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Poder do Rei
(Em Portugal, na Idade Média o Rei sempre representou                 

a autoridade máxima)

O Rei reservou para si algumas prerrogativas:

> fazia as leis gerais e decidia da paz e da guerra;

> na Justiça: a justiça suprema (as penas de morte e 

de corte de membros eram aplicadas apenas pelo Rei) 

e o direito de apelo (quem não concordava com a 

pena podia recorrer ao Rei);

> na economia: a cunhagem de moeda;

> militarmente: o comando supremo do exército.

> Os Reis protegeram ou criaram novos Concelhos, para 

contrabalançar o poder dos Senhores



Deveis saber que é direito e uso

costume geral dos meus reinos que, em

todas as doações que os reis fazem,

ficam sempre guardadas para os reis as

apelações e a justiça maior. Essas e

outras coisas ficam para os reis em

sinal do seu maior poder. E sempre se

fizeram assim no tempo dos reis que

foram antes de mim e no meu.

Carta régia de D. Dinis, 1317



> As Cortes (Cúria Extraordinária) eram um órgão consultivo que 

reunia por vontade do Rei, normalmente, para:

> aconselhar o rei em assuntos importantes, como se 

devia fazer a Guerra ou a Paz;

> para aumentar ou criar novos impostos.

> Das cortes faziam parte os membros mais destacados do Clero

e da Nobreza e Homens Bons, representantes dos Concelhos 

(Povo), estando representadas as três ordens sociais.

Cortes 



No ano de 1254 o senhor D. Afonso III, rei de Portugal e

conde de Bolonha, celebrou a sua cúria em Leiria, no mês

de Março, com prelados(1) e com ricos-homens(2) e com

clérigos e com homens bons(3) do seu reino sobre o estado

do reino e sobre as coisas a corrigir e a emendar no seu

reino.

Relato das Primeiras Cortes Portuguesas

1 - Prelados: bispos.

2 - Ricos-Homens:  mais alto grau da nobreza em Portugal.

3 - Homens Bons: representantes dos Concelhos.



Concelhos presentes em 

Cortes em 1481-1482

Évora, na 

primeira fila



Vida na Corte

Iluminura das 

Cantigas de 

Santa Maria, 

colectânea de 

poesia da corte 

do rei de 

Castela, 

AfonsoX (século 

XIII)



Primeira Página da Crónica de

D. João I, de Fernão Lopes,

cronista do reino, a partir de

1434.


