
Os privilégios do Clero 
 

Os eclesiásticos [membros do Clero] só podem ser citados em 
matéria pessoal, perante um juiz da Igreja […]. Em matéria 
criminal, têm o privilégio de serem julgados pela Câmara Alta 
se o requererem. As casas dos eclesiásticos tanto na cidade 
como no campo estão isentas de alojamento de exércitos. […] É 
permitido aos eclesiásticos colocar as armas do rei às portas de 
suas casas, tanto na cidade como nos campos, como sinal de 
salvaguarda, isenção e protecção. 
 

Piganiol de la France, Les Mémoires de L’Europe 

A Burguesia ocupa  
cargos públicos 

 

Notam-se nas Cortes homens 
ambiciosos que se revestem 
de todas as condições para 
tirar vantagens: governo, 
cargos, benefícios, tudo lhes 
convém. 
Enquanto os grandes 
negligenciam conhecer seja 
quem for […] os cidadãos 
[Burgueses] instruem-se 
dentro e fora do reino, […] 
colocam-se, elevam-se, 
tornam-se poderosos, 
aliviam o príncipe de uma 
parte das preocupações 
públicas. Os grandes que se 
desdenham sentem-se felizes 
se se tornam seus genros. 
  

La Bruyère, “Des grands”, 
Documentes d’Histoire Vivante 

 
Agrupamento de Escolas de Fronteira 
Escola Básica Integrada Frei Manuel Cardoso   
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Ano Lectivo 2010/2011 
 

HISTÓRIA 
 

8º ano 
 

Ficha de Apoio nº 13 

Situação difícil dos camponeses 
 

Conversando com um pobre camponês, disse-me que tinha três 
crianças, que ganhava, em geral, sete soldos e com isso tinha de 
se alimentar a ele e à sua família. A sua mulher ganhava três 
soldos quando tinha trabalho, o que era raro. Era ela quem às 
vezes fiava para os vestir, o que rendia mais. […] O colector, 
muito recentemente, levara-lhes a caçarola e os pratos por não 
terem dinheiro para o imposto. Alimentação habitual: pão de 
centeio e água. Raramente carne entra na panela. 
 
 

John Locke (1632-1704), 
 filósofo Inglês (adaptado) 

 

Dois tipos de Nobreza 
 

Aqueles, cujos antepassados sempre foram considerados nobres e cuja 
origem não se pode determinar são os “nobres de raça” [ou Nobreza 
de Espada]. 
Sua Majestade enobrece por cartas de nobreza […] mas para que a 
nobreza de serviços [ou Nobreza de Toga] seja transmitida aos 
descendentes é necessário possuir o cargo durante vinte anos e estar 
nessas funções quando da sua morte […]. 
 

Piganiol de la France, Les Mémoires de L’Europe 

 

Na sociedade de Antigo Regime […] cada qual ocupa uma posição numa hierarquia rígida, segundo 
possui, ou não, títulos e tem, ou não, direito a certas formas de tratamento. […] 
As pessoas estão distribuídas por categorias, que se distinguem pelo nome, pela forma de 
tratamento, pelo traje e pelas penas a que estão sujeitas. 

 

Vitorino Magalhães Godinho, A Estrutura da Sociedade Portuguesa, Arcádia 

Consulta a rubrica conceitos em http://profpedroemfronteira.wordpress.com  

 



Clero Nobreza Terceiro Estado 

Estratos Funções Categorias Funções Grupos Funções 

Alto Clero 
(arcebispos, 
bispos e 
abades) 

Religiosas e 
Políticas 

Nobreza de 
Espada e 
Nobreza de 
Província 

Cargos da Corte, 
no exército e na 
administração 
ultramarina 
Administração 
dos domínios 
senhoriais 

Burguesia 

Cargos públicos 
Profissionais 
Liberais  
Negócios no 
Comércio e 
Manufacturas 

Baixo Clero 
(monges, 
frades e 
párocos) 

Religiosas, 
ensino e 
assistência a 
doentes e 
mendigos 

Nobreza de 
Toga 

Altos 
funcionários e 
magistrados 

Artesãos e 
Camponeses 

Artesanato, 
agricultura e 
todas as tarefas 
produtivas 

Privilégios Obrigações 

- Posse de propriedades, 
isenção de impostos e de 
serviço militar 
- recolha de dízimos (impostos) 
- Tribunais próprios 

- Isenção de impostos 
- Acesso a altos cargos da 
administração 
- Posse de propriedades e leis 
próprias 

- Diversas actividades económicas 
e diferentes níveis económicos 
- Pagamento de impostos 

 
 

SOCIEDADE DE ANTIGO REGIME (Europa, séculos XVI a XVIII) 

Hierarquizada e estratificada em função do nascimento e das funções de cada um 

Privilegiados 

 

Sociedade de Ordens 

Terceiro Estado: 
- Burguesia 

- Povo 
 

 

Clero: 
- Alto Clero 

- Baixo Clero 

Não Privilegiados 

Nobreza: 
- Nobreza de Espada 

- Nobreza de Toga 


