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N." 27. 

J D ONA ISABEL MARIA , Infanta Regente dos Reinos de Portu* 
gal, e Algarves, e, seus Domínios, em Nome d'ELREI: Fafcemos saber 
a todos os Subditos de Sua Magestade-, que as Côrtes Geraes Decretá-
fão, e Nós Queremos a Lei seguinte: 

Artigo k° Ficão suspensas, por tempo de dous mezes, as formalidades, 
que garantem a Liberdade individual, sómente para Os casos respectivos á 
rebellião, ou invasão; mas rio caso de prizão sem culpa formada dar-se-ha 
aos prézos a Nota com a declaração do motivo da sua prizão, do nome dos 
«eus accusadores, e testemunhas, havendo-as, em hum prazo rasoavel. 

Art. 2." O Poder Executivo póde suspender, e demittir do Lugar os 
Magistrados, e Juizes, sem dependencia das formalidades designadas nos 
Artigos 121 e l22 da Carta , devendo tambem dar conta circumstanciada ás 
Côrtes das medidas a este respeito. 

Mandámos portanto a todas as Authoridades , a quem o conhecimen-
to, eexecução da referida Lei pertencer, que acumprão, e fação cumprir, 
e guardar tão inteiramente como nella se contém. O Secretario d'Fstado 
dos Negocios do Reino, interinamente Encarregado dos Negocios Eccle-
siasticos, e de Justiça a faça imprimir, publicar, e correr. Dada no Pa-
lacio d'Ajuda em dezenove de Dezembro de mil oitocentos vinte e seis. 
— A INFANTA REGENTE Com Guarda. — Francisco, Bispo de Vizeu. 

Carla , por que Vossa Alteza, em Nome d1 ELREI, Tendo Sancciona-
do ò Decreto das Côrtes Geraes, de quatorze de Dezembro de mil oitocentos 
vinte e seis, de suspensão de algumas das garantias individuaes do Cidadão, o 
Màndà Cuiiiprir, e executar como nelle se contém, na forma acima decla-
rada. 

Para Vossa Alteza vêr.— José Balbino de Barboza e Araujo a fez. 
"— A foi. l l ô do Liv. XII. de Cartas, Alvarás, e Patentes, fica regis-
tada esta Carta. Secretaria d'Estado dos Negocios do Reino em 20 de De-
zembro de 1826. — Marçal José Ribeiro. 

Antonio Gomes Ribeiro. 
Foi publífeada esta Carta de Lei na Chancellaria Mor da Córte e 

Reino. Lisboa 23 de Dezembro de J826. — Como Vedor José Bravo Pe-
feira. Registada na Chancellaria Mór da Córte e Reino no Livro das 
Leis a foi. 17. Lisboa 23 de Dezembro de 1826.—José Bravo Pereira. 

N." 28. 

D ONA ISABEL MARIA Infanta Regente, em Nomed'ELREl o Se-
nhor DOM PEDRO QUARTO, por Graça de Deos, Rei de Portugal, 
e dos Algarves , etc. Fazemos saber a todos os Nossos Subditos que as 
Côrlès Geraes DeCretárãò, e Nós Queremos a Lei seguinte: 

Primeiro. Nos Conselhos de Guerra se tomará conhecimento, durante 
as actuaes circumstancias, dos Crimes de Lesa-Magestade de primeira Ca-
beça comettidos por Militares, não obstante as Leis em contrario. 

Segundo. Os Militares incursos nos referidos Crimes serão infallivel* 
mente arcabuzados com. toda a solemnidade, e apparato. 

Terceiro. Aquelles Réos porém , que estiverem ausentes, serão julga-
dos como àtégora nos Juizos Civeis. 

Mandámos portanto a todas as Authoridades , a quem o conheci-
mento, e execução da referida Lei pertencer, que a cumprão, e fação 
•cumprir , e guardar tão inteiramente como nella se contém. O Marquez 

\ 


