SERVIÇO EDUCATIVO – FICHA DE OBSERVAÇÃO

! Informação

!Curiosidade

?Questão

 Responder/ Desenhar

 Leitura/ observação

Glossário

! sala III
Esta é a Sala da Presença Visigótica e Islâmica.
Aqui irás encontrar objectos utilizados no dia-a-dia destes povos.

! Os Visigodos são um povo nórdico que invadiram a Península Ibérica a partir do século IV.
Os Muçulmanos* são um povo que permaneceu na Península Ibérica desde o século VIII
até ao século XV.


?
Indica dois objectos pertencentes ao período de ocupação visigótica, de uso quotidiano:
1. _________________ ;
2. _________________ .




Desenha o copo e a garrafa visigóticos:
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! A presença muçulmana, em território nacional deu-se em 711.
O povo islâmico/muçulmano irá deixar marcas profundas na cultura portuguesa,
nomeadamente na língua.
O fim da presença islâmica em Portugal ocorreu em 1249, com a conquista definitiva do
Algarve, no reinado de D. Afonso III.
O processo de tomada de terras aos muçulmanos designa-se de Reconquista Cristã.

! Como já deves saber, no concelho de Albufeira existe um importante vestígio da presença
islâmica nesta região: o Castelo de Paderne!

! O Castelo de Paderne foi construído no século XII, já na fase final da ocupação islâmica,
durante um período conhecido por período Almóada.

! Grande parte do espólio que vais observar nesta sala do Museu é proveniente de
escavações efectuadas no Castelo de Paderne.

?



Depois de todas estas informações deves estar um pouco confuso quanto à conversão dos
anos em séculos.
Converte as seguintes datas para o respectivo século:

711________

732________

1000________

1249________




Desenha a Placa Apotropaica e pinta-a a teu gosto:
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?
Faz uma listagem com vocabulário português de origem muçulmana:

Ex.:

álgebra
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________


?
A partir da observação da exposição e com as informações fornecidas, faz um círculo à
volta das opções correctas:
a) Os Visigodos foram um povo que se instalou na Península Ibérica no ano de 711.
b) Os Muçulmanos permaneceram em território, actualmente português até ao século
XIII.
c) O Castelo de Paderne pertence ao final da época de ocupação visigótica.
d) Os muçulmanos deixaram no nosso país um importante legado cultural.

(a devolver aos serviços do Museu)

Agora que já conheces melhor o Museu Municipal de Arqueologia de Albufeira, deixa aqui os
teus dados pessoais, para futuras actividades.
Nome: ___________________________________________________________________
Escola: __________________________________________ Ano:___ Turma: ___ N.º:____
E-mail:__________________________________________ Telemóvel: _______________

Até Breve
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 Glossário

Muçulmanos – Em árabe significa crentes, identificando todos aqueles que à nova
fé islâmica.

Islamismo – religião islâmica; Islão.
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