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Octávio e a magnificência do seu triunfo

Doc.1

Logo que Octávio César regressou à Itália foi acolhido na 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 aos magistrados,
tal como antigamente (durante a República). Octávio e a magnificência do seu triunfoOrdenou 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 honra da cidade (…).
Marcus Velleius Paterculus, cit. In Jean Rougé, Les Institutions Romaines (adap.)

Augusto apresenta os seus feitos

Doc.2

(…) vinte e uma vezes fui 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 (…).
(Os feitos do Divino Augusto), Res Gestae Divi Augusti, 34.

1. Nomeie os grupos sociais que compunham o “Povo Romano” (Doc. 2)
2. Apresente 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.
Leia com atenção os dois documentos e procure identificar frases ou expressões que se relacionem com a
resposta solicitada.
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