
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APRESENTAÇÃO 

A história do al-Andalus é parte viva do nosso passado. Contudo, a 

diferenciação das bases conceptuais, históricas e artísticas do Islão 

Clássico tornam difícil conhecer o nosso próprio Património. Trata-se de 

uma herança muitas vezes esquecida que o convidamos a compreender.  

Neste curso,iremos debruçar-nos sobre a história, a cidade e a 

arquitetura do al-Andalus, abordando os processos de islamização, 

arabização, berberização e orientalização da Península Ibérica. O nosso 

objetivo é apresentar a herança patrimonial do al-Andalus e o seu estado 

de conservação actual. Por último, pretendemos identificar os critérios 

necessários para investigar sobre este Património. 

A abordagem do curso é interdisciplinar, recorrendo a várias 

metodologias para o estudo da cidade e da arquitetura do al-andalus. 

AVALIAÇÃO E CRÉDITOS (FACULTATIVO) 

REGIME DE AVALIAÇÃO 

Realização de um trabalho de investigação individual (20 páginas máximo, 

excluindo bibliografia e anexos) (90%). A frequência e as prestações orais 

durante as aulas práticas  constituem um elemento de valorização (10%). 

NÚMERO DE CRÉDITOS 

4 ECTS      

PROGRAMA 

1. Introdução: mundos e culturas do Islão 

2. Os conceitos de “árabe” e “islâmico” 

3. O Alcorão 

4. A arquitetura pré-islâmica e a arquitetura no Alcorão 

5. Tipologias arquitetónicas no Islão 

6. Chaves para a investigação no al-Andalus: as fontes árabes 

7. A arqueologia como fonte de investigação 

8. O papel da bibliografia na investigação sobre o al-Andalus 

9. Metodologia de investigação para o estudo do património andalusí (1) 

10. Metodologia de investigação para o estudo do património andalusí (2) 

11. História do al-Andalus: o nascimento do al-Andalus 

12. Al-Andalus ao longo dos séculos  

13. As cidades no al-Andalus 

14. O património arquitetónico do al-Andalus: o emirado e califado omeiade 

Córdova 

15. O nascimento da Mesquita de Córdova  

16. A ampliação da Mesquita de Córdova 

17. Madinat Az-Zahara 

18. Fortificações e palácios andalusíes do século XI: Saragoça (Aljafería) 

19. Toledo e Sevilha no século XI 

20. Os ziríes de Granada  

21. O emirado almorávida 

22. O califado almóada no al-Andalus (1) : Sevilha, Cáceres,Badajoz e Silves 

23. O califado almóada no al-Andalus (2): Mértola, Siyasa e Baños de la Encina 

24. O património arquitetónicoandalusí em Portugal (1) 

25. O património arquitetónicoandalusí em Portugal (2) 

26. Os BanuNars, a cidade palatina da Alhambra (Qasr al-Hamra): a Alcáçova 

27. Os palácios nazaríes 

28. A almunia do Generalife 

29. A arquitetura da palavra 

30. História da conservação do património do al-Andalus (1) 

31. História da conservação do património do al-Andalus (2) 


