto de 
doutrina do nosso partido. 

Eu acceito que o Sr. Dr. Alexandre Braga pessoalmente rejeite a nossa doutrina contraria a 
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dissolu9ao, conquanto essa doutrina seja a do partido em tal materia. 

S. Ex." disse aqui - e ninguem pretende que assim deixe de ser - que nao e escravo do seu 
partido em questiies doutrinarias. Corn S. Ex." neste ponto, tambem concordo eu, que discordava do 

suffiagio universal, porque nao acho conveniente a Na9ao essa forma imperfeita e infiel de exprimir a 
sua vontade. 

Sr. Presidente: - eu nao quis accusar o Sr. Dr. Alexandre Braga deter renegado os seus principios; 
mas quis, como no projecto que tive a honra de apresentar a esta Camara, dizer que S. Ex.' tinha 

liberdade, como eu, de discordar num ponto ou noutro da doutrina partidaria. 0 que nao havia da parte 
da commissao, que era delegada de uma Camara Republicana, eleita pelo povo republicano e, na sua 

maioria, corn a sanc9ao dos corpos directores do mesmo partido, era o direito de deixar de estabelecer o 

suffiagio directo, pelo menos, - ja que, neste ponto, todos os membros da commissao estavam de acordo. 
Nao se dava o mesmo corn a universalidade do suffiagio: nao a acceitava a maioria da commissao. 

E necessario que o suffiagio seja universal? Decidi-lo-ha a Assembleia, a qual nao quis a 
commissao negar esse direito . 

S. Ex.' tinha o direito de insistir na dissolu9ao, n6s e que o nao tinhamos; a commissao e que 
nao podia estabelecer esse principio, ainda mesmo que nos convencessemos da sua utilidade. 

Eu nao sei porque alguem viu nas minhas palavras urn proposito de aggressao que nunca tive. 
Estou aqui, depois de V. Ex.' ter falado, evidentemente contrafeito, porque sei que as palavras 

deS. Ex." teem urn effeito excepcional sobre a Assembleia; mas nao tenho a cobardia de deixar de dizer 

o que sinto, embora S. Ex.' entenda que ninguem, alem dos oradores, tern o direito de pensar. 
Tambem S. Ex.' falou, de novo, na commissao intermediaria. Eu ja tive que dizer na sessao 

passada que o nosso projecto fala das rela~tiies entre o poder executivo e o legislativo por meio das 
commissiies permanentes e extraordinarias do Congresso. Ja o expliquei corn as razoes que tinha, e nao 

corn as razoes do Sr. Dr. Alexandre Braga. E se nao lhes poude dar o brilho que S. Ex.' da a todos os 
discursos, nao podia, tambem, ir pedir a S. Ex." auxilio para sustentar doutrinas que S. Ex." corn bate. 

Eu considero a dissolu9ao inadmissivel... (Apoiados). 

0 Sr. Pedro Martins: - Incompativel corn o regime parlamentar. 

0 Orador: - .. . porque pela palavra dissolu9ao havemos de entender o que em direito publico 
se entende, e nao o que o Sr. Dr. Alexandre Braga quis que entendessemos. 

(Interrupr;iio do Sr. Dr. Alexandre Braga, e diversos dpartes) . 

0 Orador: - Eu pe~to a V. Ex."' que me permitam que fale. Nao tenho voz capaz de dominar a 

Assembleia. Quero dizer o que entendo por dissolu9ao. Julgo sera dissolu~tao o acto pelo qual o poder 
executivo da a uma das Camaras, ou as duas, ordem de despejo; ea Na9ao e que decide see o executivo 
que tern razao ou o legislativo. 

S. Ex.' collocou a questao unilateralmente: achou que s6 o poder legislativo podia deixar de 

acertar; mas e born que se saiba que muitas vezes deixa de ter razao o poder executivo. 

0 Sr. Alexandre Braga: - A Na9ao o diz. 

Varios Srs. Deputados fa/am ao mesmo tempo. 
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0 Sr. Presidente agita a campainha. 

Na sa/a ha urn grande sussurro. 

Uma voz: - Quem e que tern a palavra, Sr. Presidente? 

Outra voz: - Agora e V. Ex.' 

0 Orador: - V. Ex.' e que me esta interrompendo. 0 Sr. Dr. Alexandre Braga e natural que me 
interrompa; - V. Ex.' nao. 

0 Sr. Artur Costa: - V. Ex.' devia estar-me agradecido! 

0 Sr. Presidente: - Pe90 aos Srs. Deputados que nao interrompam o orador. 

Vozes: - Apoiado, apoiado. 

0 Orador: - S. Ex.' disse que a dissolu9ao era impossivel dentro da Republica, porque nos nao 
podemos ... 

0 Sr. Alexandre Braga: - Eu disse que a dissolu9ao nao podia na Republica continuar a sera 
arrna perigosa de que se servira a monarchia. 

0 Orador: - V. Ex.' disse que a dissolu9ao na Republica nao podia ser a mesma arrna perigosa 
que fora na monarchia. 

(Interruproes dos Srs. Dr. Alexandre Braga e Pedro Martins). 

0 Orador: - Tambem voltou S. Ex.' a dizer que nao comprehendia que eu affirrnasse que a 
Republica parlamentar a que S. Ex.' se referiu seria uma simples mudan9a de rotulo. 

(Jnterrupriio do Sr. Dr. Alexandre Braga). 

Estabelece-se dialogo entre os Srs. Dr. Alexandre Braga e Pedro Martins. 

0 Orador : - Ainda ha muitos pontos que V. Ex." corn bate. 

V. Ex.' quer uma formula parlamentar que estabele9a implicitamente a responsabilidade do 
Presidente? 

0 Sr. Alexandre Braga: - Eu acceito tudo na generalidade. Eu nao tenho atacado a 
responsabilidade. Acceito-a. 0 mais e tudo claro como agua. 

0 Sr. Presidente: - Pe90 ao orador o favor de se dirigir a Presidencia e nao aos Srs. Deputados. 
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0 Sr. Alexandre Braga: - 0 orador permite os apartes . 

0 Orador: - Perfeitamente. 

Niio faz parte do nosso projecto a questiio do subsidio; mas porque e doutrina assente que nao 

se fixa o subsidio durante o mandato do Presidente - em nenhuma parte se faz isso - entendemos n6s 

dever apresentar esse outro projecto. 

Acha o Sr. Dr. Alexandre Braga que pelas despesas normaes que damos para representa9iio se 

nao podem entender senao todas as despesas, ou quasi todas, que niio sejam as despesas excepcionais. 

0 Sr. Alexandre Braga: - Representa9iio normal. Eu niio disse despesas normaes. 

0 Orador: - Onde quer que haja urn Presidente da Republica as despesas de representa9iio 

normal siio todas aquellas que se fazem corn festas nacionaes. 

E claro que ninguem pretende que o Presidente da Republica Portuguesa receba a visita de 

outros Chefes de Estado, retirando as respectivas despesas da verba de 6:000$00 re is, que e insufficiente. 

Em qualquer festa proveniente d' aquellas visitas facilmente se consumiria a quantia indicada. 

Em quasi todas as Republicas da America existe a representa9iio normal. Nos dias de festa 

nacional o Presidente da Republica recebe os membros do Congresso dando-lhes urn a festa muito modesta, 

cujas despesas siio evidentemente por conta da verba da representa9iio normal . Mas quando succede 

haver a visita de qualquer individualidade de grande representa9iio, vota-se uma verba especial. Assim, 

por exemplo, quando foi da visita do Presidente Roca, votou-se no Rio de Janeiro nada menos de 

2.000:000$000 reis. Eu niio quero que o nosso Presidente da Republica se veja pelintramente obrigado 

a receber os Chefes das outras na9oes corn esta pequena quanti a de 6:000$000 reis. 

Tomemos esta verba de 6:000$000 reis para representa9iio normal, porque temos actualmente 

seis dias de festa nacional: cinco dias por decreto do Governo Provisorio e urn dia por parte da camara 

municipal, que e o da festa da cidade. Seria pois 1:000$000 reis para cada festa. 

0 Sr. Alexandre Braga falou, corn toda a raziio, da excepcional situa9iio geographica do nosso 

pais. De facto a nossa situm;:ao niio pode ser equiparada a da Suissa. E evidente que niio queremos o 

nosso Presidente corn a dota~;:iio modestissima que tern o Presidente da Confedera9iio Suissa. 

Aqui, nesta sala, muita gente entendeu que tinhamos fixado esta dota9iio corn o proposito de 

amesquinhar o Chefe do pais . 

Foi por isso que eu quis mostrar que em paises mais ricos do que o nosso, corn os quaes temos 

o direito de nos comparar, embora estejam na America- siio povos absolutamente semelhantes ao povo 

portugues - a dota9ii0 do Presidente niio e, relativamente de grande quantia. 

Foi por isso que eu tive de comparar a dota9iio que teem os Chefes de na9oes mais ricas do que 

a nossa corn a dota9iio que no projecto se consigna para o nosso Presidente. 

Eu tive que comparar corn esses povos o nosso e ver a dota9ii0 que teem os seus Chefes de 

Estado e a que teria o nosso. 

Eu niio sei se essa quantia merece o apoio da Camara; mas se a Camara entende que deve 

aumentar a dota9iio, aumente-a. Eu, porem, aqui exprimo a minha opiniiio pessoal, dizendo que acho 

que essa quantia e a sufficiente, porque ja e largissima. (Apoiados). 

Eu nao tratei da questiio de casa de moradia para o Presidente: nao falei da casa civil e militar. 

Era como que uma doutrina, para n6s todos republicanos, que niio se tocaria neste ass unto, que 

era escusado tocar nelle, porque o partido nao quer, e jamais quis, que houvesse casa militar e civil. 
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Eu nao sacudi os guisos do escandalo como o Sr. Dr. Alexandre Braga disse, vendo talvez em 

mim urn clown; se guisos aqui foram sacudidos, foram-no por S. Ex.", para tirar effeitos de oratoria. 

0 Sr. Alexandre Braga; - Eu nao disse nada disso. o que disse foi que V. Ex." tinha dito que 

queria casa militar, e para isso tomei notas, que tenho aqui . 

0 Orador: - Nao falei de tal cousa. 

Corn respeito aos juizes do Supremo Tribunal de Justi¥a, direi ao Sr. Dr. Alexandre Braga, que, 

see certo que o Supremo Tribunal Federal brasileiro e politico, e tambem verdade que, pelo projecto em 
discussao, se deu ao nosso Supremo Tribunal de Justi¥a func¥6es politicas. 

S. Ex.• nao corn atten¥iiO o projecto; de contrario teria visto o artigo 48 .0 

0 Sr.Alexandre Braga:- No Brasil o Supremo Tribunal tern essas attribui¥oes para estabelecer 
o equilibrio entre os Estados ea Federa¥iiO. 

0 Orador: - Todos nos conhecemos esta materia sufficientemente. Nao ha ninguem que ignore 

que o Supremo Tribunal Federal se fundou por esse motivo. Ora, no projecto mantivemos essa func¥iiO 
politica. 

Foi por isso que demos, nao a nomea¥iio, mas a approva¥iiO ou a rejei¥iio da proposta de 
nomea¥iiO dos juizes do Supremo Tribunal ao poder legislativo. 

A commissao nao se esqueceu de que assim era quando transplantou, nao da Constitui¥iiO 

Brasileira mas do projecto do Sr. Cunha e Costa, o artigo 48 .0 E a proposito, quero dizer ao Sr. Alexandre 
Braga e a outras pessoas (que, niio como S. Ex." mas corn muita malevolencia) teem dito que nos 
entregamos ao trabalho de transplanta¥iio pura e simples, quero dizer, repito, que nao e exacta essa 

transcri¥110 dos textos confrontados que sairam na imprensa; que houve artigos transcritos em que tres 

ou quatro numeros foram supprimidos, em que os acrescentamentos foram absolutamente sumidos, 
corn urn proposito que nao sei dizer qual fosse mas que, evidentemente, nao da a medida de lealdade na 
discussao de materia d 'esta natureza. 

Volto, rapidamente, a tratar d'essa questao das nossas tradiyoes parlamentares, para dizer, de 

novo, a Camara que nao existe em Portugal a tradiyao parlamentar. Nos nao temos essa tradiyao. 
Ensaiamos o systema ingles, - e ou falhamos quando quisemos esse systema, ou o systema falhou pelo 
modo pouco intelligente como o pusemos em pratica. 

Assim como o regime parlamentar pOde transplantar-se da Inglaterra para as colonias britanicas 

e ahi dar bons resultados, como no Canada e na Australia, assim tambem, esse regime nao pode produzir 
os mesmos resultados em Portugal, na Espanha e ate na ltalia. 

E tal a falta de efficacia do regime parlamentar, do parlamentarismo puro, nos povos da Europa 
que teem a mais alta cultura, que na Franya ha hoje urn partido sustentando a reforrna eleitoral que 

defende uma politica tendente a aproximar a Republica Francesa do typo americano. 

0 Sr.Alexandre Braga: - E V. Ex." sabe que no Brasil haja a convenyao estabelecida entre os 
projectos parlamentares para acabar corn o systema de nao ir o Govemo as Camaras. 

0 Orador: - 0 Sr. Alexandre Braga acaba de dizer que no Brasil ha uma opiniao muito forte a 
favor de irem os Ministros ao Parlamento. 
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0 Sr. Alexandre Braga: • Haja uma conven~iio estabelecida entre os proprios parlamentares. 

0 Orador: • V. Ex." esta-me expondo a Camara como uma pessoa desleal. Eu vou dizer o que 

ha. 
0 Sr. Alexandre Braga affirmou que no Brasil se vae adoptar a ida dos Ministros ao Parlamento. 

Meus Senhores: • vao os Ministros ao Parlamento argentino. Isso nao tern nada de essencial na forma de 
govemo que eu defendia e que, theroricamente, ate hoje supponho ser a melhor. 

Na Argentina vao os Ministros ao Parlamento: mas o que o Parlamento nao faz, - e isso e que e 

o essencial, embora nao seja uma condic;ao caracteristica da republica presidencialista, e o que eu nao 
quisera ver na nossa terra • e confundir na mesma responsabilidade todos os Ministros. Essa doutrina 

nao a fomos beber na Constitui~iio do Brasil; fomos busca-la a uma Constituic;ao mais antiga e menos 
avan~ada: a da Republica Argentina. 

N6s niio nos agarramos exclusivamene ao estatuto brasileiro. Lemos mais alguma cousa; • e 

nao foi por mera vontade de colher urn dado texto que preferimos o texto brasileiro. Preferimo-lo porque 

toda a gente sabe que esse estatuto fundamental e hoje a Constituic;ao mais perfeita do typo republicano. 
Eu sei que muitos dos principios postos em pratica por essa Constitui~ao niio quadram ao 

nosso actual estado social; mas quando defendemos urn principio e niio nos guia a cegueira, sabemos 
esperar. Confiamos em que havemos de veneer. Assim, meus senhores, porque supponho inevitavel que 
a Republica Portuguesa se encaminhara para a forma de govemo presidencialista, nao deixo de reconhecer 

que nao podemos, neste momento adoptar o typo puro do presidencialismo, mais do que tudo, por esta 

razao: porque a grande massa do povo portugues nao comprehende essa institui~ao, e nao a comprehende, 
porque a nossa educa~ao e feita corn ideias latinas, europeias. Nao podemos exigir da populac;ao 
portuguesa o conhecimento de cousas que se passam a grande distancia do nosso pais illetrado. 

0 Sr. Alexandre Braga: - V. Ex." sabe que a forma presidencialista e absolutamente inferior. 

Foi deterrninada na America pelo facto dos antigos colonos dos Estados Unidos quererem substituir o 

govemador da Coroa. 

0 Orador: • V. Ex.' engana-se. A formula presidencialista nasceu da opposi~iio dos antigos 

colonos aos actos que os for~avam a pagar impostos, pela resoluc;ao pura e simples dos govemadores da 

Coroa. 
(Estabelece-se dia/ogo entre a Sr. Jose Barbosa e o Sr. Alexandre Braga) . 

Vozes: - Nao sao permitidas interrupc;oes. 

0 Sr.Aiexandre Braga: ·Para que e que aAssembleia se impacienta, se o oradorniio protesta? 

0 Orador: - You concluir, porque corn estas interrupc;oes, que acho naturalissimas e que nao 
me incomodam, niio consigo expor nada de novo do que ha de ser exposto muitas vezes na discussao da 

especialidade. Limito-me, portanto, ao concluir, a affirmar ao Sr. Alexandre Braga que se eu tivesse o 
proposito de, subindo a esta tribuna, que nao sei honrar (Niio apoiados) , como S. Ex.' a honra, seu eu 

tivesse o proposito, repito, de vir aqui proferir palavras que fossem indignas de mim ou d'ella, nao teria 
usado da palavra ou nao teria proferido o seu nome. 

Se as nossas rela~oes fossem taes que, ao subir a tribuna, s6 pudesse sentir rancores para corn 
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S. Ex.', nao teria falado nesta Assembleia. (Apoiados). 

E, procedendo coma digo, S. Ex.' foi in justo para commigo, quando me attribuiu taes inten~oes. 

Sr. Presidente: - ja muitas vezes tenho notado que nesta Assembleia se formou urn a atmosphera 
de hostilidade contra certas pessoas (Niio apoiados), hostilidade que nao quero explicar, mas que e urn 

facto que nao escapa a minha sensibilidade. Contudo, isso nao impede que eu sustente as minhas 
opinioes. (Apoiados). 

Nao tenho de me defrontar corn os grandes oradores que venham falar para arrastar massas ou 

produzir pe~as que fiquem e que sejam capazes de honrar a tribuna parlamentar do meu pais, mas 

simplesmente venho corn argumentos quejulgo bans, e corn o convencimento de que nao posso prescindir 
de dizer aquillo que penso. (Apoiados). Nao trago flares, nem obras de arte; mas trago o fruto de algum 

estudo e de alguma experiencia. (Apoiados) . Nao fiz de cor o conhecimento do regime republicano. 
Vi vi successivamente em Republicas; - e quando estava longe d' aqui, se nao estava coma o Sr. Alexandre 

Braga, pregando as turbas dominadas pelo obscurantismo que a monarchia impunha a nossa terra, 
estava cooperando permanentemente na obra republicana. E pergunto aos Srs. Antonio Jose de Almeida 

e Bemardino Machado, que, entao, faziam parte do Directorio, se eu estava afastado do movimento 

republicano. 

0 Sr. Ministro do Interior (Antonio Jose de Almeida): - Pelo contrario: - V. Ex.' esteve 

sempre corn o cora~ao da Republica, trabalhando par ella e pela revolu~ao . 

0 Orador: - Sei bem que nos vamos fazer uma obra de salva~ao da Republica (Apoiados) ; 

tenho a certeza de que aqui so ha homens que, escutando, unicamente, a voz da sua consciencia e 
attendendo aos altos interesses da sua pratica, nunca serao capazes de, par capricho esfarrapar projectos, 

coma ouvi dizer ha dias . 
Uma obra coma esta, que representa algum esfor~o e trabalho, nao pode ser rasgada pelo prazer 

de inutilizar homens. E fiquem V. Ex." sabendo que, se porventura, a Camara se visse tao aproximada 

contra o projecto que o rasgasse, teriamos a isen~ao precis a para, immediatamente,voltarmos a trabalhar 
em outro projecto, que, como causa indispensavel a Na~ao, poriamos acima de tudo. 

Esta obra nao foi pessoal ; nao impusemos uns aos outros as nossas convic~oes ; nao rasgamos 

o nosso passado. 0 que fizemos foi collaborar para que houvesse rapidamente, e pela unica forma 
possivel, uma Constitui~ao em projecto, para poder ser discutida pela Assembleia. 

Tenho vista pelos discursos aqui proferidos que a maioria d'esta Camara applaude projecto nas 

suas linhas geraes. 
Nao fizemos nunca questao de names. Declaramos logo que este projecto nao era urn dogma. 

Portanto, a respeito de names, declaro ja que acceitamos outros nomes; mas o que nao podemos acceitar 

de barato, apesar de nos sujeitarmos a maioria, continuando a ser republicanos dedicados a patria, e 
que, sem debate, se estabele~a a Republica parlamentar, sem a responsabilidade individual dos Ministros, 

e sem frizar que e responsavel o Chefe da Nayao. 

Nao se deve entender a dissolu~ao no sentido que par essa palavra se quer exprimir. Caso a 
queiram acceitar, substitua-se esse termo par consulta a Nayao. Mas essa consulta, se tiver de dar-se, 
deve ser feita apos decisao tomada pelo Congresso, e nao por urn a Camara. Assim havera a deslocayao 

da maioria d'aquella Camara que tiver provocado a consulta, pelo addicionamento do total dos seus 

votos aos da outra Camara. 
E preciso que haja este correctivo, para que se estabeleya a consulta. Tenho pela d issolu~ao a 
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mais profunda repugnancia, porque nos conflictos entre o poder executivo eo poder legislativo, niio e o 

executivo que deve prevalecer, no meu entender. 
Na crise, no conflicto entre o poder 1egis1ativo e o executivo, s6 ha uma solu9ao: e a demissao 

dos Ministros (Apoiados). 

You terminar, Sr. Presidente: -a Assembleia fez-me urn a gran de gentileza, urn gran de obsequio, 

que niio deixarei de agradecer: foi o de ter-me ouvido corn sufficiente atten9iio depois do grande, do 
extraordinario tribuno que se chama Alexandre Braga. Nao fezjusti9a aos meus dotes oratorios, que siio 

nullos: mas fez justi9a a minha sinceridade que e tanta como a de quem quer que seja. (Apoiados). 

INOCENCIO CAMACHO, RAMADA CURTO, EUSEBIO LEAO, ALEXANDRE BRAG A E 
ARESTA BRAN CO 

(Sessiio n.• 44 de 10 de Agosto 1911) 

0 Sr. Innocencio Camacho: - Sr. Presidente: vou mandar para a mesa uma proposta para 
additamento de uma alinea. 

A ideia sustentada nesta proposta portal forma se impoe, que em tomo d'ella, e corn grande 
pasmo de muita gente, se agrupou urn numero importante de Srs . Deputados. 

Estavamos costumados, em tempos idos, felizmente, para nos, aver os Deputados seguirem os 

chefes, como rebanhos, agora agrupam-se em volta de ideias. 

Podera vir dizer-se que isto e uma suspei9iio lan9ada sobre as pessoas que hao de eleger o 
Presidente da Republica, mas niio e. 

Niio se transformam rapidamente as condi96es de urn povo. 
Quem tern sido e e, como eu, republicano; vae bem; mas quem nao cristalizou neste systema 

custa-lhe muito a executar os bons principios democraticos. 

Dadas as nossas condi96es actuaes, a falta de educa9iio de uma grande parte do nosso povo,. 
niio estamos livres de que ainda possa haver urn Ministro que queira corromper e .. . consiga os seus fins. 

E preciso, pois, que na Constitui9iio fique urn freio as ambi96es de urn mau Ministro corrupto. 

Uma voz: - Urn freio! 

0 Orador: - A palavra pode niio soar bem, mas e justa; se o illustre Deputado, porem, niio 
gosta d 'ell a, eu retiro-a. 

Pretendemos que em tomo dos homens da Republica niio possa haver a mais pequena suspei9iio. 

Sr. Presidente: niio quero alongar-me mais najustifica9iio da minha proposta e por isso mando
a para a mesa. 

E a seguinte: 

Leu. 

0 Sr. Teixeira de Queiroz: - Sr. Presidente: o Sr. lnnocencio Camacho niio deve estar 
arrependido deter empregado a palavra «freio», porque muitos tratadistas a empregam para o caso da 

restric9iio que tern de fazer-se no systema parlamenta aos diversos poderes do Estado. A lnglaterra, por 
exemplo, emprega esta palavra. 

Eu empreguei esta palavra quando falei na generalidade da Constitui9ii0. 
E certo que esta desconfian9a e humana. Niio deveria existir, mas como os factos exigem que 
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ella exista, acceitemo-la realmente. 

E legitima a desconfian'<a. 
Os membros do actual Govemo, que todos n6s conhecemos, sao homens respeitadissimos que 

teem prestado altos servi9os a Republica e ao pais. (Apoiados). D'elles nao podemos desconfiar, mas 
isso nao evita que seja adoptada a ideia do Sr. Innocencio Camacho. 

E necessario precavermo-nos salutarmente contra urn desmando que possa haver. Pode haver 
urn Ministro que procure no exercicio do Govemo elementos para levar a born termo a sua candidatura 

a Presidencia da Republica. 
E certo que uma Assembleia da natureza d' esta nao e facilmente corruptivel, mas em todo o 

caso vota por que se estabele9a essa precau9ao, mas nos temos seguintes: 
«Artigo 33.0

: 

c) Todo o individuo que tenha exercido o cargo de Ministro no ultimo anno anterior a contar do 
dia da elei9iio do Presidente da Republica». - 0 Deputado do circulo n. 0 38, Francisco Teixeira de 

Queiro=. 

Foi admittida a proposta. 

0 Sr. Peres Rodrigues: - Sr. Presidente: contava ter de discutir esta questao no seu logar, no 
artigo 41. 0 A discussao, porem, antecipou-se ... 

Interrupr;iio do Sr. Maia Pinto que niio foi ouvida. 

0 Orador: - Nao me referi a V. Ex." 
Sr. Presidente: quem nao frequenta agrupamentos politicos, nem procura aproxima'<oes de 

individualidades dominantes, encontra-se muitas vezes alheado das questOes. Eo que me succede neste 

caso. 
Vim a estaAssembleia na esperan9a de ser elucidado sobre as razoes que tomavam tao imperiosa 

a necessidade de inserir aqui essa disposi'<ao. 
Tenho seguido attentamente a discussao, mas nas razoes ate agora apontadas, tanto por parte 

do Sr. Innocencio Camacho, como por parte do Sr. Teixeira de Queiroz, nao encontrei argumentos que 

me orientassem. 
Devo dizer que fa'<o, em geral, urn conceito regular das pessoas, pelo menos da minha categoria. 

Eu, quando os meus amigos sao Ministros, corto as rela96es corn elles. Fazia assim na monarchia, 

fa90 assim na Republica. 
Ora, e claro, que quem pro cede assim, nao pode suppor que outros procedam da forma differente, 

andando em volta dos Ministros, solicitando-lhes as gra9as e corrompendo-os. 

Portanto, nao deixo de dar importancia a este facto. 
Havera outras razoes que nao ouvi citar, mas parece-me que o Ministro que saia da cadeira 

ministerial para a Presidencia, acto continuo, fica sujeito, durante urn certo periodo de tempo, a critica 

e analyse dos seus actos como Ministro. 
Realmente podia tomar-se difficultosa a situa9ao, mas o modo como os Srs. Innocencio Camacho 

e Teixeira de Queiroz procuram obviar a essa difficuldade, nao me parece completa. 

Se V. Ex." me teem dito que os Ministros nao podem sair das cadeiras ministeriaes para a 
Presidencia sem decorrer uma sessao legislativa, era outra minha argumenta9ao, mas V. Ex.• nao me 
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disseram isso. 

Tenho duvidas sobre este ponto. 

0 Sr. Teixeira Queiroz: - Nove meses. 

0 Orador: - Acho exaggerado. Niio vejo raziio para uma quarentena tiio grande. 

Uma sessiio legislativa, isso e, quatro meses, parece-me sufficiente. 0 que eu desejo, porem, e 
que me apresentem razoes que me convenryam e determinem a minha vontade. 

S. Ex. a niio reviu. 

0 Sr. Ramada Curto: - Considera absolutamente attentatoria dos principios democraticos e 

do direito de livre escolha a proposta do Sr. lnnocencio Camacho, embora ditada por urn alto espirito de 

escrupulo. 

Em sua consciencia, niio !he parece que essa proposta possa merecer a approvaryiio da Assembleia. 

Quando se trata de eleger urn Chefe de Estado que teni de intervir superiormente nos negocios 

publicos, onde e que havemos de ir buscar comprovadas compentencias? Teremos naturalmente que 

escolher entre aquelles que tenham ja dado provas d ' essas competencias. 

0 facto de dizer que os Ministros podem exercer pressoes moraes sobre as camaras nao e 
argumento sufficientemente poderoso para levar o orad or a acceitar a proposta do Sr. lnnocencio Camacho, 

mesmo porque seria fazer injuria aos membros d ' essa Assembleia o suppor que elles se submetteriam a 

pressoes de qualquer ordem. 

0 Ministro que for eleito para Presidente da Republica tera, embora se diga o contrario, quem 

responda perante as camaras pelos seus actos, porque as responsabilidades dos Ministros siio solidarias; 

e, alem d'isso, essas discussoes niio revestiriio nunca, como noutros tempos, tiio irritante caracter que 

attinjam as pessoas. 

0 discurso sera publicado na integra quando S. Ex. a restituir as notas tachygraphicas. 

0 Sr. Eusebio Leiio: - Tinha pedido a palavra para uma cousa muito differente, mas ja que V. 
Ex.", Sr. Presidente, m ' a concede nesta altura, vou fazer umas ligeiras consideraryoes sobre o assunto 

que se discute. 

Eu deste muito tempo que professo a ideia de que nenhum Ministro deve ser eleito Presidente 

da Republica. Niio sei ate, se no seio do partido republicano, depois de feita a Republica, eu fui a 

primeira pessoa que falou nesse sentido e encontram-se nesta Camara collegas, aos quaes, eu transmitti 

esta ideia desde muito tempo. (Apoiados). 

0 dizer-se, para contrariar, que existe a solidariedade ministerial, tal facto para mim nao cala. 

Essa solidariedade e apenas moral. (Apoiados). 

Depois da Revolw;ao nenhum decreto tinha forrya de lei sem ser assinado por todos os Ministros, 

mas a verdade e que as leis siio da responsabilidade immediata do Ministro que as fez, e ninguem, como 

esse Ministro, pode aqui vir dar explicaryoes sobre ellas. 

Seria uma heresia suppor que todos os Ministros estiio aptos para discutir, na sua contextura 

mais minuciosa, quaesquer decretos que se tenham publicado pelas differentes pastas. 

Era supp6-los dotados de uma omnisciencia superior a intelligencia humana. 

0 facto de se dizer que esta Assembleia approvou a obra ministerial nao e verdadeira. 
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Esta Assembleia na primeira sessao, o que fez foi ratificar os poderes do Ministerio que lhe 

foram dados pelos revolucionarios no Largo do Pelourinho. (Apoiados). 

A obra dos actuaes Ministros ha de ser amplamente discutida, e nem urn s6 tenha d' isso a 
convic<;:ao absoluta, deixani de ver no Parlamento a sua obra em discussao. (Apoiados). 

Eu entendo que urn Presidente da Republica nao pode nem deve estar sujeito as paixoes 
parlamentares. Nao estariamos a vontade, haviamos de nos cohibir de dizer urn certo numero de cousas 

para que quereriamos que elles estivessem presentes. 
Por outro lado esses homens niio poderiam estar satisfeitos corn a sua consciencia se nao 

estivessem aqui a defender a sua obra. 
Entendo que estas duas razoes sao sufficientes para sustentar que nenhum dos Ministros deve 

ser eleito Presidente da Republica. 
E neste momento, quero p6r de parte o argumento das suspei.yoes que se possam estabelecer 

pelas influencias multiplas de que o Ministro dispoe ou pode dispor; nao quero encarar esse faco, mas 
simplesmente tomar na devida conta que em algumas Republicas esta estabelecido o principio que os 

Ministros nao podem ser eleitos Presidentes da Republica. 

/nterrupr;ao do Sr. Barbosa de Magalhaes. 

Portanto, meus Senhores, por todos os motivos, desde longa data que sou contrario a elei.yao de 
qualquer Ministro para a presidencia, e devo dizer, pelo menos pela parte que me diz respeito, ainda que 

estou convencido de que interpreto o sentir de todos os que commungam nas minhas ideias, que ao 

pronunciar-me assim o fa<;:o repellindo energicamente tudo o que tendenciosamente se diga ou fa<;:a para 
me coagir a acceitar doutrina opposta. (Muitos apoiados). 

A minha sinceridade fica expressa pelas palavras que proferi. 

Eu, meus Senhores, procedendo assim, declaro terminantemente que entendo que acima das 
pessoas estao os principios e assim sou coherente commigo mesmo e nesta ordem de ideias, meus 

Senhores, creio poder dizer a todos que approvo o principio que estabelece que os Ministros nao devem 

ser eleitos presidentes, sem dar a ninguem o direito de suppor que ha nisto intuitos reservados. (Apoiados). 

0 Sr. Alexandre Braga: - Terminou o Sr. Eusebio Leao as suas considera.yoes por affirmar que 

acima das pessoas estao os principios. 

0 resumo de todas as considera<;:i'ies que vae fazer pode tambem synthetizar-se nas palavras 
pronunciadas por S. Ex.a: acima das pessoas sempre os principios, e acima de todos esses principios, 

urn que nao deixara jamais atacar na sua presen<;:a, sem o seu mais vehemente e indignado protesto: o 
principio da livre escolha. 

Dizer a Assembleia Nacional Constituinte que se !he prohibe o direito de escolher aquelle que 

em sua consciencia achar mais digno, honesto e capaz de desempenhar corn homa, prestigio e acerto a 

suprema magistratura da Na<;:ao e propor uma cousa que se nao espera que possa vingar jamais, sejam 
quaes forem as pretendidas razoes, os argumentos que se invoquem para procurar definir uma tal heresia, 

porque isso equivalia a p6r limite a livre escolha. 
Quando discutiu a generalidade do projecto prop6s que num dos primeiros artigos da 

Constitui<;:ao se determinasse desde logo a forma da Republica que se pretendia estabelecer. Nao o 

approvaram, mas se o tivessem feito, ter-se-hiam evitado agora estas discussoes. 

Pensava entao e pensa ainda hoje, que, approvada essa proposta, nao se entraria na discussao 
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na especialidade, depois de haver largamente debatido a generalidade, sem o pleno conhecimento e 

inteira convic<;:ao da forma da Republica que se queria estabelecer. 

Assim como a construc<;:ao de uma casa come<;:a pelos alicerces assim tambem o determinar-se 

o que se pretende, para onde se caminha, e indispensavel para que se possa proceder corn methodo e 

ordem. E isso tanto mais indispensavel ao discutir-se o projecto da Constitui<;:ao, quanto e certo que, 

nao havendo uma orienta<;:ao assente, nos vemos a cada passo desviados do caminho que nos deve levar 

ao fim que desejamos. 

Essa proposta, se tivesse sido acceite, teria a vantagem de hoje ja sabermos qual a forma de 

Republica que quereriamos e assim se evitavam novas discussoes. 

Agora vae cingir-se exclusivamente a letra da proposta que se discute, analysar os argumentos 

corn que a defendem, e apresentar as razoes que, no seu entender, se oppoem aos argumentos invocados. 

Os Ministros - e nao se refere por agora aos Ministros actuaes - para honra da propria Na<;:ao, e 

ainda pelo respeito que devem merecer a opiniao publica, sao dentro da Republica os que, pelo seu 

valor, pelos servi<;:os e capacidade politica, estao naturalmente indicados para o exercicio das delicadas 

fi.mc<;:oes do poder executivo, pois nao e licito admitir, nem agora, nem amanha, dentro da Republica, 

que as cadeiras do poder sejam occupadas senao por aquelles que, pela sua intelligencia, educa<;:ao, pelo 

seu caracter, faculdades de trabalho e saber mere<;:am essa honra. 

lnjusto e, pois, suppor que hao de sentar-se nas cadeiras do poder homens corn absoluta 

incapacidade, que se sirvam do desempenho do mandata de confian<;:a que a Na9ao lhe conferiu, para o 

utilizarem em proveito de ambi91ies ou interesses pessoaes. 

Mas se excepcionalmente pudessemos admitir a hypothese de que tal succedesse, o que nao 

poderemos nunca esquecer e que alem da vontade do Ministro, que assim tentar proceder, havera uma 

outra vontade, que seria affionta nao ter em conta, a vontade da Camara, d'esta ou de outra qualquer 

futura, que nao consentira nunca que o executivo assim procedesse. 

Ficou ja estabelecido na sessao de hoje, por uma disposi9ao votada, que quando haja vacatura 

na Presidencia, esse poder sera exercico em toda a plenitude pelos Ministros. 

Ora se a Assembleia assim resolveu, pergunta: se os Ministros podem exercer esse poder em 

toda a sua plenitude, como e que qualquer d 'elles, isoladamente, nao pode exercer as func<;:oes 

presidenciais? Nao ha, a seu ver, razao alguma que possa colher e se possa apresentar em favor de uma 

tal asser<;:ao. Mas ainda que a houvesse, era a propria Assembleia que tinha resolvido, por vota9ao feita, 

e sobre a qual nao pode reconsiderar, que as func91ies de Presidente podem ser exercidas, sem nenhum 

inconveniente, pelos membros do Ministerio. 

Aquelles proprios que apresentam uma pretendida incompatibilidade entre as func91ies de 

Ministro e as futuras func91ies de Presidente, acceitaram que os Ministros podem desempenhar essas 

func91ies. 

Por esta forma, em vez da possibilidade de existir urn corruptor, como Suas Ex." receiam, 

existiam sete corruptores. 

Outro inconveniente apontado para a elei<;:ao dos Ministros para as func91ies de Presidente 

reside na circunstancia de serem discutiveis os actos que, como Ministros , hajam praticado, e a 

inconveniencia d'essas discussoes trazerem para o debate politico e para a arena das paixoes publicas a 

pessoa do Presidente da Republica, que se quer conservar inacessivel, alheia a todas essas paixoes. 

lsso nao e urn argumento serio, nem como tal pode considerar-se. 

0 passado de urn homem publico e sempre discutivel, eo principio de que a discussao de actos 

anteriormente praticados pelo Presidente da Republica, nao na sua qualidade de primeiro magistrado da 
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Na~ao, mas na sua qualidade de Ministro, o incompatibilizaram para o exercicio d'esse alto cargo, 
traria como consequencia o incompatibilizar-se para sempre o cargo de Ministro corn o da Presidencia. 

Adoptado esse principio, nunca os membros do Conselho Superior da Administra~ao Financeira 

do Estado poderiam ser elegiveis para Presidente da Republica, como o nao poderiam ser tambem 
aquelles que tivessem exercido superiores func~oes administrativas do pais. 

0 Presidente da Republica pode ser discutido pelos seus actos, como Presidente. Cre bem, e 

ninguem o pode p6r em duvida, que ha o direito de o chamar a responsabilidade pelo exercicio das suas 

func9oes , e tanto isto e assim que no projecto em discussao nao se exclue o Presidente de responsabili

dades. 
Pergunta: porque e que, discutindo-se os actos do Presidente da Republica, como Presidente da 

Republica, elle se nao desprestigia, e ha de desprestigia-lo a discussao dos seus actos, como Ministro? 

0 argumento, como se ve, e infantil. 
Razao portanto tinha, ao iniciar as suas considera9oes, dizendo que os argumentos apresentados 

eram para rir. 
A discussao politica nunca desprestigiou ninguem. Mas se amanha a discussao politica que se 

travar no Parlamento da Republica for a suja discussao politica da monarchia, se se admitir que ella 

possa transformar a arena parlamentar num pateo de soalheiro, entao essa discussao nao redundara 
somento em desprestigio para o Presidente da Republica, mas para o proprio regime. Elle orador, como 

Deputado, promette desde ja nao collaborar nessa immunda e baixa politica. 
As responsabilidades politicas dentro da Republica hao de ser discutidas corn aquella nobreza 

que dignifica, nao s6 os que atacam como aquelles que sao atacados. 
0 que importa averiguar e, se uma determinada individualidade pode exercer as elevadas 

func9oes de Presidente, ou se o seu passado d' isso o inhibe. Esta certo de que no futuro, quando houver 

de se discutirem os actos do poder, essa discussao se fara corn primor. 
E nao se diga que essa proposta e para o futuro, porque a verdade e que ella tern de ser applicada 

a situa~ao actual. E necessario encarar o assunto relacionando-o corn a actual phase politica. 

Essa proposta, no actual momento, representa uma exclusao incomprehensivelmente odiosa, e 

representa ate urn escarneo e urn desprezo pela vontade da na9ao affirmada em 5 de Outubro do anno 
passado. 

Em 5 de Outubro, quando ainda se ouviarn os ultimos tiros da peleja, a Na9ao escolheu para a 

representar os homens que hoje occuparn as cadeiras do poder. Diz, e accentua, a Na9ao escolheu esses 
homens, porque nao admitte jamais que ninguem se arrrogue o direiro de grupar como Ministros de urn 

partido os actuaes Ministros. 

Foi a Na~ao que se fez ouvir. 
Se em 5 de Outubro se se houvesse formado urn outro Ministerio, que nao merecesse ao pais a 

sympathia, admira9ao e respeito que a N a~ao tantas vezes manifestou aquelles que foram os se us 

escolhidos, nao haveria disposi9lio de qualquer ordem por cima da qual a na9ao nao passasse, para 
correr das cadeiras do poder dos homens que nao significassem a sua vontade e o seu querer. 

Esses homens estao ali, porque a na9ao os p6s e os escolheu. 

Esses homens foram postos no Govemo, como representando a elite moral, intellectual da 
na9ao. E se a na~ao reconheceu sem esses homens os mais aptos, os mais proprios e dignos pelas suas 
qualidades e pela sua mentalidade para Ministros, porque os nao ha de achar tambem competentes para 

o desempenho das func9oes de Presidente da Republica? 
Havemos de escolher o Presidente no anonymato, na multidao dos que nao teem servi9os, nem 
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responsabilidades, para que, no dizer de V. Ex•., niio haja corruptores? 

Niio se podem esquecer os servi<;:os relevantes, incontestaveis, que prestaram na hora tremenda 

esses homens. Niio os podemos esquecer, e a na91io para honra sua, niio os esqueceni. Os proprios 

reconheceram esses servi9os na vota91io que aqui fizeram, numa sessiio que ficani historia, entre 

exclama<;:oes e jubilos, dos mais sinceros e enthusiasticos. 

Disse o Sr. Eusebio Leiio que queria discutir a obra do Govemo. Essa obra foi grandiosa, e elle, 

orador, quando teve a honra de falar d'essa obra, re-lo corn enthusiasmo e sympathia que ella merecia, 

apresentou uma mo91io que foi votada por acclama91io, unanimemente, por esta Assembleia. 

[ . .. ] 

0 Sr. Alexandre Braga: - Sr. Presidente: dizia eu ao Sr. Deputado Innocencio Camacho, na 

ocasiao em que, na sessao diuma, respondia aS. Ex.", quando, sem duvida, em virtude de urn equivoco 

affirmou que esta Assembleia nao tinha, de nenhum modo, significado o seu applauso, o seu apoio, a 

grandiosa obra de ditadura do Govemo Provisorio da Republica, dizia eu a S. Ex.• que havia tido a 

honra de responder na sessao de 21 de Junho a mensagem do Govemo, e que niio tinha esquecido as 

palavras que entiio proferira, sobretudo os termos da mo91io que tive a honra de apresentar a vota91io da 

Assembleia, a qual tive o prazer de ver votada por unanimidade e por acclama91io. 

Nessa mo91io inscreviam-se palavras de sentido, inilludivel e insofismavel; nella se contem 

uma vota<;:iio de Assembleia Nacional sabre a qual a mesma Assembleia niio pode reconsiderar; nella se 

affirma, por uma forma precisa e inequivoca, a mais incondicional solidariedade (Apoiados) corn a obra 

govemativa ate entiio praticada pelos membros do Govemo Provisorio da Republica, reconhecendo que 

elle havia sido sempre inspirado pelos mais estrenuos principios do patriotismo e, tambem, pelos saos 

principios do partido republicano, a cuja aspira91io a mesma obra, inteira e cabalmente correspondera; 

e nessa mo<;:iio ainda se affirma que a Assembleia Constituinte ia alem do applauso, ia alem da 

solidariedade, porquanto chegava ate a expressao de reconhecimento para corn o Govemo, que assim 

tin ha correspondido a confian<;:a ea esperan9a que ne lie depositara a Na<;:iio, e que esta mesma Assembleia 

expressa e terminantemente confirmou nessa hora. (Apoiados). 

Eu vou ler a V. Ex." e aAssembleia, para conhecimento d'ella ou, antes , para sua recorda91io e 

para inteiro conhecimento do pais, quaes os expressos termos em que, por unanimidade, esta Assembleia 

significou o seu applauso a obra do Govemo: 

«Proponho que a Assembleia Nacional Constituinte, reconhecendo que a obra do Govemo 

Provisorio tern sido invariavelmente inspirada nos mais salutares principios de sincero 

patriotismo e superiormente orientada pelas aspira<;:oes expressas do partido republicano, nas 

quaes se consubtancia a alma do povo e da nacionalidade portuguesa, dedidida a restaurar pra 

todo o sempre as honrosas tradi<;:oes da sua historia, affirma ao mesmo Governo o seu 

reconhecimento por haver correspondido plenamente a confian9a que nelle depositou a Na91io 

e os seus legitimos representantes agora the confirrnam. - 0 Deputado, Alexandre Braga». 

Quer dizer: o Govemo, que, por direito de conquista, chegou aquelle logar, que foi trazido ate 

aquellas cadeiras pela vontade soberana da Na91io, recebeu, na memoravel sessao de 21 de Junho, uma 

plena confirma91io de confian<;:a a que tinha correspondido, dada por essa Assembleia Constituinte. 

(Ap oiados). Essa confian9a era expressa, niio em terrnos vagos, susceptiveis de que d'elles se concluisse 
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quaesquer duvidosas interpretar;;oes, mas sim, fundamentada no reconhecimento de que a sua obra 

tinha obedecido, invariavelmente, aos mais salutares principios de patriotismo, a que correspondia 

tambem a aspira9ao suprema do partido republicano. 
Esse Governo nao merece s6 o nosso applauso, o nosso apoio e a nossa solidariedade, mas e 

credor do nosso reconhecimento. 
Pais bem, estes homens, num momento tao grave, esquecendo-se da sua paz, dos seus interesses 

particulares, de tudo o que na vida do homem pode ter ac<;:ao decisiva para os seus aetas, esquecendo-se 

de tudo, s6 se lembraram dos seus deveres. 

Tenho ouvido dentro d'esta Assembleia, e desde essa hora, successivamente affirrnar o respeito 
que pessoal e politicamente merecem todos os membros do Governo; a cada urn dos membos d'esta 

mesma Assembleia. 
Acredito que nao ha dentro d'ella, porque isso seria urn crime, fac<;:oes de tendencias partidarias 

(Muitos apoiados) ; quero acreditar que todos os que aqui falam cumprem, para corn a Nar;;ao, o dever 
de dizer a verdade (Muitos apoiados), de falar corn sinceridade, sem hypocrisias, nem mentiras, que 

seriam deprimentes para elles proprios e deshonrosos para a representa<;:ao do pais. (Muitos apoiados). 

Todos teem affirrnado, sem uma divergencia, o seu incondicional respeito pelos homens que 

estao no Governo e pelos esforr;;os que elles teem feito na sua func<;:ao executiva. (Muitos apoiados). 

Pode divergir-se em questoes de minucias, de porrnenores, isso ficou expressamente resalvado 

nas palavras que precederam a mor;;ao, que tive a honra de ler a Assembleia; as cousas meudas, as 
minucias nada teem que ver corn os principios basilares e fundamentaes . 

Mas,se n6s reconhecemos que a inten<;:ao d'esses homens foi a mais pura ea mais patriotica, 

como e que n6s podemos recear que de uma discussao possa resultar menos prestigio para elles? 
Se assim nao e, entao fale-se claro, entao nao se diga que se tern respeito pelo Governo (Muitos 

apoiados) ; digam-no afoitamente aquelles que nao querem dizer a verdade (Apoiados); defrontemo

nos, assim, corn lealdade, corn coragem , corn aquella Jealdadee aquella coragem que devemos a n6s 

proprios e que a Na91Io nos impoe. (Muitos apoiados) . 

Pois bem, a estes homens que na hora grave da implantar;;ao da Republica, que na hora tremenda 

e cheia de responsabilidades sacrificaram toda a sua saude, deram toda a sua tranquilidade de vida, 
sofreram as suas dores, a estes homens, repito, da-se-Jhes como premio, nao aquella recompensa moral, 
aquella nobre homenagem a que elles, mais do que nenhum outro, tinham nesta ocasiao historica direito, 

mas .. a impossibilidade de occuparem a Presidencia da Republica. 

Entao os homens que no momento grave nao tiveram duvida em se sacrificarem, arrostando 
corn todas as responsabilidades , s6 merecem como recompensa o serem arredados da primeira 

magistratura da Republica?! 
Entao nega-se o que se da a todos; o que a todos se concede, aos anonymas, aos que nao teem 

servi<;:os, aos que nao teem passado politico, aos que nao teem dedica<;:ao e sacrificios, isso que se da a 
tudo o que constitue o direito integro, pleno de cidadao, e nega-se aquelles a quem mais devemos, 

aquelles que na hora mais arriscada e seria da vida publica escolhemos para, perante n6s e perante o 
estrangeiro, serem os nossos supremos representantes?! 

Repito o que disse ha pouco, sem querer offender ninguem, que a razilo invocada para 
incompatibilidade a Presidencia fazia rir. 

Alguem observou que fazia chorar tambem, e e verdade. E faz chorar, porque devo dizer a 
Camara do meu pais, aos meus correligionarios, aos homens que neste momento, eu sei terem a perfeita 

no9ao da sua grave responsabilidade historica, que considero uma trai<;:ao da minha mentalidade, uma 
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affirma~tiio de menos intelligencia, que se invoquem razoes para defender urn principio que nao tern 

defesa e que nao encontra urn argumento em que possa seriamente basear-se. 

Por todas estas razoes creio ter demonstrado a nenhuma necessidade que ha de que qualquer 

membra do Governo, quando fosse eleito Presidente da Republica, tivesse de vir a esta Camara defender 

a sua obra; nao tinha que faze-to, porque essa obra govemativa recebeu incondicional applauso, uma 

affirma~tiio de solidariedade e homenagem de agrado por parte de todos os membros d'esta Camara, sem 

uma unica contesta~tiio. 
Mas, admittamos que se podia tomar necessaria que qualquer dos membros do Govemo, eleito 

Presidente da Republica, houvesse de vir a Camara. Nem assim mesmo, porque os outros Ministros , 

que teem a sua responsabilidade ligada a toda a obra govenativa, estariam aqui para por elle responderem. 

Demais, n6s nao votamos ainda uma parte da Constitui~tao que se refere a responsabilidade 

ministerial ; nao dissemos ainda - e ninguem pode antecipar-se a uma resolu~tiio futura da Camara - qual 

h!Ua de sera func~tiio d'essa responsabilidade, se collectiva, ou chamada de gabinete, se responsabilidade 

individual, que alguns campeoes do regime presidencialista defendem. 

Estamos, portanto, em face de hypotheses problematicas. 

A responsabilidade d ' este gabinete tern , necessariamente, de ser analysada como 

responsabilidade collectiva, em primeiro logar porque taes foram sempre as tradi<;:oes parlamentares, e 

em segundo logar porque todos os decretos, todos os diplomas emanados do poder executivo, foram a 

conselho de Ministros e todos os Ministros os assinaram. 

Quando houvesse de atacar-se - o que ja demonstrei nao ser logicamente possivel - a obra de 

qualquer Ministro, nao ha necessidade d'esse Ministro vir pessoalmente a esta Camara, porque qualquer 

dos seus collegas, solidario corn elle, e como elle responsavel, teia competencia para a defender. 

Tanto assim e, que n6s temos aqui assistido, nao uma vez, mas innumeras vezes, a esse facto; 

temos visto levantar-se o Ministro, nao o titular da pasta a que se dirigiu qualquer pergunta, mas urn 

outro, responder pelo seu collega, e ninguem se lembrou de se levantar, protestando, contra o Ministro 

que responde. 

Mas ha ainda outro aspecto, pelo quale necessaria encarar o assunto. 0 momento historico que 

atravessa a nacionalidade portuguesa impoe aos legitimos representantes da Na<;:ao pesadissimas responsa

bilidades. 

Por melhores que sejam as nossas inten<;:oes, por mais insuspeitos que sejam o fundo e a 

sinceridade da nossa attitude, lembro a Camara uma frase bem conhecida e que pode ter agora cabal 

applicado: - a mulher de Cesar nao precisa de ser s6 honesta, e preciso que o pare~ta. 

0 Sr. lnnocencio Camacho, quando se levantou para mandar para a mesa a sua proposta, falou 

na conveniencia de se evitar o perigo de que, embora injustamente, a opiniao publica, o pais, a voz vaga 

das multidoes, pudesse, em qualquer momento, insinuar, pensar ou affirmar que urn homem que se 

houvesse sentado naquellas cadeiras se havia servido da sua especial situa<;:ao ministerial para preparar, 

ou fazer a conquista, da alta func~tiio representativa da mais alta magistratura do pais. F oi o Sr. Innocencio 

Camacho que nos fez lembrar a conveniencia de evitar esse fim politico. Pois bem, por mais affirma~toes 

dos que querem collocar os principios acima das pessoas, temo que amanha a opiniao publica, o pais, a 

multidao, possam injustamente pensar que collocam as pessoas acima dos principios. 

E: injusto, e falso, e inexacto; mas e preciso que o nao pratiquemos e e preciso tambem que 

analysemos a questao tal qual havia sido posta. 

Adoptando o principio que se quer consignar no artigo 33 .0 d'este projecto, pergunto quem e 

que n6s arredamos da suprema magistratura da Na<;:ao? Todos aquelles para quem fosse inconveniente 
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cujo prestigio da suprema magistratura pudesse ser maculado corn os actos publicos do seu passado? 

Disse-o ja. Teriam tambem de ser arredados, por igual criterio, todos aquelles que houvessem 
desempenhado as funcvoes que procuradores geraes da Republica; teria de ser arredado o proprio 

Presidente d'esta Camara, porque era Presidente da Camara Municipal, pertenceu a uma corporavao 

que exerceu funcvoes administrativas; teriamos de arredar, por exemplo, o nosso commissario da 
Republica em Movambique, porque elle exerce nao s6 funcvoes administrativas, mas quasi soberanas, 
porque elle e o poder legislativo, executivo, elle e tudo. Teriamos de arredar das cadeiras do Ministerio 

aquelles a quem a Navao reconhece os mais altos servivos. E tudo isto para que? Para collocarmos na 

suprema magistratura da Navao, a custa de urn ataque a liberdade de pensamento, de consciencia, para 
collocar o inviolavel, o indiscutivel, o irresponsavel? Entao mandem chamar D. Manuel. 

S. Ex. • niio reviu. 

0 Sr. Aresta Branco: - Comevo por mandar para a mesa uma proposta de additamento que e 
a seguinte: 

Additamento ao artigo 33." 

«Os Ministros que tenham praticado, como Governo, actos de administravao publica ainda 

nao sanccionados pelo poder legislative a data da eleivao». 
Lis boa, em 10 de Agosto de 1911 - 0 Deputado, A rest a Branco. 

Esta proposta afasta-se urn pouco da emend a apresentada pelo Sr. lnnocencio Camacho e afasta
se tambem da opiniao que a contradita. 

E dificil, urn ignorado, quasi desconhecido nesta Assembleia, seguir-se no uso da palavra ao 

primeiro orador portugues, ao orador sublime, filho de orador, e tentar convencer, falando depois de 
quem tanto convence e de quem tanto encanta. 

Pelo bulicio que hoje, nesta casa, se notou, nao s6 pelo numero elevado dos Deputados que a 
sessao affluiram, mas tambem pela agitavao e pelo que ouvi quando me dirigia para a sessao, desconfiei 
que qualquer facto anorrnal se ia passar. Desde tempo vinha notando a dissidencia que a cada passo 

nesta Assembleia se dava entre os seus membros, dividindo-os em dois campos, collocando-os como 

gladiadores em frente uns dos outros. 
Acho bem, mas espero que nao se passe corn serenidade e sem ferir demasiadamente a nota 

politica, sem ferir qualquer paixao levada ao extremo que perturbe, sem ferir a nota da intransigencia 
que irrita, sem ferir a nota pessoal que magoa, mas tambem sem uma subalternidade ou humilhavao, 

qualquer cousa em summa que degrade. 
Sr. Presidente: o assunto que se discute apaixona aquelles que teem inclinavoes e dedicavoes 

pessoaes, e que, provavelmente, em sua consciencia, ja escolheram os seus homens; mas, elle deve 
apaixonar, primeiro que tudo e antes de tudo, aquelles que defenderem principios. 

E porem necessaria, Sr. Presidente, que essa paixao nao seja tanta que prorogue sessoes como 
ja teem havido. Dias em que tenho sentido, de meu sentimento a vincar-me na alma a desesperanva, ea 

perturbar-me o espirito por ver desfeito o sonho acariciador, que eu sonhava, de assistir ao resurgimento 
da nossa patria pela Republica. 

Grande sussuro. 
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0 Sr. Gastiio Rodrigues:- Ainda nao houve ea d' isso. 

0 Orador: - Nao houve? E a sessao de 24 a noite? 

Se eu pudesse personificar a patria, dir-lhe-ia que ell a tinha sido ferida nas suas affei~Yoes mais 

intimas e nas suas aspira'Yoes mais generosas! Nas affei~Yoes da verdade, dajusti~Ya e da razao, trilogo de 

condi~Yoes necessarias e indispensaveis para reconstruir uma patria como e necessaria reconstruir-se a 

moderna, para fazer uma sociedade como e necessaria fazer-se uti!; e para mostrar urn povo como e 

necessaria mostra-lo aos olhos do m undo, honesto e honrado, corn seu destino e o seu fim. 

Nao houve? Ea sessao de 24 a noite? 

Se eu pudesse personificar a patria dir-lhe-ia que ella tinha sido ferida nessa sessao de tal 

maneira que para lhe dar uma agonia lenta, para ser mais martyrizante, lhe ficara aberta uma chaga 

sangrenta deixando escoar gotas sem fim a cair-lhe em cima da dignidade. 

Eu sei, Sr. Presidente, sei pelo que tenho visto, sei pelo que tenho ouvido, sei que naAssembleia 

Constituinte se revel a urn espirito de independencia e liberdade de tal maneira que consola e que encanta. 

Ha aqui vivacidade! Ha aqui energia! Mas, Sr. Presidente, quisera eu que esse espirito nao se 

revellasse tao audacioso e tao irritante, tao revoltoso e tao extravagante que urn espirito de rebeldia ou 

de indisciplina dando as cousas mais graves o aspecto das cousas mais tristes, e as cousas mais serias a 
aparencia das coisas ridiculas . 

Sr. Presidente: eu nao quero, portanto, eu nao tenho o direito de querer; tenho apenas a obriga~YiiO 

de pedir e, de manifestar urn desejo. 

E e por isso que eu pe'Yo e desejo que a Assembleia nao veja nas minhas palavras o mais ligeiro 

sinal de censura, o mais insignificante vestigia de uma insinua~Yiio que nao fa~Yo e que sou incapaz de 
fazer. 

Quero que vejam nas minhas palavras simplesmente aquillo que quer dizer, e aquillo que ellas 

significam tanto e 0 cunho de sinceridade que lhes imprimo, inferior talvez a minha propria sinceridade. 

E fa~Yo-o porque sinto que nos espreitam de casa e de fora, os amigos e os inimigos. (Apoiados). 

Os de casa, porventura, para nos aconselhar e orientar, se andarmos por caminho errado; os de 

fora para nos observar, tentando talvez, desviar-nos da amp! a estrada por onde os homens honrados, os 

homens de bem, se podem encontrar sempre, de cabe!Ya erguida, deante de outros homens de bem. 

Os amigos espreitam-nos, no justificado anceio de nos abra~Yar, chorando talvez a satisfa~YaO de 

consolidada a Republ ica poderem dormir o somno tranquillo da morte a sombra da bandeira da Republica, 

feita de sangue e de esperan~Yas, da bandeira da liberdade, que uma revolu~Yiio triunfante i~YOU victoriosa 

do topo da Avenida. 

Por estas razoes, Sr. Presidente, e necessaria que partamos, todos, desde V Ex.', que julgo ser 

o mais velho, ate o mais novo dos Deputados d'esta Camara, que partamos todos accordes, revestindo

nos da maxima energia e da maxima grandeza moral, porque a resultante, a somma d'essas grandezas, 

dara, sem mais, a grandeza moral da Republica. 

Porque e preciso que a obra da Republica, nao so pare!Ya, mas pare'Ya e seja uma obra de 
moralidade. 

Sr. Presidente: ha dias, urn Ministro, encontrando-me na sala dos Passos Perdidos, dizia-me 

que eu tendo renunciado ao meu logar, me tinha, a mim mesmo, votado ao ostracismo. 

Nao lhe respondi para nao lhe dizer que consinto, que admitto e que acceito que se votem ao 

ostracismo os homens que se julgarem inuteis. 

Nao lhe respondi para nao lhe dizer que consinto que, nao havendo possivel regenera~YiiO, se 
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votem ao ostracismo os homens que forem perturbadores e dissolventes . 

Nao lhe respondi, porque teria de I he dizer que nao, que nao quero, que, nao admitto, e que nao 
pode consentir-se, que, urn Ministro, o Govemo ou a Assembleia Nacional votem ao ostracismo a 

moralidade republicana. 

E a minha proposta de additamento resolve a nossa moral, sem ferir os nossos principios, e sem 
calcar o nosso passado, porque nao sera prudente, nem de boa moral que qualquer Ministro apresente a 
sua candidatura a eleic;:ao presidencial da Republica, se a data da sua eleic;:ao nao tiver sanccionados, 

pelo poder legislativo, todos os aetas que praticou como Ministro. 
Eu bem sei, Sr. Presidente, que nesta hora a nossa patria caminha para regularizar a sua vida 

economica, a sua vida politica, e infeliz seria ell a se voltassem dias de ditadura, porque julgo que neste 

pais nao podera haver mais ditaduras . 
Mas e possivel que, sem haver as ditaduras francas de outro tempo, as que se faziam para 

subomar, para encobrir toda a especie de falcatruas , e preparar toda a especie de violencias, e possivel, 

repito que, sem tornar a haver neste pais ditaduras, revelando audacia e despotismo, por serem 

inadmissiveis, possa haver muitos aetas de favoritismo, possa have muitos aetas a condemnar. 
Os homens, sejam elles quaes foram , esUio sujeitos, urn dia, uma vez, a praticar aetas 

condemnaveis. 
E da condic;:ao humana errar, e se ha delictos de entendimento que se perdoam, ha tambem 

delictos de vontade que se castigam. 
Delictos de vontade perversa, desde o soborno, ate a mais completa perversao moral. 

Sr. Presidente: eu nao quero, de modo nenhum, personificar, coma o Sr. Dr. Alexandre Braga. 
Eu nao me dirijo aos Ministros que estao; mas a todos os Ministros, de todos os tempos; nao me dirijo 

a ninguem, exactamente porque me dirijo a toda a gente. 
E quem diz, que nao tenhamos, nos, ou atras de n6s os que vierem, quem diz que nao tenham 

aetas que censurar ou que discutir? (Apoiados) . 

Estas coisas, que a Assembleia Legislativa podem parecer minimas, pequenas coisas a levar 

em conta, comparando-as corn a grande coisa de eleger urn Presidente de Republica, podem vir a ser 

enorrnemente perturbadoras da vida intern a e externa, da vida tranquilla do pais. 
Triste de urn pais em que, para se eleger o seu primeiro magistrado, o seu Presidente, nao 

houvesse onde escolher senao entre os sete ministros que se assentam nas cadeiras do poder! 

Triste do pais onde, para se escolher o seu Presidente nao houvesse onde o fazer senao entre os 

Ministros! 
0 pais onde tal, por fatalidade, tivesse de acontecer, nao tinha condic;:oes nem razao de existencia, 

porque nao teria condic;:oes de vida, o pais que s6 tivesse para presidir aos seus destinos sete ou oito 
homens! (Apoiados). 

Nao ha cousas pequenas nem cousas grandes, e as vezes ate as cousas pequenas sao aquellas 

que mais importancia teem, e contra as quaes melhor devemos estar precavidos. 

Ha apenas cousas, motivos, cousas que sendo agora grandes, enorrnes, como a onda procellosa 
de urn mar revolto, silo logo, d' ahi a bocado, quasi no mesmo instante, brandas, suaves e mansas, como 

as aguas de urn lago, onde o planeta dos poetas, a lua dos namorados, pode fazer reflectir sonhos de 
felicidade, ou sonhos de desventura, onde pode vogar urn barquinho cheio de desenganos, mas onde 
pode sossobrar, sem remedio, urn Dreadnought carregado de esperanc;:as. 

Nao ha cousas pequenas nem cousas grandes! 
Grande, resistente, enorrne e a fibra do trabalhador do campo, levando de manha a noite a 
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trabalhar, resistindo a lavrar debaixo da influencia do enregelante frio do lnvemo. 

Gran de, enorme e rij a e a tempera do campones, trabalhando de sol a sol, e resistindo a ceifar, 
debaixo da influencia ardente e soffocante de urn dia quente do verao. 

Cousas grandes e cousas pequenas nao as pode haver na vida de urn povo, ou na vida da 
sociedade debaixo do ponto de vista das suas rela.yoes, da sua politica ou da sua moral, a entravar-lhe o 
caminhar ao seu destinho. 

Na nossa vida de familia, na nossa vida politica, ou na nossa vida moral, nao ha cousas pequenas 

nem grandes cousas a perturbar a nossa finalidade. 
Disse o Sr. Alexandre Braga que defender o additamento do Sr. lnnocencio Camacho era nem 

mais nem menos do que defender uma heresia, porque ella viria tolher a nossa liberdade. 
Eu bem sei que a liberdade e urn principio absoluto e universal etemo, e que prender a liberdade, 

e prender a vida, e prender a natureza. 

E diz tambem o Sr. Dr. Alexandre Braga que essa heresia e de tal ordem que vinha tolher 
absolutamente, o nosso pensamento. 

Eu bem sei, Sr. Dr. Alexandre Braga que prender a liberdade e dizer a Primavera que nao de 

flores , e dizer a flor que nao tenha aromas, e dizer a arvore que nao cres<;:a, a ave que nao voe, ao sol que 
nos nao de luz e a vida que nao viva; mas ao !ado d' isso ha urn principio de moral pelo qual temos 
batalhado em trinta annos de lutas contra a monarchia e contra os corruptores da consciencia. 

Ponha-se a liberdade ao !ado da moral e ver-se-ha como e dificil andar cantando hymnos a 
primeira sem guardar o devido respeito a segunda. 

Sr. Presidente: disse o Sr. Alexandre Braga que tolher a liberdade era duvidar do respeito que a 

Camara tern obriga.yao deter pela opiniao publica, pela opiniao nacional que acclamou os membros do 
actual Govemo Provisorio. Eu devo dizer a V. Ex." e a Camara uma cousa: e que, no momento em que 
foram acclamados os Ministros que occupam as cadeiras do poder era acclamado tudo quanto saisse da 

boca da pessoa que proferia aquelles nomes. Eram acclamados os que ahi estao, como outros, como 
todos quantos fossem proferidos, nesse dia e nessa hora, tal a for<;:a de enthusiasmo e a propria loucura 

de contentemento, do povo que os acclamou. 

Protestos, interrupt;oes. 

E, depois, Sr. Presidente, j a que o Sr. Alexandre Braga me chamou para o terreno da sinceridade 
e da lealdade, eu devo dizer a V. Ex.', corn a sinceridade corn que digo tudo quanto sinto, que os 

Ministros, no poder, constituindo Govemo, nao teem a no<;:ao de homogeneidade, de harmonia, de 
cohesao que deviam ter, de que o Govemo que ahi esta composto de sete Ministros, e urn Govemo de 
sete govemos, fazendo cada qual o que !he parece, puxando cada urn para onde quer, sem duvida na 

louvavel inten<;:iio de construir, mas dando, possivelmente, numa resultante paradoxal, a impressao de 

destruir. 
Se nos temos a liberdade de escolher, para que escolher entre os que ahi estao e cuja obra nao 

esta nem discutida nem sanccionada? 
Dos Ministros que estao, nao temos razao de preferencia; mas devemos po-los de parte, deixa

los descansar e avaliarmos serenamente a sua obra. S6 senao tivessemos de escolher, necessariamente, 

a falta de outros homens, senao entre sete Ministros que teem uma ditadura de dez meses que ainda nao 
foi discutida apesar da mo.yao apresentada pelo Sr. Alexandre Braga, e lida hoje, porque succedeu a 

mo<;:ao, exactamente o que succedeu, aos dias da acclama.yao da Republica, nos Pa.yos do Concelho. 
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Votou-se aqui essa mo9ao, como se votaria outra qualquer. 
Fosse qual fosse a mo9ao apresentada no Parlamento, seria votada e acclamada, sem discussao, 

apenas corn o dia permitiu, eo acto reclamava. 

Apartes. Proles/os. 

0 Sr. Alexandre Braga da explicat;iJes ao orador, que niio siio ouvidas. 

A Assembleia protesta contra a interrupt;iio. 

0 Sr. Alexandre Braga: - Eu usei no meu aparte da maxima correc9ao. 0 orador consentiu 
que eu o interrompesse e por conseguinte s6 V. Ex.", Sr. Predidente, e que me pode fazer qualquer 

observa9ao. 

0 Orador: - Eu dou licen9a a todos os Deputados para me interromperem; simplesmente 
declaro que nao vou para o campo para onde me querem levar. Vou apenas para onde quero e desejo ir. 

Quem tern o meu passado, Sr. Presidente, nao tern receio, nem corre perigo de desvairar. 
Eu nao disse que esta Camara votara inconscientemente qualquer cousa. Se aqui estivesse 

nessa sessao, estou certo de que tambem applaudiria corn enthusiamo a delibera9ao tomada pela 

Assembleia. 

Sr. Presidente: urn dos oradores que me precederam quis ferir uma nota que eu entendo nao 
deve ser ferida; eu julgo que nenhum de n6s tern o direito ferir a nota pessoal. 

Eu, na minha proposta de additamento, respeito quem ali esta. Considero verdadeiros homens 
de bem os que se sentam naquellas cadeiras. Todos elles querem o que eu quero: trabalham para o 

engrandecimento da nossa querida patria. 
Mas, Sr. Presidente, afasto-me de todas estas questOes quando me reporto ao ass unto que estamos 

discutindo. 
Eu nao vejo, por conseguinte, quem ali esta. Vejo os principios, e nao estou resolvido a sacrificar 

os meus principios ao meu Presidente, que esta sentado naquella cadeira; mas a este sacrifico-o corn 
muita honra, como sacrificam tantos outros que aqui estiio, que querem o que n6s queremos, e sentem 

o que n6s sentimos, porque o que todos queremos e a consolida9ao da Republica, custe o que custar, 
seja a custa da nossa saude, a custa do nosso sossego, a custa da nossa vida. 

Tenho dito. 
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