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Cronologia:Cronologia:

���� Os Muçulmanos chegaram à Península Ibérica em 
711;

���� Foram expulsos do território português em 1249; 

���� Foram expulsos da Península Ibérica em 1492.

Permaneceram 781 anos na Península Ibérica



Os Muçulmanos são naturais da Península da Arábia ou Arábica



IslamismoIslamismo::

���� A religião praticada
pelos Muçulmanos é o
Islamismo, que surgiu no
século VII d.C., na
península Arábica;

���� O fundador do���� O fundador do
Islamismo foi o profeta
Maomé, que pedia aos
seus seguidores para
acreditarem num deus
único – Alá – e que
levassem a sua
mensagem a outros
povos;



Islamismo:Islamismo:
�������� O livro sagrado dos Muçulmanos é o Corão ou Alcorão, que O livro sagrado dos Muçulmanos é o Corão ou Alcorão, que constitui constitui 
um código de regras sociais, de comportamento e de costumes.um código de regras sociais, de comportamento e de costumes.



- A crença em Alá, deus único, e em Maomé,
seu profeta;

- A oração, praticada cinco vezes ao dia, e
dirigida para Meca, cidade santa;

Os cinco principais princípios do Islamismo:

dirigida para Meca, cidade santa;

- O jejum, nos 40 dias do Ramadão;

- A esmola aos pobres;

- A peregrinação a Meca, pelo menos uma vez
na vida.



∗Pregar a sua religião;

∗Aproveitar as riquezas das terras

Motivos da expansão Muçulmana:

∗Aproveitar as riquezas das terras
conquistadas.



Região da Península Ibérica, na qual se refugiaram os Cristãos:
- Astúrias



∗ Reconquista cristã é o nome dado ao movimento
cristão contra os Muçulmanos ou Mouros, com o
objectivo de recuperar ou reaver o território
perdido para os Muçulmanos;

Resistência e reconquista cristã:

perdido para os Muçulmanos;

∗ Esse movimento ocorreu no sentido Norte ���� Sul
e demorou cerca de oito séculos (781 anos).



∗A convivência entre Cristãos e
Muçulmanos tinha como base a
tolerância religiosa e o respeito pelas

“Muçulmanos e Cristãos conviveram
e respeitaram-se”:

tolerância religiosa e o respeito pelas
leis e costumes uns dos outros, tal
como provam as fontes

(Confrontar com o Doc. 1, pg. 52).



Arquitectura:Arquitectura:

- Casas adaptadas ao clima;

- Terraços com cisternas, para aproveitamento 

A herança muçulmana:

- Terraços com cisternas, para aproveitamento 
da água da chuva;

- Paredes caiadas de branco para reflectirem o 
sol e tornarem as casas mais frescas.



Urbanismo:Urbanismo:

∗ Ruas tortuosas e estreitas, com escadinhas;

A herança muçulmana:

∗ Casas juntas e quase sem aberturas para o 
exterior.



Artesanato: Artesanato: 

A herança muçulmana:

- Cerâmica: fabrico de louça e de
azulejos.



∗∗Comércio:Comércio:

A herança muçulmana:

- Com o Oriente.



Ciências:Ciências:
- Geografia: mapas e descrição das terras por

onde viajaram;

A herança muçulmana:

onde viajaram;

- Astronomia: divulgaram a bússola e
instrumentos de orientação pelos astros como
o astrolábio;

- Matemática: introdução dos algarismos.



Aproveitamento Aproveitamento da da água:água:

- Captar e elevar: nora e picota;

- Guardar: cisterna;

A herança muçulmana:

- Guardar: cisterna;

- Distribuir: levada;

- Reter: açude;

- Como força motriz: azenha.



Agricultura:Agricultura:

- Árvores de fruto: laranjeira, limoeiro,
alfarrobeira, meloeiro, damasqueiro, palmeiras e
amendoeiras;

A herança muçulmana:

amendoeiras;

- Provavelmente, introdução do arroz;

- Cereais moídos nas azenhas e nos moinhos de
vento.



Língua:Língua:

- Introdução de muitas palavras de origem árabe,
como as começadas por al: almotolia, alcofa,

A herança muçulmana:

como as começadas por al: almotolia, alcofa,
almofada, albarda, alcatifa, alcofa, alface,
alcachofra, alfarroba, almocreve, alfândega,
Almendra, Algarve, Alcácer, …



Jardins:Jardins:

- São uma recriação do paraíso;
- Geralmente de pequenas dimensões e destinados ao uso da família;
- Lugares privados e secretos, cercados por muros altos, com ciprestes,
teixos, loureiros, laranjeiras, limoeiros, e caminhos pavimentados;
- Importância do perfume (abundância de plantas odoríferas);
- Novos conhecimentos sobre árvores de fruto (poda e enxertos);

A herança muçulmana:

- Novos conhecimentos sobre árvores de fruto (poda e enxertos);
- Flores em canteiros e vasos (divulgadas: íris, narciso, açucena; introduzido:
jasmim);
- Água elemento essencial, presente em tanques espelhos de água, repuxos
com jogos de água, fontes e lagos (imitação do Oásis);
- Harmonia entre Jardim e Arquitectura, havendo uma relação estreita com a
“casa”.



Vestígios Muçulmanos na Península Ibérica


