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A revisão constitucional consw 
vig~ncia. Nada menos do que um ter 
portuguesa é certamente a mais «i, 
mento geográfico-cultural. 

Não se questionará aqui o afã re 
poderes de revisão (como se essa fi 
-se que o poder de revisão não poli 
apenas para proceder aos ajustam 
obstáculos ao funcionamento do si; 
crever a Constituição. 

Por outro lado, porque a COI! 
constitucional deve suscitar um 
institucionalmente através do ma 
também para uma alargada acei. 
processo seja amplamente particip 

Não foi isso que sucedeu com ej 
no prefácio ao texto da Constitu~ã( 
frontalidade que raia a desfaçate. 
negociada (fora do dmbito parlm 
consumado antes que o debate p,;. 
inviabilizar ou reduzir o alcance d 
rias. Retomou-se assim a péssima tJ 
tares (que nada teriam de COM 

exploratório), negociados em segr 
disciplina partidária. 

Enfim, a revisão está ai. A m; 
(inclusão dos emigrantes no unil 
alteração do sistema eleitoralpara, 
de deputados, «aprofundamento" 
essencialmente politlca e só o lutUl 
permitir uma análise adequado tia 

Mas também o titulo dos Tribun 
tes, de que se impõe dar nota. Ant 


