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Livros e Revistas 

alcance do poder de aprecia~tao pela As
sembleia dos aetas da Administra~tao" 
(p.785/6). 

A defesa da tese do principio da 
unidade da Administra~tao coma pedra 
basilar do modelo constitucional de orga
niza~tao administrativa revela-se determi
nante na conforma~tao da dinamica ten
dente a realiza~tao das tarefas caracteris
ticas do Estado de Direito democni-tico; 
neste sentido PAULO OTERO defende 
que o artigo 202° g) da Consti-tui~tao con
fere ao Govern a "uma competencia admi
nistrativa generica de promo~tao do desen
volvimento econ6mico-social e de satis
fa~tao das neces-sidades colectivas a qual, 
compreendendo todos os aspectos refe
rentes a implementayaO de urn Estado de 
bem-estar, envolve tambem a satisfa~tao 
das neces-sidades colectivas de seguran9a 
e cultura" (p.821 /2), preceito que sustenta 
revestir a natureza juridica de uma clau
sula self- executing em materias nao com
preendidas na reserva de Jei (p .850) e 
simultaneamente de "uma clausula geral 
habilitante do exercicio de poderes a titulo 
substitutivo, confmnando o estatuto cons
titucional do Govemo coma guardiao ad
ministrative e garante da implementa~tao 

do modelo do estado de bem-estar" 
(p.852). 

A titulo de conclusao poderiamos 
dizer que a analise do "modelo constitu
cional de organiza~tao administrativa" 
serviu a PAULO OTERO de municia
mento para o refor~to da tese assumida no 
final da sec~tao anterior que sustentou o 
estatuto privilegiado do Govern a em sede 
de competencia e de Jegitimidade politica 
no seio da Administra~tao Publica name
dida em que assume coma panto omega 
da dissertayao a caracteriza~tao do estatuto 
constitucional do Governo resultante do 
mencionado artigo 202° g) que, em seu 
entender, "traduz a sintese entre urn mo
delo organizativo do poder publico her
dado do Estado pre-constitucional ( .. . ) e, 
par outro !ado, uma postura de efectiva 
realiza~tao das tarefas administrativas de 
urn Estado de Direito democratico par 
parte de uma estrutura decis6ria dotada 
de legitimidade politica democratica: o 
executivo e, em consequencia ( .. . )aver
dadeira face do poder publico" (p.854); 
ou, noutros term os, "a sintese entre o pas
sado pre-Jiberal eo presente post-liberal". 

Jose Lucas Cardoso 

JONATAS EDUARDO MENDES MACHADO 
«Liberdade religiosa numa comunidade constitucional inclusiva» 
Coimbra Editora, 1996, 426 pp. 

A obra que agora se apresenta cor
responde ao desenvolvimento da disser
ta~tao de mestrado apresentada pelo autor 
aFaculdade de Direito de Coimbra, e sur
ge na sequencia de outros trabalhos que 
dedicou ao tema da liberdade religiosa 
(«Pre-compreensoes na disciplina juridica 
do fen6meno religioso», Boletim da Fa-

culdade de Direito de Coimbra, 68, 1992; 
0 regime concordatario entre a «iibertas 
ecclesiae» e a liberdade religiosa, Cairn
bra, 1993; «Tomemos a serio a separa~tao 
das confissoes religiosas do Estado», 
Revista do Ministerio Publico, 58, 1994). 

JONATAS MACHADO parte da 
considera~tao do " lugar central que a reli-
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giao tern vindo a ocupar, desde sempre, 
nas sociedades humanas" (p, 1 0), para 
procurar situar, numa perspectiva juri
dico-constitucional a liberdade religiosa 
enquanto direito fundamental e o prin
cipio da separa9ao das confissoes reli
giosas do Estado, desde o momento hiero
cnitico ate ao momento constitucional mas 
tendo especialmente em vista as suas pro
jecyoes na Constitui9ao de 1976. 

A obra encontra-se dividida em seis 
capitulos, ilustrando o primeiro a influen
cia do discurso teol6gico-confessional 
sabre a liberdade religiosa, desde os 
prim6rdios do Cristianismo ao Concilio 
Vaticano II e desenvolvimentos subse
quentes. A primazia do discurso teol6gico 
sabre todos os aspectos da vida comu
nititria e centrada no conceito de liberdade 
eclesiastica, entendida como o conjunto 
das prerrogativas da Igreja Cat6lica deri
vadas da sua pretensao teo16gica exclusiva 
de corporizar a verdade objectiva" (p. 30), 
e cujo substracto material e reconduzido 
ao pensamento de Santa Agostinho e, 
sobretudo, de S. Tomas de Aquino. 

No segundo capitula, o autor expoe 
os tra9os essenciais do processo hist6rico 
de gesta9ao e matura9ao da liberdade re
ligiosa, identificando como marcos ini
ciais a Reforma Protestante, as guerras 
religiosas e o surgimento de pequenos 
grupos de puritanos evangelicos radicais. 
A supera9ao do discurso teol6gico-con
fessional pelo discurso juridico-constitu
cional por forma a permitir alargar o iim
bito de protecyaO do direito a liberdade 
religiosa a todos os cidadaos em condi
yoes de igualdade, e assumida por J6natas 
Machado como base do constituciona
lismo globalmente considerado, e do seu 
"projecto de desmantelamento de hierar
quias de domina9ao alegadamente alicer
yadas na estrutura onto16gica das coisas" 

(p. 127). 
Tendo fixado as coordenadas funda

mentais das rela9oes entre o religioso e o 
politico, J6natas Machado procede, no ter
ceiro capitula, a aplica9ao das conclusoes 
alcanyadas a experiencia portuguesa, 
assumido particular interesse a aprecia9ao 
da evolu9ao da posi9ao da liberdade reli
giosa durante o Estado Novo, de uma con
sagrayao num grau elevado de genera
lidade no texto da ConstituiyaO de 1933 a 
inflexao para urn principio de favor 
catholicae fidei, sobretudo depois da cele
brayao da Concordata de 1940. 

No quarto capitula, o mais hetero-ge
neo, o autor efectua uma digressao por 
diversos t6picos problematicos da dis
cussao teoretico-politica e juridico-cons
titucional, relativos ao processo de deci
sao politica e a teoria dos direitos funda
mentais, e destinada a identificar os sinais 
de uma tendencia geral de uma maior 
inclusividade, traduzida na garantia de 
direitos subjectivos de igual liberdade a 
todos os cidadaos. Especial relevo assu
mem a critica do liberalismo a partir de 
perspectivas neo-republicanas e comuni
taristas, que leva J6natas Machado a con
cluir pela necessidade de urn comunita
rismo qualificado, em que "as enfases co
munitaristas no caracter s6cio-constitu
tivo da inser9ao comunitaria, na virtude, 
no bem comum, na deliberayao, etc., de
vem ser complementadas pelos prin
cipios liberais de justi9a" (p, 141 ), ea dis
cussao entre a tese fundacionalista dos di
reitos fundamentais e as concepyoes mo
nistas e dualistas de democracia. 

No quinto capitula, intitulado "A 
liberdade religiosa na Constitui9ao de 
1976", o autor come9a por situar a liber
dade religiosa enquanto direito fundamen
tal integrado no catalogo dos direitos, 
liberdades e garantias, sublinhando a re-
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Iar;:ao intima que a une a dignidade da 
pessoa humana, entendida como o valor 
mais elevado do sistema de direitos fun
damentais, e da qual resulta a sua inclusao 
no conjunto dos direitos fundamentais 
insusceptiveis de suspensao no caso de 
estado de sitio ou estado de emergencia. 
Na defmir;:ao de religiao, J6natas Machado 
rejeita quer urn conceito substancial-ob
jectivo, quer urn conceito funcional 
subjectivo, pugnando por urn conceito 
tipol6gico, suficien-temente expansivo 
para dar conta dos diversos elementos em 
presenr;:a, mas corn urn grau de densidade 
que lhe perm ita manter urn nivel de ope
ratividade suficiente para a dissuasao da 
sua utilizar;:ao abusiva. Todavia, tal con
ceito tipol6gico nao chega a ser recortado 
pelo autor corn precisao suficiente para o 
distinguir clara-mente de urn conceito 
substancial-objectivo compreensivo. 

Ao tratar da restrir;:ao da liberdade 
religiosa, o autor, embora nao deixe de 
reconhecer "a existencia de limites impli
citos, resultantes de uma leitura sin6ptica 
dos preceitos constitucionais e da neces
sidade 16gico-sistematica de compatibi
lizar;:ao substancial, a posteriori, do di
reito em causa corn os direitos de tercei
ros, e corn outros bens juridicos (v.g. , 
vida, integridade fisica, saude, ambiente, 
qualidade de vida) constitucionalmente 
protegidos" (p, 282), entende que, "pela 
sua intima relar;:ao corn a protecr;:ao da 
dignidade da pessoa humana, enquanto 
valor supremo da ordem valorativa dos 
direitos fundamentais, 0 direito a liber
dade religiosa e construido corn urn peri
metro especialmente alargado" (p . 280), 
o que o leva a circunscrever drasticamen
te as possibilidades da sua restrir;:ao. Uma 
aplicar;:ao clara desta ideia en contra-se na 
secr;:ao dedicada a vincular;:ao das enti
dades privadas pelo direito a liberdade 

religiosa, no ambito das relar;:5es laborais, 
quando o autor defende, em termos am
plos, o dever da entidade empregadora de 
acomodar;:ao razoavel da liberdade reli
giosa do trabalhador. 

0 sexto e ultimo capitulo tern por ob
jecto o principio da separar;:ao das confis
s5es religiosas do Estado, que desempenha 
uma importante funr;:ao garantistica em 
relar;:ao a liberdade religiosa colectiva, nos 
aspectos organicos, procedimentais e for
mais. Para J6natas Machado, "o direito a 
liberdade religiosa corn preen de urn direito 
subjectivo a prestar;:5es normativas de tipo 
organizat6rio conducentes a separar;:ao das 
confiss5es religiosas do Estado" (p. 349), 
comportando 0 direito a liberdade religiosa 
colectiva, em si mesmo, urn direito funda
mental a separar;:ao das confiss5es reli
giosas do Estado. 0 principio da separar;:ao 
das confiss5es religiosas do Estado fun
ciona, assim, como garantia institucional 
do direito fundamental de autodetermina
r;:ao das confiss5es religiosas e do proprio 
principio da igualdade, ao reconhecer a 
"existencia em cada comunidade religiosa 
de uma esfera materialmente distinta de 
principios, valores e praticas, cuja auto
nomia e necessario, tanto quanto possivel 
perservar" (p . 351 ). A sua concretizar;:ao 
nos pianos teleol6gico, institucional pes
soal e simb6lico revela-se essencial para 
o reconhecimento, aos cidadaos, de uma 
igual medida de dignidade e liberdade. 

Na parte final da obra, o autor debru
r;:a-se sobre alguns dos problemas coloca
dos pela mobilizar;:ao das diversas dimen
s5es substantivas e estruturais do prin
cipio da separar;:ao pela sociedade actual : 
o financiamento estadual das confiss5es 
religiosas e do ensino privado religioso; o 
tratamento fiscal das confiss5es religiosas; 
o ensino religioso nas escolas publicas; a 
assistencia religiosa em estabelecimentos 
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publicos; o acesso das confiss5es religio
sas aos meios de comunica9ao social; e 
os problemas colocados a liberdade de 
culto pelo ordenamento do territ6rio e pela 
regula9ao administrativa. 

Por toda a obra perpassa a defesa in
transigente dos direitos das confiss5es 
religiosas minoritarias e dos seus mem
bros, por forma a alcan9ar urn a cabal apli
ca9ao dos principios da dignidade da pes
soa humana e da igualdade. No en tanto, a 
enfase colocada nesta ideia apresenta-se, 
em alguns pontos, excessiva, parecendo, 

LuiSSERRADASTAVARES 

por vezes, que 0 autor tern do direito a 
liberdade religiosa a visao de urn direito 
sitiado. 

Em termos globais, nao pode deixar 
de se assinalar o interesse que esta obra 
apresenta para os cultores do Direito 
Constitucional nao s6 pela analise exaus
tiva e rigorosa do direito a liberdade reli
giosa, como pelo contributo trazido no 
iimbito da teoria dos direitos fundamen
tais. 

Jaime Valle 

A aplicar;iio interna das convenr;oes internacionais face ao contra/a do Tribunal 
constitucional - Tese de Mestrado 
Edi96es da Universidade Lusiada, Lisboa, 1977, 318 pp. 

0 livro A aplicar;iio interna das con
venr;oes internacionais face ao control a 
do Tribunal Constitucional, de Luis Serra
das Tavares, corresponde a disserta9ao de 
mestrado apresentada pelo Autor na Uni
versidade Lusiada de Lis boa e ai discutida 
publicamente em Novembro de 1995. 

Como o titulo sugere, a obra pretende 
analisar os problemas suscitados pela apli
ca9ao na ordem interna portuguesa das 
conven96es internacionais, designada
mente das competencias de controlo atri
buidas ao Tribunal Constitucional. 

Se descontarmos a "lntrodu9ao" e as 
"Conclus5es", o livro estrutura-se em tres 
partes: 1) 0 direito internacional na Cons
titui9ao portuguesa, corn destaque para o 
direito internacional convencional; 2) 0 
controlo da constitucionalidade das con
ven96es internacionais; 3) A aprecia9ao, 
pelo Tribunal Constitucional, da descon
formidade entre lei e conven9ao inter-

nacional. 
Na primeira parte abordam-se suma

riamente alguns problemas ja conhecidos 
na doutrina portuguesa, m as nem por isso 
menos controversos, as rela96es entre di
reito internacional e direito interno (mo
nismo v.s. dualismo ), o sentido da norma 
do artigo 8.0 da Constitui9ao da Republica 
e, por fim, o problema da posi9ao hierar
quica ( ou "parametrica", na terminologia 
do Autor) do direito internacional na 
ordem juridica portuguesa. 

Neste momento da investiga9ao, o 
Autor nao toma posi~tao definitiva sobre 
as quest5es que enuncia, concluindo 
apenas que "( ... ) a aplica~tao interna das 
conven~t5es , quer quanto aos seus efeitos, 
quer quanto aos limites ditados pelas nor
mas internas, depende, em larga escala, 
tanto da analise das disposi~t5es relativas 
ao controlo pelo Tribunal Constitucional 
das conven96es internacionais, como da 
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