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Zapraszamy w kolejną podróż, tym razem wybierzemy się 

do  Portugalii – najbardziej na zachód wysuniętego kraju 

w Europie. 



Portugalia

Republika Portugalska to państwo europejskie położone w zachodniej części

Europy Południowej na południowym zachodzie Półwyspu Iberyjskiego.

Jest najdalej wysuniętym na zachód państwem Europy. Od północy i wschodu

graniczy z Hiszpanią, a od zachodu i południa Portugalię oblewają wody

Oceanu Atlantyckiego. Do Portugalii należą wyspy Madera i Azory.



Portugalia

Portugalia jest członkiem Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego (NATO)

od 1949 roku, czyli od początku istnienia tej organizacji. Od 1955 roku należy

do Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Członkiem Unii Europejskiej Portugalia została od 1 stycznia 1986 roku.

W Strefie Schengen kraj ten znalazł się od 26 marca 1995 roku.

Już od 2002 roku jej walutą jest euro, a jej językiem urzędowym jest język

portugalski.



Portugalia 

Portugalia jest jednym z najstarszych

krajów Europy. Kraj ten uzyskał

niezależność w 1128 roku, a w latach

1139-1910 był królestwem. Granice tego

państwa zostały wytyczone w 1270 roku

i od tego czasu nie ulegały zmianie

(to najstarsza linia graniczna znajdująca się

w Europie).

Najdłuższą rzeką płynącą przez Portugalię

jest Duero - 322 km.

Najwyższym portugalskim szczytem jest

Ponta do Pico znajdujący się na Azorach.

Jego wysokość wynosi 2351 m n.p.m.



Portugalia – odkrywcy

Wśród Portugalczyków było wielu żeglarzy i podróżników. Portugalscy odkrywcy

wyruszyli w podróż po całym świecie i zapoczątkowali nowe szlaki handlowe

w południowej Azji, w tym do Chin i Japonii.

Vasco da Gama jako pierwszy dotarł drogą morską z Europy do Indii,

umożliwiając Europejczykom swobodny handel z Azją południową, dotąd

odbywał się on lądem. Innym portugalskim podróżnikiem był Ferdynand

Magellan odkrywca Oceanu Spokojnego, jako pierwszy opłynął wokoło Ziemię.

Vasco da Gama                                     Ferdynand Magellan 



Portugalia – flaga

Flaga Portugalii - to prostokąt podzielony na dwa pionowe pasy: zielony

i czerwony. Na złączeniu pasów umieszczony jest herb Portugalii.

Czerwień symbolizuje krew i nawoływanie do zwycięstwa. Zieleń nie ma tradycji

w portugalskiej symbolice, a jej znaczenie nie jest do końca jasne. Biel oznacza

pokój i harmonię. W centrum flagi znajduje się herb. Sfera armilarna – dawny

przyrząd astronomiczny, na którym znajduje się herb, symbolizuje odkrycia

geograficzne i podboje morskie.



Portugalia – hymn

A Portuguesa (Portugalka, Pieśń 

Portugalii) to hymn państwowy 

Portugalii. Utwór został 

skomponowany w 1891 roku i od razu 

stał się pieśnią rewolucyjną.

Autorem słów jest Henrique Lopes de

Mendonça, muzykę skomponował

Alfredo Keil. W 1910 roku Portugalkę

zatwierdzono jako oficjalny hymn

republiki.

Posłuchajcie:

https://youtu.be/zYF90gfaPnI

https://youtu.be/zYF90gfaPnI


Portugalia - stolica

Stolicą kraju jest Lizbona.

Zaraz po Atenach Lizbona jest drugą

najstarszą europejską stolicą. Historycy

uważają, że założyli ją Fenicjanie około 1200 r.

p.n.e.

Lizbona to jedno z najbardziej urzekających

miast Europy, a także tętniący życiem port

atlantycki położony na brzegu rzeki Tag.

Zwiedzanie historycznego centrum miasta

to podróż w jego fascynującą przeszłość.

W Lizbonie znajduje się wiele światowej klasy

muzeów, zatem, każda osoba lubiąca

podziwiać zabytki i chcąca nieco przenieść się

w czasie powinna odwiedzić takie miejsca jak

Muzeum Calouste Gulbenkiana czy Muzeum

Carmo Archaeological.

Zobacz wirtualny przewodnik:

https://youtu.be/KiWeQXK3Osk

https://youtu.be/KiWeQXK3Osk




Lizbona – najstarsza dzielnica

Alfama to najstarsza dzielnica

Lizbony. Charakterystyczne ulice

Alfamy są wąskie, kręte i strome,

brukowane nierówną kostką, często

przechodzą w schody. Z punktu

widokowego Miradouro das Portas

do Sol rozpościera się wspaniały

widok na czerwone dachy Alfamy,

klasztor Św. Wincentego, kopułę

Panteonu Narodowego i rzekę Tag.



Lizbona - atrakcje 

Pomnik Odkrywców to 52-metrowy

pomnik, który odsłonięty został w 1960

roku. Ma kształt żaglowca i przedstawia

ważne postaci z okresu wielkich odkryć

geograficznych – żeglarzy, naukowców,

misjonarzy. Znajdują się tu figury m.in.

Henryka Żeglarza, Vasco da Gamy,

Ferdynanda Magellana i Bartolomeu

Diasa. Na szczycie żaglowca znajduje

się taras widokowy. Przed pomnikiem

znajduje się piękna marmurowa

mozaika przedstawiająca mapę i trasy

portugalskich odkrywców.



Lizbona – atrakcje

Paru das Nações (w wolnym tłumaczeniu Park Narodów), to zdecydowanie

najbardziej nowoczesna część Lizbony.

Największą atrakcją parku jest olbrzymie oceanarium. W środku czeka na nas

dwupiętrowy zbiornik, w którym pływają tysiące morskich stworzeń. Rekiny,

płaszczki, koniki morskie - to tylko część morskich istnień zamieszkujących

ogromne akwarium. Oprócz głównego zbiornika w oceanarium wartymi

zobaczenia są wybieg dla pingwinów oraz kanał morski, w którym wypatrzymy

m.in. wydry.



Lizbona – atrakcje

Jednym z najczęściej pojawiających się motywów na zdjęciach oraz

pocztówkach z Lizbony jest żółty tramwaj. Dziś w Lizbonie działa 5 linii

tramwajowych, które w większości obsługiwane są przez historyczne małe

tramwaje o nazwie Remodelado i służą bardziej za atrakcję turystyczną niż

realną część transportu miejskiego wykorzystywaną przez mieszkańców.



Lizbona – muzea

Museu Calouste Gulbenkian - muzeum

jest jedną z najważniejszych placówek

poświęconych sztuce w całej Europie.

Zobaczymy tu m.in. rzeźby z antycznej

Grecji, mumie ze starożytnego Egiptu,

dywany z XVII-wiecznej Turcji, piękne

drewniane meble oraz obrazy takich

mistrzów jak Rubens czy Monet.



Lizbona – muzea
Convento do Carmo, to kompleks składający

się z kościoła (Igreja do Carmo) oraz

klasztoru. W kościele Karmelitów mieści się

obecnie Muzeum Archeologiczne Carmo,

jednak najciekawsze są wnętrza, które nie

mają dachu, gdyż zawalił się on na skutek

trzęsienia ziemi z 1755 roku.

Do najcenniejszych eksponatów w muzeum

należą: gotycki nagrobek króla Ferdynanda I

panującego w latach 1367-1383, barokowy

nagrobek Maria Ana de Áustria, elementy

z wykopalisk archeologicznych pochodzące

z czasów rzymskich, a także peruwiańskie

mumie.



Lizbona – muzea

Muzeum Orientu (Museu do Oriente) -

Portugalia dzięki swoim wyprawom

morskim docierała do dalekich lądów,

w tym do Azji oraz Dalekiego Wschodu.

Muzeum Orientu przedstawia wiele

eksponatów z tamtych rejonów,

które zostały przywiezione do Europy

w trakcie wypraw handlowych albo

z portugalskich kolonii. Na miejscu

zobaczymy m.in. kolekcje samurajskich

zbroi czy wyrobów z terakoty

(wypalonej gliny).



Portugalia - atrakcje

W Portugalii znajduje się 15 obiektów światowego dziedzictwa UNESCO.

Pod względem liczby zabytków kraj ten znajduje się na 8 miejscu w Europie i 17

miejscu na świecie. Każdego roku Portugalię odwiedza ponad 13 milionów

turystów.

Zobacz wirtualny przewodnik https:

https://www.youtube.com/watch?v=rR-1KlR6FtI

https://www.youtube.com/watch?v=rR-1KlR6FtI


Portugalia - atrakcje

Uniwersytet w Coimbrze, założony

w Lizbonie w 1290 r., jest jednym

z najstarszych uniwersytetów na świecie,

najstarszym uniwersytetem w Portugalii

i jedną z największych instytucji szkolnictwa

wyższego i instytutów badawczych.

Najstarsza księgarnia na świecie znajduje

się w stolicy Portugalii, w Lizbonie.

Księgarnia Bertrand została założona

w 1732 roku. Sklep został zniszczony

podczas trzęsienia ziemi w 1755 roku

i odbudowany w obecnym miejscu w 1773

roku.



Porto – skarb UNESCO

Porto to miasto położone u ujścia rzeki

Douro i usytuowane przy nadbrzeżu

Ribeira uznanym za Światowe

Dziedzictwo UNESCO. Dzięki swojej

solidnej granitowej architekturze

i handlowemu usposobieniu, miasto to

znacznie różni się od stolicy Portugalii.

Jest to miejsce, w którym można

zobaczyć wiele dobrze zachowanych

barokowych kościołów i neoklasycznych

budynków. Na szczególną uwagę

zasługuje przypominająca igły wieża

Torre dos Clérigos oraz katedra Sé.



Madera - wyspa wiecznej wiosny

Madera to wyspa położona na Oceanie

Atlantyckim pomiędzy Portugalią

a Afryką Północną. Jest to jedno

z najpiękniejszych europejskich miejsc

na wakacyjne podnóże. To piękna

zielona wyspa. Piękne góry, skaliste

klify, wawrzynowe lasy, bogactwo

kwiatów i owoców. Otaczający ocean

pełen ryb. Panuje tu bardzo przyjemny

klimat. Lata nie są zbyt upalne, a zimy

są łagodne.



Lagos - kurort w regionie Algarve

Lagos to jedno z głównych miast

wypoczynkowych w Portugalii

znajdujące się w słonecznym regionie

Algarve. Jest ono ulubionym miejscem

wypoczynku dla tysięcy turystów,

którzy co roku przybywają na

południowe wybrzeże kraju.

Miejsce to znane jest głównie

z bajecznych plaż, klifów z piaskowca,

jaskiń morskich i grot o dziwnym,

niespotykanym kształcie. Jeżeli znudzi

Ci się już opalanie i atrakcje wodne,

warto je zwiedzić w ramach pełnego

wrażeń rejsu krajoznawczego.



Sintra – dawna letnia rezydencja królów

Sintra to miasto położone u podnóża gór

Sintra na Wybrzeżu Lizbońskim.

Charakteryzuje ją spektakularna sceneria

zielonych wzgórz, usianych pięknymi

willami, królewskimi rezydencjami,

pałacami i zamkami pochodzącymi z VIII

wieku. Ceniona przez Rzymian, Maurów

i portugalską rodzinę królewską, piękno

Sintry oczarowało nawet słynnego poetę,

Lorda Byrona, który napisał o niej

w osobistym liście, opisując ją jako

najpiękniejszą wioskę na świecie.

Nad miastem góruje Pałac Pene

z otaczającym go parkiem, który jest

obowiązkowym punktem zwiedzania każdej

wycieczki.



Fatima - Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej

Fatima to miasto położone w centrum Portugalii. To tutaj w 1917 roku troje pasterzy

z Fatimy – Franciszek i Hiacynta Marto oraz Łucja dos Santos – ogłosiło,

że objawiła im się Matka Boża i przekazała trzy tajemnice fatimskie i do dziś miasto

stanowi centrum kultu maryjnego. Dla upamiętnienia tego wydarzenia w 1917 r.

zostało wybudowane Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Fatima to miejsce

pielgrzymek chrześcijan z całego świata.



Arrábida – miejsce wypoczynku

Park Naturalny Arrábida położony jest

zaledwie 40 km na południe od Lizbony,

gdzie można odpocząć od zgiełku

miasta. Park ten jest miejscem,

w którym można zobaczyć niespotykaną

dziką przyrodę i zarazem jest to idealne

miejsce do jazdy na rowerze, odbywania

pieszych wędrówek czy innych

aktywności na świeżym powietrzu.

Tymczasem prawdziwi poszukiwacze

przygód, którzy lubią adrenalinę mogą

oddać się coasteeringowi – wspinaczce,

spacerom, skokom oraz pływaniu po

skalistym wybrzeżu Arrábidy. Wybrzeże

jest usiane wieloma wspaniałymi

zatoczkami. Szczególnie malownicza

jest Praia do Ribeiro do Cavalo,

otoczona wapiennymi formacjami

skalnymi, idealna do pływania,

nurkowania i snorkelingu.



Portugalia – wakacje

Portugalia szybko staje się popularnym

celem podróży turystów. Kolorowe miasta,

takie jak Lizbona i Porto - ma ponad 600

km malowniczego wybrzeża i bogata

historia sprawiają, że aż chce się odwiedzić

ten kraj. Portugalia jest jednym

z najpopularniejszych miejsc na świecie

odnośnie surfowania. Można tutaj surfować

364 dni w roku. W Portugalii jest ponad

300 słonecznych dni w roku, średnia

temperatura wynosi ok. 20 C, a w lecie jest

znacznie cieplej.



Portugalia – ciekawostki

Znając język portugalski można porozumieć się z ... 210 milionami ludzi na

świecie. Język ten jest piątym na świecie pod względem użyteczności.

Po portugalsku bez problemu porozmawiasz w Brazylii, Angoli, Republice

Zielonego Przylądka, czy Mozambiku.

Światowy rekord dla największego omletu należy do Portugalii. Ważył on 6 ton.

Znana potrawa kuchni japońskiej - Tempura - tak naprawdę pochodzi

z Portugalii. Japończycy poznali ten przysmak dzięki przybyłym w XVI wieku

portugalskim misjonarzom.



Portugalia – ciekawostki

Kraj ten ma najdłuższy most w Europie. Most Vasco da Gama w Lizbonie ma długość

17 km.

Azulejos to mauretańskie dziedzictwo Portugalii i jeden z najbardziej charakterystycznych

jej wyróżników. Kolorowe (choć najczęściej biało-niebieskie lub biało-zielone) kafle, które

można spotkać w całej Portugalii, zdobią niemal każdy budynek, klatkę schodową czy

fontannę.



Portugalia – ciekawostki

Dąb korkowy pochodzi z Portugalii. Ze względu na różnorodne zastosowania,

kraj ten jest największym producentem wyrobów z korka na świecie.

Portugalia jest jednym z liderów w produkcji energii odnawialnej. Dzięki energii

wodnej, wiatrowej i słonecznej zaspokaja prawie 70% zapotrzebowania na

energię. Kraj ten jest również w stanie zamienić ruch fal oceanicznych na

energię. Mają przez to bezpieczną przyszłość, mając na uwadze niedobór

energii, przed którym stoi nasz świat.



Fado - portugalska muzyka narodowa

Fado to portugalska muzyka narodowa. Charakteryzuje się smutnymi

melodiami i tekstami, często o morzu czy życiu ubogich. Powstała w XIX wieku

muzyka tego typu, wykonywana była głównie w biednych dzielnicach portowych

tego kraju. Samo słowo fado oznacza los, przeznaczenie.



Znani Portugalczycy

Jednym z najpopularniejszych Portugalczyków jest Cristiano Ronaldo urodzony

na Maderze. Uznawany za jednego z najlepszych piłkarzy wszech czasów.

Wśród znanych na całym świecie portugalskich piłkarzy znajdują się także Figo

oraz Eusebio.

Cristiano Ronaldo                Eusébio da Silva Ferreira Luis Figo  



Znani Portugalczycy

Znana na całym świecie oraz wielokrotnie wyróżniana nagrodami Grammy

piosenkarka Nelly Furtado ma portugalskie pochodzenie.

Salvador Vilar Braamcamp Sobral to portugalski piosenkarz, zwycięzca 62.

Konkursu Piosenki Eurowizji.

Nelly Furtado Salvador Vilar Braamcamp Sobral



Portugalia – kuchnia

Narodową potrawą Portugalii jest bacalhau, solony i suszony dorsz, którego

podobno można przyrządzić na 365 sposobów, czyli tyle, ile jest dni w roku.

Każdy z regionów ma swój unikatowy sposób jego przyrządzania.

Innym, równie popularnym daniem są grillowane sardynki (port. sardinhas

grelhadas).



Portugalia – kuchnia

Będąc w tym kraju musisz spróbować Caldeirada, czyli gulaszu rybnego.

Potrawa ta składa się z kilku rodzajów ryb (np. makreli, dorsza, flądry,

tuńczyka) oraz ziemniaków. Niekiedy dodawane są także pomidory, papryka,

czy cebula. Zdarza się, że do ryb dodawane są także krewetki, bądź kalmary.



Portugalia – kuchnia

Praktycznie w każdej restauracji będziesz mógł zamówić Caldo verde, czyli

zieloną zupę. Jej głównym składnikiem jest kapusta lub jarmuż nadający

charakterystyczną zieloną barwę.



Słynny deser

Pasteis de Nata albo zamiennie Pasteis de Belem znane w Polsce jako

„pasztele”. To słynne i bardzo popularne w Portugalii ciastka z ciasta

francuskiego zapiekanego z kremem budyniowym.

Tradycyjnie pastéis najlepiej spożywać jeszcze ciepłe, świeżo upieczone.

Można je jeść z posypką z cukru pudru lub cynamonu, które w kawiarniach

często dodawane są w osobnych saszetkach.



Portugalia i sardynka

Sardynki to jeden z najpopularniejszych i najsmaczniejszych symboli Portugalii.

Jest to nie tylko symbol kulinarny, ale ma również najważniejsze znaczenie

w obchodach Festas de Lisboa - dużej i popularnej imprezy, poświęconej

obchodom dnia św. Antoniego, której sardynka jest głównym motywem

przewodnim.



Pamiątka z Portugalii

Kogucik Galo de Barcelos jest symbolem narodowym Portugalii, który reprezentuje

uczciwość, zaufanie i honor. Ponadto uważa się, że przynosi szczęście.

Kolorowy kogut, który urósł do rangi folklorystycznego symbolu Portugalii, ma swój

rodowód w średniowieczu. Jego legenda narodziła się w miejscowości Barcelos,

na północy kraju, leżącej na szlaku wiodącym do Santiago de Compostela

w hiszpańskiej Galicji.

Kogucika z Barcelos można znaleźć we wszystkich sklepach z pamiątkami (i nie

tylko), w formie ceramicznej, a także haftowanego na ręcznikach, fartuchach oraz

w wielu innych postaciach. Ze względu na swoje żywe kolory, trudno go przegapić.



Dziękujemy  serdecznie za wspólną wirtualną podróż po Portugalii.

Zapraszamy do  zwiedzania  kolejnych krajów Europy.



Materiały pozyskane ze źródeł: 

https://fajnepodroze.pl/fakty-ciekawostki-portugalia/

https://youtu.be/zYF90gfaPnI

https://lifestyler.pl/najpiekniejsze-miejsca-w-portugalii/

https://youtu.be/KiWeQXK3Osk

https://www.podrozepoeuropie.pl/lizbona-zwiedzanie/\

https://youtu.be/rR-1KlR6FtI

https://monikawtulich.com/2020/03/22/kogut-z-barcelos/

https://wszedobylscy.com/europa/portugalia/

https://fajnepodroze.pl/fakty-ciekawostki-portugalia/
https://youtu.be/zYF90gfaPnI
https://lifestyler.pl/najpiekniejsze-miejsca-w-portugalii/
https://youtu.be/KiWeQXK3Osk
https://www.podrozepoeuropie.pl/lizbona-zwiedzanie/
https://youtu.be/rR-1KlR6FtI
https://monikawtulich.com/2020/03/22/kogut-z-barcelos/
https://wszedobylscy.com/europa/portugalia/

