Lei da Separação da Igreja do Estado de 20 de Abril de 1911
Extrait du ILCAF website - Le site du CILALP - el sitio de CIEALP International Liaison
Committee of Atheists and Freethinkers Comité International de Liaison des Athées et Libres
http://www.cilalp.org/spip.php?article48
PenseursComité Internacional de Enlace de los Ateos y Librepensadores

Lei da Separação da Igreja do
Estado de 20 de Abril de 1911
- PORTUGUES -

Date de mise en ligne : Tuesday 13 March 2007

ILCAF website - Le site du CILALP - el sitio de CIEALP International
Liaison Committee of Atheists and Freethinkers Comité International de
Liaison des Athées et Libres PenseursComité Internacional de Enlace de los

Copyright © ILCAF website - Le site du CILALP - el sitio de CIEALP International Liaison Committee of Atheists and Freethinkers Comité
Page
International
1/7
de L

Lei da Separação da Igreja do Estado de 20 de Abril de 1911
Ateos y Librepensadores

Copyright © ILCAF website - Le site du CILALP - el sitio de CIEALP International Liaison Committee of Atheists and Freethinkers Comité
Page
International
2/7
de L

Lei da Separação da Igreja do Estado de 20 de Abril de 1911

O Governo Provisório da República faz saber que em nome da República se decretou, para valer como lei, o
seguinte:

Capítulo I
Da liberdade de consciência e de cultos

Artigo 1º

A República reconhece e garante a plena liberdade de consciência a todos os cidadãos portugueses e ainda aos
estrangeiros que habitarem o território português.

Artigo 2º

A partir da publicação do presente decreto, com força de lei, a religião católica apostólica romana deixa de ser a
religião do Estado e todas as igrejas ou confissões religiosas são igualmente autorizadas, como legítimas
agremiações particulares, desde que não ofendam a moral pública nem os princípios do direito político português.

Artigo 3º

Dentro do território da República ninguém pode ser perseguido por motivos de religião, nem perguntado por
autoridade alguma acerca da religião que professa.

Artigo 4º

A República não reconhece, não sustenta, nem subsidia culto algum; e por isso, a partir do dia 1 de Julho próximo
futuro, serão suprimidas nos orçamentos do estado, dos corpos administrativos locais e de quaisquer
estabelecimentos públicos todas as despesas relativas ao exercício dos cultos.

Artigo 5º

Da mesma data em diante serão extintas as côngruas e quaisquer outras imposições destinadas ao exercício do
culto católico.

Artigo 6º

O Estado, os corpos administrativos e os estabelecimentos públicos não podem cumprir directa ou indirectamente
quaisquer encargos cultuais, nem mesmo quando onerarem bens ou valores que de futuro lhes sejam doados,
legados ou por outra forma transmitidos com essa condição, que será nula para todos os efeitos, aplicando-se, de
preferência, os respectivos bens ou valores a fins de assistência e beneficência, ou de educação e instrução.

Artigo 7º
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O culto particular ou doméstico de qualquer religião é absolutamente livre e independente de restrições legais.

Artigo 8º

É também livre o culto público de qualquer religião nas casas para isso destinadas, que podem sempre tomar forma
exterior de templo; mas deve subordinar-se, no interesse da ordem pública e da liberdade e segurança dos
cidadãos, às condições legais do exercício dos direitos de reunião e associação e, especialmente, às contidas no
presente decreto com força de lei.

(...) Artigo 11º

Aquele que, por actos de violência, perturbar ou tentar impedir o exercício legítimo do culto de qualquer religião,
será condenado na pena de prisão correcional até um ano, e na multa, conforme a sua renda, de três meses a dois
anos.

Artigo 12º

A injúria ou a ofensa cometida contra um ministro de qualquer religião, no exercício ou por ocasião do exercício
legítimo do culto, será considerada crime público e punida com as penas que são decretadas para os mesmos
crimes quando cometidos contra as autoridades públicas.

(...)

Capítulo II
Das corporações e entidades encarregadas do culto

Artigo 16º

O culto religioso, qualquer que seja a sua forma, só pode ser exercido e sustentado pelos indivíduos que livremente
pertençam à respectiva religião como seus membros ou fiéis.

Artigo 17º

Os membros ou fiéis de uma religião só podem colectivamente contribuir para as despesas gerais do respectivo
culto por intermédio de qualquer das corporações, exclusivamente portuguesas, de assistência e beneficência,
actualmente existentes em condições de legitimidade dentro da respectica circunscrição, ou que de futuro se
formarem com o mesmo carácter, de harmonia com a lei e mediante autorização concedida por portaria do
Ministério da Justiça, preferindo a misericórdia a qualquer outra, e na falta de misericórdia ou de corporação com
individualidade jurídica, não compreendida no artigo 4º, que tenha a seu cargo um serviço análogo, como hospício,
albergaria, asilo, creche, albergue ou recolhimento, uma confraria ou uma irmandade que tenha sido ou seja
também destinada à assistência e beneficência.

(...)
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Capítulo III
Da fiscalização do culto público

Artigo 43º

O culto público não depende de autorização alguma prévia, nem da participação a que se refere a lei de 26 de Julho
de 1893, actualmente reguladora do direito de reunião, quando se exerça nos lugares, que a isso têm sido
habitualmente destinados, ou que legalmente o forem de futuro e entre o nascer e o pôr do sol.

Artigo 44º

O culto público só pode ser exercido fora das horas mencionadas no artigo anterior quando a autoridade
administrativa municipal verifique que não é possível ou é muito incómodo para os fiéis realizá-lo naquelas horas e
assim o declare por escrito especificamente para cada caso.

(...) Artigo 50º

É expressamente proibido realizar reuniões políticas nos lugares habitualmente destinados ao culto público de
qualquer religião, incorrendo nas mesmas penas do artigo 48º, não só os ministros desse culto que a elas
assistirem, mas quaisquer promotores delas, os membros da mesa e as outras pessoas que para elas contribuirem
incitando ou convidando o público ou os fiéis, directamente ou por qualquer forma de publicidade, a comparecer ou
a tomar parte nas reuniões ou na execução das deliberações aí tomadas.

Artigo 51º

Se a reunião tiver sido anunciada como cultual e tomar carácter político, as pessoas que se mostrarem responsáveis
nos termos do artigo antecedente serão condenadas na mesma pena, agravada.

(...) Artigo 53º

As crianças em idade escolar, que ainda não tiverem comprovado legalmente a sua habilitação em instrução
primária elementar, não podem assistir ao culto durante as horas das lições.

(...)

Artigo 57º

As cerimónias, procissões e outras manifestações exteriores do culto não poderão permitir-se senão onde e
enquanto constituírem um costume inveterado dos cidadãos da respectiva circunscrição, e deverão ser imediata e
definitivamente proibidas nas localidades onde os fiéis, ou outros indivíduos sem seu protesto, provocarem, por
ocasião delas, tumultos ou alterações da ordem pública.

(...)
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Artigo 59º

Os toques dos sinos serão regulados pela autoridade administrativa municipal de acordo com os usos e costumes
de cada localidade, contanto que não causem incómodo aos habitantes, e se restrinjam, quando muito, aos casos
previstos no decreto de 6 de Agosto de 1833. De noite, os toques de sinos só podem ser autorizados para fins civis
e em casos de perigo comum, como incêndios e outros.

Artigo 60º

É proibido, de futuro, sob pena de desobediência, apôr qualquer sinal ou emblema religioso nos monumentos
públicos, nas fachadas de edifícios particulares, ou em qualquer outro lugar público, à excepção dos edifícios
habitualmente destinados ao culto de qualquer religião e dos monumentos funerários ou sepulturas dentro dos
cemitérios.

(...)

Capítulo IV
Da propriedade e encargos dos edifícios e bens

Artigo 62º

Todas as catedrais, igrejas e capelas, bens imobiliários e mobiliários, que têm sido ou se destinavam a ser aplicados
ao culto público da religião católica e à sustentação dos ministros dessa religião e doutros funcionários, empregados
e serventuários dela, incluindo as respectivas benfeitorias e até os edifícios novos que substituiram os antigos, são
declarados, salvo o caso de propriedade bem determinada de uma pessoa particular ou de uma corporação com
personalidade jurídica, pertença e propriedade do Estado e dos corpos administrativos, e devem ser, como tais,
arrolados e inventariados, mas sem necessidade de avaliação nem de imposição de selos, entregando-se os
mobiliários de valor, cujo extravio se recear, provisoriamente, à guarda das juntas de paróquia ou remetendo-se
para os depósitos públicos ou para os museus.

(...)

Capítulo V
Do destino dos edifícios e bens

Artigo 89º

As catedrais, igrejas e capelas que têm servido ao exercício público do culto católico, assim como os objectos
mobiliários que as guarnecem, serão, na medida do estritamente necessário, cedidos gratuitamente e a título
precário pelo Estado ou pelo corpo administrativo local que deles fôr proprietário, à corporação que nos termos do
artigo 17º e seguintes fôr encarregada do respectivo culto.

Copyright © ILCAF website - Le site du CILALP - el sitio de CIEALP International Liaison Committee of Atheists and Freethinkers Comité
Page
International
6/7
de L

Lei da Separação da Igreja do Estado de 20 de Abril de 1911
Artigo 90º

Os edifícios e objectos até agora aplicados ao culto público católico, e que para eles não forem necessários,
incluindo os das corporações com individualidade jurídica, deverão ser destinados pela entidade proprietária, e
poderão sempre sê-lo, de preferência, pelo Estado, a qualquer fim de interesse social, e nomeadamente à
assistência e beneficência, ou à educação e instrução.

(...)

Artigo 102º

O Estado concede os actuais edifícios dos seminários de Braga, Porto, Coimbra, Lisboa (S. Vicente) e Évora para o
ensino da teologia, sem pagamento de renda, durante cinco anos, a partir de 31 de Agosto próximo.

(...)

Artigo 195º

Este decreto será sujeito à apreciação da próxima Assembleia Nacional Constituinte.

Artigo 196º

Fica revogada a legislação em contrário.

(...)
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