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O Arquivo Nacional da Torre do Tombo guarda um dos dois 
exemplares da Constituição Política da Monarquia Portuguesa 
decretada pelas Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes, 
que foi decretada em 23 de Setembro de 1822, e tem termo de 
aceitação assinado pelo rei D. João VI em 1 de Outubro de 1822.
Pertence à colecção Constituições Políticas, e é o n.º 1.



  

A Constituição Política de 1822 compõe-se de 240 artigos e 
divide-se em seis Títulos. “Dos Direitos e deveres individuais dos 
Portugueses”; “Da Nação Portuguesa, seu Território, Religião, 
Governo e Dinastia”; “Do Poder Legislativo ou das Cortes”; “Do 
Poder Executivo ou do Rei”; “Do Poder Judicial”; “Do Governo 
Administrativo e Económico”.
Esta Constituição garantia os direitos individuais de liberdade, 
segurança pessoal e propriedade.



  

É um livro com 82 páginas manuscritas, em que as assinaturas 
dos deputados e a fórmula do juramento prestado por D. João 
VI surgem a partir da página 77. 
A assinatura do rei D. João VI está patente na última página,
Os fólios apresentam-se numerados e rubricados por 'Freire', 
Agostinho José Freire, presidente e deputado pela Estremadura.
Tem uma magnífica encadernação em veludo verde, com as 
armas de Portugal, motivos florais e vegetalistas, bordados a fio 
de prata e lantejoulas.



  

Na sequência da Revolta da Vilafrancada, em maio de 1823, 
liderada por D. Miguel, e da nomeação de um novo Governo, D. 
João VI dissolveu as Cortes e revogou a Constituição.
A Constituição de 1822 vigorou menos de um ano, entre 23 de 
setembro de 1822 e 3 de junho de 1823. 
Após a Revolução de Setembro, em 1836, teria uma curta e 
quase simbólica segunda vigência, de 10 de setembro de 1836 a 
4 de abril de 1838, data do juramento da Constituição de 1838.



  

Este documento entrou na Torre do Tombo acompanhado pela 
Portaria expedida pela Secretaria de Estado dos Negócios do 
Reino mandando guardar no Arquivo a Constituição Política da 
Monarquia Portuguesa no seu autógrafo, e a Carta de Lei que a 
mandou publicar, e despacho. 1822-11-05. (Portugal, Torre do 
Tombo, Arquivo do Arquivo, Avisos e Ordens, mç. 11, n.º 55)
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