
Texto 1 - O conceito de império na Roma Antiga 

“O conceito de império tem as suas raízes no latim imperium. O termo designava 
[...] o poder público do rei, numa primeira fase, e dos magistrados, durante a 
República, que lhes permitia exigir a obediência dos cidadãos. [...] Nas 
províncias, os procônsules romanos eram os legítimos detentores do poder civil 
e militar – detinham o chamado imperium proconsulare. Em 23 a. C., Augusto 
outorgou-se o imperium proconsulare sobre todos os domínios de Roma. 
Tornou-se imperador”. 
 
Fonte: MAGALHÃES, Pedro T. Império: notas sobre o alcance de um conceito. Relações 
internacionais, setembro de 2013, [ pp. 079-089 ]. Disponível em 
http://www.scielo.mec.pt/pdf/ri/n39/n39a09.pdf Acesso em: 6/3/2019. 
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