História - 7.º Ano
Textos de Apoio
NOTA: Este texto é um complemento do livro e do caderno. Para o teste, o aluno tem de ler as páginas
recomendadas do manual.
Áugures – Áugures eram os sacerdotes da Roma Antiga que prediziam o futuro através da observação do
vôo das aves, do seu canto e das suas entranhas.
Vestais – Vestais eram virgens sacerdotisas que serviam a deusa Vesta e estavam encarregadas de manter
aceso o fogo sagrado. Eram iniciadas entre os seis e dez anos e permaneciam por trinta anos ao serviço da
deusa, após o que se podiam casar.
Dias fastos e dias nefastos – Os sacerdotes romanos estabeleciam periodicamente os dias fastos e os dias
nefastos, isto é, os dias de sorte e os dias de azar. Os Romanos não tomavam decisões importantes nos dias
nefastos.
Panteão – Panteão significa, em grego, «todos os deuses». Dava-se este nome a um templo existente em
Roma dedicado a todos os deuses. Desde o Século XVI que se sepultam neste templo as mais importantes
personalidades italianas. Por isso, passou a chamar-se panteão a um edifício onde se sepultam as pessoas
mais importantes de um país.
Direito – O Direito é o conjunto de leis de um país.
Catacumbas – Catacumbas eram cemitérios subterrâneos construídos pelos cristãos quando a sua religião
era proibida. Serviam para enterrar os mortos, para celebrações litúrgicas e para refúgio durante as
perseguições.
Édito ou edicto – Édito é uma lei ou um decreto.
Édito de Milão (313 d.C.) – Foi o decreto do imperador Constantino que concedeu liberdade religiosa aos
cristão.
Edito de Salónica (391 d.C.) – Foi o decreto do imperador Teodósio que estabeleceu que o Cristianismo
passou a ser a religião oficial do Império Romano.
Plebeu – Plebeu é um membro da Plebe.
Plebe – No Império Romano, a Plebe equivale ao Povo. Os Patrícios eram os membros da mais importantes
famílias de Roma.
Tribuno da Plebe – O Tribuno da Plebe era um magistrado do povo (Plebe) que tinha Direito de Veto, isto
é, podia opor-se às decisões dos magistrados e do Senado.
Cônsul – Cônsules eram os mais importantes magistrados romanos (comandavam o exército, convocavam o
Senado e presidiam os cultos públicos).
Pretor – Pretores eram os magistrados romanos que tratavam da justiça.
Questor – Questores eram os magistrados romanos que tratavam das finanças.
Censor – Censores eram os magistrados romanos que tratavam do recenseamento dos cidadãos e da
fiscalização do comportamento moral dos cidadãos.
Edil – Edis eram os magistrados romanos que tratavam do abastecimento da cidade, da limpeza pública e
dos mercados.
Bárbaros – Bárbaros eram os povos que viviam fora do Império Romano e que não falavam latim. Os mais
importantes foram: Hunos, Visigodos, Ostrogodos, Suevos, Vândalos, Alanos, Anglos, Saxões, Francos,
Burgúndios:
Idade Média – É o período da História que vai do Século V ao Século XV, desde a queda do Império
Romano do Ocidente até aos Descobrimentos e ao Renascimento.
Império Bizantino – O Império Bizantino era o Império Romano do Oriente, com sede em Bizâncio ou
Constantinopla.
Rural – Rural diz respeito ao campo, por oposição a Urbano, que se refere à cidade.
Troca directa – Troca directa é a troca feita de um produto por outro produto.
Troca indirecta – Troca indirecta é a troca de produtos por intermédio da moeda.
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