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E X T IN C T IO N D ES ORDRES R ELIG IEU X
E N P O R TU G A L E T D A N S SES D O M A IN E S
(8-X-1910)

SOMMAIRE—>Actualisation des anciennes lois contre les Ordres Religieux. — Revocation de la loi de 1901. — Expulsion
des Jesuites et de tous les Religieux. — Confiscation
des biens des Jesuites et enregistrement de ceux des
autres Ordres et Congregations religieuses.

O Governo Provisorio da Republica Portuguesa faz saber
que em nome da Republica se decretou, para valer como lei,
o seguinte:
Artigo l.° Continua a vigorar como lei da Republica Por
tuguesa a de 3 de Setembro de 1759, promulgada sob o regime
absoluto (1), e pe'la qual os jesuitas foram havidos por desnaturalizados e proscritos, e se mandou que efectivamente £ossem expulsos de todo o pais e seus dominos «para nele mais
nao poderem entrar».
Art. 2.° Continua tambem a vigorar como lei da Repu
blica Portuguesa a de 28 de Agosto de 1767, igualmente
promulgada pelo regime absoluto, que, «explicando e ampliando» a referida lei de 3 de Setembro de 1759, determinou que
os membros da chamada Companhia de Jesus, ou jesuitas, £ossem obrigados a sair imediatamente para fora do pais e seus
dommios.
Art. 3.° Continua tambem a vigorar com for^a de lei na
Republica Portuguesa o decreto de 28 de Maio de 1834, pro(1) Le regime du Marquis de Pombal.
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mu'lgado sob o regime monarquico representative, o qual extinguiu em Portugal, Algarve, ilhas adjacentes e dominios portugueses, todos os conventos, mosteiros, colegios, hospicios e
quaisquer casas religiosas de todas as ordens regulares, fosse
qual fosse a sua denomina^ao, instituto ou regra.
Art. 4.° E declarado nulo, por ser contrario a letra e ao
espirito dos mencionados diplomas, o decreto de 18 de Abril
de 1901, que disfar^adamente autorizou a constitui^ao de
congregates religiosas no pais, quando pretendessem dedicar-se exclusivamente a instrufao ou beneficencia, ou a propaga^ao da fe e civiliza^ao no ultramar.
Art. 5.° Em consequencia e de harmonia com o disposto
nos artigos l.° a 3.° e nos diplomas ai refendos, serao expulsos
do territorio da Republica todos os membros da chamada Companhia de Jesus, qualquer que seja a denomina^ao sob que ela
ou e'les se disfarcem, e tanto estrangeiros ou naturalizados, como
nascidos em territorio portugues, ou de pai ou mae portugueses.
Art. 6.° Os membros das demais companhias, congrega
te s, conventos, colegios, associates, missoes ou outras casas
de religiosos pertencentes a ordens regulares serao tambem
expulsos do territorio da Republica, se forem estrangeiros ou
naturalizados, e, se forem portugueses, serao compelidos a viver
vida secular ou pe'lo menos a nao viver em comunidade religiosa.
§ l.° Para o efeito da disposi^ao deste artigo, entende-se
que vivem em comunidade os religiosos, pertencentes a quais
quer ordens regulares, que residam ou se ajuntem habitualmente
na mesma casa, ou sucessiva ou alternadamente em diversas
casas, em numero excedente a tres.
§ 2.° As pessoas referidas no paragrafo anterior sao obrigadas a participar ao Governo, pelo Mimsterio da Justi^a, por
oficio registado numa esta^ao postal, a loca'lidade do territorio
da Republica em que estabe'lecem o seu domicil 10.
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Art. 7.° Os individuos compreendidos neste decreto que
infringirem qualquer das suas disposigoes, ou deixarem de cumprir imediatamente, ou no prazo que lhes for marcado, as determinagoes legitimas da autoridade competente, incorrerao na
pena de desobediencia qualificada, sem prejuizo da responsabilidade que porventura lhes caiba por constituirem associates
ilicitas, nos termos do artigo 282.° do Codigo Penal, ou associagao de malfeitores, nos termos do artigo 263.° do mesmo
Codigo.
Art. 8.° Os bens das associates ou casas religiosas serao
arrolados e avaliados, precedendo imposigao de selos; e os das
casas ocupadas pelos jesuitas, tanto moveis como imoveis, serao
desde logo declarados perten^a do Estado.
§ unico. Aos bens das outras casas religiosas dar-se-a proximamente destino no decreto organico sobre as relates do
Estado Portugues com as Igrejas ou em regulamento do pre
sente decreto.
Art. 9.° A execu^ao deste decreto e dos diplomas mencionados nos artigos l.° a 3.° fica especialmente incumbida ao
Mimstro da Justi^a, que para este fim podera reclamar dos
magistrados judiciais e dos procuradores da Republica, seus
delegados e sub-delegados, os servi^os de que carecer, inclusive
para se estabelecer eficazmente a identidade dos individuos
atingidos por este mesmo decreto.
Art. 10.° O presente diploma com for^a de lei entrara
imediatamente em vigor e sera sujeito a apreciato da proxima
Assembleia Nacional Constituinte.
Determina-se portanto que todas as autoridades a quern o
conhecimento e a execu^ao do presente decreto com forga de
lei pertencer o cumpram e fagam cumprir e guardar tao inteiramente como nele se contem.
Dado nos Pagos do Governo da Republica aos 8 de Outubro de 1910. / /
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— A n to n io Jo se de A lm e id a —
— A n to n io X a v ie r C o rre ia B arreto — A m a r o
G o m e s — B e rn ard in o M a c h a d o .
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C o st a

DIARIO DO GOVERNO— 1910, n.° 4, pp. 17-18.
N O T A — Par decret du 31-X II-1910 le Gouvernement a etabli
la reglementation de la possession par 1’Etat des biens appartenants
aux Corporations Religieuses. — Diario do Governo, 1911, n° 1, p. 3-4.
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