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A Catedral de Hereford, situada na 
região Oeste de Inglaterra, possui 
um dos únicos quatro exemplares 
originais da Magna Carta de 1217 
atualmente existentes. A Catedral 
tem também à sua guarda a única có-
pia que resta do decreto do Rei João, 
enviado de Runnymede em 1215.

Em Junho de 1215, nas margens 
do Rio Tamisa em Runnymede, o 
Rei João promulgou a Magna Car-
ta – um tratado de paz entre o rei 
e os barões revoltosos, cansados de 
um reinado marcado por impostos 
elevados, desrespeito pela justiça e 
derrotas em guerras com os reinos 
vizinhos. A Magna Carta consigna-
va a sujeição do rei à lei e estabelecia 
as regras para a aplicação da justiça. 
Apenas dois meses mais tarde, o Papa 
declarava-a nula e sem efeito. Seguiu-
se um período de guerra civil.

João morreu em Outubro de 1216. 
Uma versão abreviada da Magna 
Carta foi promulgada pelo seu jovem 
filho Henrique III, em Novembro de 
1216. Depois de derrotar os barões 

rebeldes em 1217, uma nova versão 
revista foi promulgada para con-
firmar a paz. Em 1225, Henrique, 
então já maior de idade, volta a pro-
mulgar a Magna Carta “de sua livre 
vontade”. Em 1297, Eduardo I con-
firmaria a Magna Carta de 1225 que 
foi então incorporada na lei inglesa.

O notável impacto da Magna 
Carta atravessa os séculos influen-
ciou diretamente a Petição de Direi-
tos de 1628, que garantiu os direitos 
dos súbditos britânicos e teve ecos na 
Carta de Direitos de 1689.

Encontra também paralelos na 
Declaração da Independência Ame-
ricana de 1776 e depois na Carta de 
Direitos de 1791. Em 1948, as Na-
ções Unidas adotaram a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. 

Eleanor Roosevelt comentaria: “esta 
declaração pode bem tornar-se na 
Magna Carta Internacional para to-
dos os homens em todos os lugares”. 
Até aos dias de hoje, a Magna Carta 
constitui um alicerce da democra-
cia e do estado de direito em todo o 
mundo.

a Magna carta de Henrique iii (1217) e o decreto do Rei João (1215) da catedral de Hereford



Hereford Cathedral, in the West of 
England, has one of just four original 
copies of the 1217 Magna Carta in 
existence. The Cathedral also has the 
only surviving copy of King John’s 
Writ, sent from Runnymede in 1215.

In June 1215, on the banks of 
the River Thames at Runnymede, 
King John issued Magna Carta – a 
peace treaty between the King and 
rebel Barons who were tired of up 
with his reign of high taxation, dis-
regard for justice and failed foreign 
wars. Magna Carta made the King 
subject to the law and established 
rules for administering justice. Just 
two months later, the Pope de-
clared it null and void.  

Civil war swiftly followed. John died 
in October 1216. A shortened ver-
sion of Magna Carta was issued in the 
name of John’s young son, Henry III, 
in November 1216. Following the 
defeat of the rebels in 1217, a further 
revised version was issued to declare 
peace. In 1225 Henry, now of age, 
re-issued Magna Carta ‘of his own 
free will’.

In 1297, Edward I confirmed the 
1225 Magna Carta and it was en-
tered onto the first statute roll; it 
thus became part of the written law 
of England.

Magna Carta’s considerable impact 
spans the centuries – it directly influ-
enced the 1628 Petition of Rights, 
swhich guaranteed the rights of Brit-
ish subjects, and had echoes in the 
1689 Bill of Rights. 

It also has parallels in the American 
Declaration of Independence (1776) 
and subsequent US Bill of Rights 
(1791). In 1948, the United Nations 
adopted the Universal Declaration 
of Human Rights. Eleanor Roosevelt 
commented: ‘This Declaration may 
well become the international 
Magna Carta for all men 
everywhere’. To this day, 
Magna Carta is a foun-
dation for democracy 
and the rule of law 
across the world.

Hereford cathedral Magna carta of Henry iii 1217 and King John’s Writ of 1215



ordem do Rei João de inglaterra 
para que se apliquem as 
determinações da Magna carta
20 de junho de 1215
Manuscrito, pergaminho
HCA 2256

King John’s Writ
20 June 1215
Manuscript, parchment
HCA 2256



‘Magna carta’, 
emitida pelo Rei 
Henrique iii, filho 
do Rei João
1217
Manuscrito, pergaminho
HCA 1516

The Magna carta 
sealed by King 
John’s son, Henry iii
1217
Manuscript, parchment
HCA 1516



Afonso II (1211–1223) protagonizou um reinado atri-
bulado, marcado pela guerra civil durante os primeiros 
anos (1212–1216) e pelo conflito generalizado com os 
eclesiásticos e a nobreza nos seus anos finais (1221-
-1223). Mas também protagonizou um dos reinados 
mais originais e modernos, para a sua época, pela in-
trodução de precoces medidas de controlo administra-
tivo e burocrático do reino, que lhe permitiram ficar 
na história como o precursor da monarquia adminis-
trativa e centralizadora que Afonso III (1248–1279) 
haveria de concretizar de forma mais conseguida. 

Os seus primeiros anos de reinado, foram marca-
dos pelos conflitos com as irmãs, a quem contestou 
o direito àquilo que considerava serem as ilegítimas e 
abusivas doações testamentárias de seu pai, Sancho I 
(1185–1211), por serem muito lesivas das prerrogativas 
régias e da integridade do reino. O facto de este novo 
rei ser incapaz para a ação bélica, por motivos de saú-
de, também limitaria muito a sua capacidade de mobi-
lizar as nobrezas, facto que foi potenciado pelo exílio 
de seus irmãos e de notáveis membros da alta nobreza 
junto de monarcas seus rivais, e pelas imediatas amea-
ças de invasão do rei de Leão, Afonso IX, ex-marido da 
sua irmã Teresa, que alegava pretender vir defender os 
direitos dessa, e dos filhos que com ela tivera.

A convocação de uma cúria plena logo em Junho 
de 1211 – juntando todos os nobres e eclesiásticos do 
reino no paço régio – e a consequente elaboração das 
primeiras leis gerais do reino saídas do consentimento 
dos representantes da nobreza e da Igreja, derivam sem 
sombra de dúvida da necessidade de assegurar a sua su-
premacia por via do exercício dos seus poderes legislati-
vos, mas também revelam a necessidade de reassegurar 
os grupos privilegiados da inalienabilidade dos seus 
direitos. Tentava-se assim manter a paz no reino, atra-
vés da promulgação de um instrumento legislativo que 

afonso ii e a sua política administrativa: inovação e tradição

satisfizesse todos e prevenisse a guerra civil que parecia 
iminente.

Apesar dos esforços, a guerra civil foi inevitável e en-
volveu não só os portugueses, como também o rei de 
Leão e o rei de Castela, Afonso VIII, cuja ajuda garantiu 
a Afonso II uma vitória militar sobre os seus oposito-
res. A vitória militar seria reforçada alguns anos mais 
tarde, pela vitória diplomática. As sentenças pontifícias 
de Honório III, emitidas em 1216, e a grande vitória 
militar contra os Mouros de Alcácer do Sal, em 1217, 
permitiram-lhe inaugurar uma nova fase, agora de es-
tabilidade.

Ainda que houvesse sementes de dissensão mesmo 
durante este período, será durante os anos de 1217 e 
1221 que se assistirá à introdução, na esfera da gover-
nação do reino, das medidas mais inovadoras e tenden-
cialmente centralizadoras deste reinado. Logo em 1217 
inicia-se o registo de chancelaria, uma forma de organi-
zar a produção da chancelaria num volume manuscrito 
onde se transcrevem os documentos mais importantes 
emitidos por ordem régia. Neste caso, o primeiro ciclo 
de registo correspondeu quase sem exceções a confir-
mações de propriedade de bens do clero e da nobreza, 
o que parece prenunciar já o desejo de cadastragem da 
propriedade imune e da propriedade régia, que as inqui-
rições, lançadas em 1220, também gerais e aplicáveis a 
todo o reino, haveriam de consumar.

Este conjunto de atos régios tendentes a limitar os 
poderes e direitos dos grupos privilegiados granjeou ao 
rei a inimizade de eclesiásticos e nobres e viria a redun-
dar nos conflitos generalizados entre monarquia e Igreja 
com que a sua vida se concluiria, deixando a seu filho 
Sancho II (1223–1248) um reino mergulhado num cli-
ma de instabilidade que haveria de levar ao seu afasta-
mento da governação, e à entrada em cena de seu segun-
do filho, Afonso, conde de Bolonha, futuro Afonso III.



King afonso ii and his administrative policy: innovation and tradition

The reign of Afonso II (1211–1223) was to be marked 
by civil war during its early years (1212–1216) and by 
widespread conflict with ecclesiastics and nobility in its 
final years (1221–1223). However, his reign was also 
rendered one of the most original and modern for its 
time by virtue of the introduction of advanced meas-
ures for the administrative and bureaucratic control of 
the kingdom, such that it went down in history as the 
precursor of the administrative and centralising mon-
archy that Afonso III (1248–1279) was destined to im-
plement more successfully than any of his predecessors.

The earliest years of the reign were marked by con-
flicts with his sisters whose right to what he considered 
the illegitimate and abusive testamentary donations by 
his father Sancho I (1185–1211) he strongly contested 
on the grounds that they were prejudicial to the king-
dom. Furthermore the fact that for health reasons this 
new king was unable to fight limited his ability to moti-
vate the nobility, a factor that was amplified by the exile 
of his brothers and of many magnates at the courts of 
rival monarchs and likewise by the immediate threat of 
invasion by the King of León, Alfonso IX, the ex-hus-
band of his sister Teresa, whose rights he now claimed 
to be defending.

The convocation of all the nobles and ecclesiastics of 
the kingdom as early as June 1211 and the ensuing enact-
ment of the first general laws for the kingdom promul-
gated with their consent were derived without a shadow 
of doubt from the need of ensuring his supremacy by 
means of the exercise of his legislative powers, but also 
reveal the necessity of reassuring the privileged groups 
of the inalienability of their rights. In this way, from the 
early days of his reign the king was attempting to main-
tain the peace of the realm by means of the promulgation 
of a legislative instrument which could satisfy everyone 
and prevent a civil war which appeared imminent.

Despite these efforts civil war was inevitable and it 
would come to involve not only the Portuguese but also 
the King of León and at a later stage Alfonso VIII, King 
of Castile, whose help guaranteed to Afonso II military 
victory over his opponents.

Military victory would be reinforced a few years later 
by diplomatic victory. The bulls in his favour issued in 
1216 by Pope Honorius III and to the victory against 
the Moors at Alcácer do Sal in 1217 permitted him to 
inaugurate a new phase of stability.

The chancery register begins in that same year of 
1217. Copying relevant documents issued by the royal 
chancery into a Book of Records was already a sign of 
modernity in the administration of the realm. But the 
first cycle of documents patent in that register-book are 
almost exclusively composed of confirmations of prop-
erties and the rights of ecclesiastic institutions and no-
blemen, which seems to prepare the king’s next step in 
the path of taking control of his kingdom. That would 
be the launch of the General Royal Enquiries in 1220, 
which were an attempt at drawing up a complete ca-
dastre of the properties in the realm, and at defining 
which of the lands belonged to whom, what were the 
royal rights in the king’s estates and which properties 
were being usurped from the royal fisc.

The General Enquiries, with its explicit aim to limit 
the abuses, earned the king the hostility of the ecclesi-
astics and nobles and was destined to set in motion a 
further phase of generalised conflict between the mon-
archy and the church during which Afonso II would 
die. In 1223 his son Sancho II (1223–1248) inherited a 
kingdom immersed in a climate of instability and dis-
order that he never managed to control and that would 
lead to his being removed from government.





Um dos três testemunhos tardios onde as leis gerais 
de Afonso II estão preservadas. Apesar de apenas pos-
suirmos esta legislação em cópias tardias do século 
XIV e XV, nenhum autor duvida da autenticidade das 
leis saídas da Curia Régia de Afonso II, celebrada em 
1211, num contexto de instabilidade e guerra civil. 
Destinadas a todos os súbditos do reino, constituem as 
primeiras leis gerais do reino de Portugal e consignam 
determinações de aplicabilidade geral e de natureza 
diversa, desde as leis que definem direitos e deveres 
dos grupos privilegiados, até àquelas que determi-
nam o controle régio sobre determinadas atividades 
económicas ou que garantem os direitos individuais 
de homens livres não nobres, ou que proíbem os casa-
mentos forçados, ou que garantem a integridade física 
do homem comum, face às ameaças dos privilegiados. 
É uma das compilações de leis gerais mais precoces 
do Ocidente Medieval, senão a mais antiga conhecida.

O fólio exposto ostenta o famoso preâmbulo das leis 
gerais de Afonso II, onde se explica qual a relação entre 
o direito régio e o direito canónico e a forma como 
estas leis devem ser aplicadas a todos os seus súbditos 
sem exceção.

The manuscript exhibited is one of the three late copies 
in which the general laws of Afonso II are preserved. 
Despite our possessing this legislation only in late cop-
ies dating from the 14th and 15th centuries, no scholar 
doubts the authenticity of the laws issued in 1211 in a 
context of instability and civil war. They constitute the 
first collection of general laws of the kingdom of Por-
tugal destined to have general applicability. Although 
quite diverse in nature, extending from laws determin-
ing the rights and duties of the privileged groups of 
society to those determining royal control over certain 
economic activities, or which guarantee the individual 
rights of free men who are not noble, or which forbid 
forced marriages, or which guarantee the physical in-
tegrity of the common man in the face of threats made 
by the privileged, they were nonetheless made in order 
to have general application. It is one of the earliest com-
pilations of general laws in Medieval Europe if not the 
oldest known.

The exhibited folio shows the famous preamble to 
the general laws of Afonso II in which the relationship 
between royal law and canon law is explained as well as 
the manner in which they are to be applied to all the 
king’s subjects without exception.

Leis gerais de afonso ii
1211 (cópia do século XIV)

Manuscrito, pergaminho
ANTT, Leis e Ordenações, 

Núcleo Antigo, 1, fol. 1

general Laws of King afonso ii
1211 (14th century copy)

Manuscript, parchment
ANTT, Leis e Ordenações,  

Núcleo Antigo, 1, fol. 1



Em 1217, na sequência, quer das sentenças pontifícias 
contra as irmãs, quer da grande vitória de Alcácer do 
Sal, e sob supervisão do novo chanceler do Reino, 
Gonçalo Mendes, os documentos elaborados nos ser-
viços da chancelaria régia começam a ser registados 
num livro, um copiador de documentação onde se 
exaram todos os documentos emitidos pela Coroa que 
haja interesse em preservar de forma mais perdurável.

 Possuímos duas cópias coevas desse primeiro livro 
de registo de chancelaria português, que transcrevem 
documentos exarados pelo rei entre 1217 e 1221. 

 Este registo – elaborado com o firme propósito de 
racionalizar a chancelaria régia e seu arquivo – contém 
um número muito considerável de confirmações de 
propriedades e de privilégios dos dois reis anteriores, 
o que nos permite conhecer em muito maior detalhe, 
não só o labor da chancelaria de Afonso II, mas tam-
bém o das de Afonso I e de Sancho I. 

Este é também um dos exemplares mais precoces de 
registo de chancelaria conhecidos no Ocidente Medie-
val, o que atesta a consciência que os serviços da corte 
de Afonso II tinham dos caminhos da construção das 
monarquias administrativas que os restantes reinos 
também começavam a trilhar.

In 1217 following both the papal bulls against the sis-
ters and the great victory at Alcácer do Sal and under 
the supervision of the new chancellor of the kingdom, 
Gonçalo Mendes, the royal chancery documents began 
to be registered in a book, a documentary copybook in 
which were to be recorded all the documents worthy of 
more lasting preservation.

We possess two contemporary copies of this first 
registry book, of the Portuguese royal chancery, which 
transcribe documents recorded between 1217 and 1221.

This register – drawn up with the firm intention of 
rationalizing the royal chancery and its archive – con-
tains a very considerable number of confirmations of 
title-deeds and privileges issued by the two previous 
kings, thus enabling us to know in much greater detail 
not only the work of the chancery of Afonso II, but also 
those of Afonso I and Sancho I.

As one of the earliest books of chancery registers 
in Medieval Europe, it attests to the modernity of the 
agents of the court of Afonso II and shows that it too 
was seeking to build the kind of administrative monar-
chy that was starting to take shape in other kingdoms.

Registo da chancelaria 
de d. afonso ii
1217–1221
Manuscrito, pergaminho
ANTT, Chancelaria régia, 
Chancelaria de D. Afonso II, liv. 1

chancery Register Book 
of King afonso ii
1217–1221
Manuscript, parchment
ANTT, Chancelaria régia, 
Chancelaria de D. Afonso II, liv. 1







É no Livro 5 das Inquirições de D. Dinis que se en-
contra a cópia mais antiga conhecida das Inquirições 
gerais de Afonso II, datadas de 1220. O códice em 
exposição é fruto de uma reestruturação e sistematiza-
ção datável de 1289, mas nem por isso ofusca a impor-
tância da realização dos primitivos inquéritos de 1220 
como um marco na conceção da apropriação física e 
simbólica do reino por parte do rei e seus mecanismos 
de aplicação de justiça, administração e fisco. 

 A política de lançar Inquirições, na sequência de 
um primeiro esforço de confirmação de direitos à pos-
se de propriedades pela apresentação dos privilégios 
escritos que garantiam essa posse, foi um inovador 
conceito inaugurado pelos serviços da administração 
régia de Afonso II, que pretendia garantir, mediante a 
formulação de um cadastro geral do reino, com base 
no levantamento de inquéritos a nível geral e não ape-
nas em casos pontuais, uma base legal para contestar 
os direitos abusivamente usurpados pelos grupos so-
ciais privilegiados ou por herdadores, mas que deve-
riam reverter à Coroa. Seria só no reinado de D. Dinis 
que se conseguiria efetivamente fazer reverter bens à 
Coroa, mas esse facto não invalida a importância e a 
modernidade de semelhante procedimento adminis-
trativo logo nos inícios da década de 1220.

It is in Book Five of the inquests of King Dinis that we 
find the oldest copy known of the general inquests of 
Afonso II dated 1220. The codex exhibited here is the 
result of a restructuring and systemisation datable to 
1289 but it in no way diminishes the importance of the 
creation of the original inquests of 1220 as a milestone 
in the physical and symbolic appropriation of the king-
dom on the part of the king and its mechanisms for the 
application of justice, administration and fiscal control.

The practice of surveying the entire kingdom fol-
lowing attempts to confirm possession of property by 
means of written documents was another innovation 
introduced by Afonso II’s administration. Compiling 
information on a general rather than an individual 
level provided a legal basis on which rights abusively 
usurped by nobles, ecclesiastics and common people 
alike should revert to the King. Although it would only 
be during the reign of King Dinis that it would become 
possible for property effectively to revert to the Crown, 
this does not invalidate the significance and modernity 
of the surveys of the 1220s

inquirições gerais de 1220 
Registo de guimarães ou 

Livro do Padrom
1289

Manuscrito, pergaminho
ANTT, Feitos da Coroa,  

Inquirições de D. Dinis, liv. 5

Royal Enquiries of King afonso ii  
copy patent in guimarães Register or  

Livro do Padrom
1289

Manuscript, parchment
ANTT, Feitos da Coroa,  

Inquirições de D. Dinis, liv. 5



As relações diplomáticas e os contactos comerciais e 
intelectuais entre Portugal e a Inglaterra podem fazer-
se retroceder pelo menos aos meados do século XII. Já 
nessa altura a guerra e o comércio levavam mercadores 
e mercadorias e traziam cruzados, eclesiásticos, bispos, 
abades, povoadores, livros, obras de arte e ideias de e para 
Inglaterra. Os matrimónios eram outra das vertentes de 
contacto que foram lentamente estabelecendo uma rede 
de relacionamentos que em muito precederam a cele-
bração do Tratado de Windsor de 1386. Os casos mais 
notórios são a mediação de Henrique I no casamento da 
filha de Afonso Henriques com o conde da Flandres e os 
desígnios matrimoniais que João I de Inglaterra poderia 
ter tido sobre uma princesa de estirpe portuguesa.

Tratado de Windsor, 
celebrado entre 
Portugal e inglaterra
Windsor, 9 de maio de 1386
Manuscrito, pergaminho
ANTT, Gavetas, gav. 18,  
mç. 3, n.º 25

Treaty of Windsor, 
signed between 
Portugal and England
Windsor, 9 may, 1386
Manuscript, parchment
ANTT, Gavetas, gav. 18,  
mç. 3, n.º 25 

O Tratado de Windsor, celebrado entre Ricardo II 
de Inglaterra e João I de Portugal, numa data crítica 
para ambos os reinos, ref lete de maneira impar o con-
texto da rede de alianças gerada pelas dinâmicas da 
Guerra dos 100 anos. Este Tratado renovava o anterior 
pacto de colaboração, firmado em 1373, que esteve na 
base da ajuda militar que as forças inglesas prestaram a 
João I durante a batalha de Aljubarrota. O Tratado de 
Windsor criou as bases para um sólido desenvolvimen-
to das relações militares, comerciais e políticas entre as 
duas nações, desde logo consolidado pelo casamento 
do rei português com uma herdeira inglesa, Filipa de 
Lencastre, irmã do futuro Henrique IV, fator que só 
pode ter estreitado as relações entre os dois reinos.

o Tratado de Windsor



Diplomatic relations and the commercial and intellec-
tual contacts between Portugal and England go back 
at least to the middle of the twelfth century. Already 
at this time war and trade transported merchants and 
merchandise and brought crusaders, ecclesiastics, 
bishops, abbots, books, works of art and ideas to and 
from England. Marriage negotiations represented a 
further dimension of contact that was slowly creating 
a network of relations that much preceded the sign-
ing of the Treaty of Windsor in 1386. The most well-
known instances of these are the mediation of Henry I 
in the marriage of the daughter of Afonso Henriques 
to the count of Flanders by the end of the twelfth cen-
tury and the designs that John I of England is sup-
posed to have had on a princess of Portuguese lineage.

The Treaty of Windsor between Richard II of 
England and João I of Portugal, which was signed at 
a critical moment for both kingdoms, reflects with ex-
ceptional clarity the context of the network of alliances 
generated by the dynamics of the Hundred Years War. 
This treaty renewed the previous collaboration pact 
signed in 1373 which formed a basis for the military as-
sistance which English forces afforded João I during the 
battle of Aljubarrota. The Treaty of Windsor provided 
the basis for the development of military, commercial 
and political relations between the two nations which 
was immediately consolidated by the marriage of the 
Portuguese monarch to the English heiress, Philippa of 
Lancaster, the daughter of John of Gaunt, whose broth-
er was to become Henry IV of England.

Treaty of Windsor
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