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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 3  

DISCIPLINA HISTÓRIA A 
ANO(S) 10.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  
• Justificar a extensão do direito de cidadania romana enquanto 

processo de integração 

 

 

Título/Tema do Bloco 

A unidade do mundo imperial: o culto a Roma e ao Imperador. A codificação 
do Direito. 

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

Secundário/10.º ano 

DESAFIO 

 

 

DOC 1. Octávio e a magnificência do seu triunfo 

"Logo que Octávio César regressou à Itália foi acolhido da cidade por uma 

multidão imensa de todas as idades e de todas as ordens que cantavam os 

seus louvores. Como foi a magnificência do seu triunfo? (…) É difícil de 

exprimir. As guerras civis acabaram ao fim de 20 anos, no exterior tudo se 

acalmou, a paz regressou, a fúria das armas abrandou; as leis retomaram a 

força, a majestade voltou ao Senado; o poder dos magistrados, tal como 

antigamente (durante a República). Ordenou que se cultivassem as terras, 

que se honrassem as coisas sagradas, que se respeitassem os homens, que se 

restituíssem os bens a cada um; as leis modificaram-se para benefício de 

todos, criaram-se outras para salvação de todos; o Senado foi renovado para 

honrada cidade (…)". 

Marcus Vellius Paterculus, cit. in Jean Rougé, Les Instituitions Romaines 

(adaptado) 
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DOC 2. Augusto apresenta os seus feitos 

 

"(…) Vinte e uma vez foi proclamado imperador. (…) Fui príncipe do Senado 

(…). Fui pontífice máximo (…). No meu sexto e sétimo consulados, depois de 

ter extinguido a guerra civil, e de ter assumido, por consenso universal, o 

poder supremo, passei a República para o arbítrio do Senado e do Povo 

Romano. Por esse motivo, e para me honrar, recebi o título de Augustus por 

decisão do Senado, (…) devido à minha valentia, clemência, justiça e piedade. 

Depois dessa época, fiquei acima de todos em autoridade (…)". 

 

 

 
Apresentem dois argumentos que expressem o caráter sagrado e 

religioso do poder de Octávio. 
 
Os dois argumentos devem conter excertos relevantes dos documentos 
1 e 2. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


