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Mosteiro de Alcobaça
Opactwo cystersów, którego budowę rozpoczęto w połowie XII w. Gotycki kościół
i klasztor wywierają oszałamiające wrażenie
swoją wielkością.

Mosteiro de Batalha
Jeszcze jeden portugalski klasztor na Liście
UNESCO. Olbrzymia budowla z końca XV w.
łączy style gotycki i manueliński.
Convento do Cristo w Tomarze
Wpisany na Listę UNESCO monumentalny
kompleks zamkowo-klasztorny, jeden z największych na świecie. Wzniesiony został
w XII w. przez templariuszy.

Palácio Nacional de Queluz
Pałac wzniesiony na życzenie Piotra III de Bragança, któremu miał służyć jako letnia siedziba. Położony wśród wspaniałych ogrodów, zachwyca przepychem. Jedna z ostatnich w Europie budowli rokokowych.
Templo Romano w Évorze
Licząca prawie 2 tys. lat jedna z najlepiej zachowanych na Półwyspie Iberyjskim rzymskich świątyń.

Torre de Belém w Lizbonie
Wieża strzegąca niegdyś wejścia do lizbońskiego portu. Najdoskonalszy przykład stylu
manuelińskiego. Wpisana na Listę UNESCO.
Recinto Megalítico dos Almendres
koło Évory
Obszar megalityczny będący jednym z najstarszych zabytków świata. Powstały prawdopodobnie 7 tys. lat temu, w czasie, gdy pierwsze plemiona pasterskie i farmerskie docierały
do Europy, obejmuje ponad sto monolitów.

Palácio Nacional de Mafra
Monumentalny i ekstrawagancki zespół
pałacowo-klasztorny, wzniesiony w 1. poł.
XVIII w. przez rozrzutnego króla Jana V. Doskonały przykład architektury barokowej.
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Atrakcje Portugalii

Mosteiro dos Jerónimos w Lizbonie
Wpisany na Listę UNESCO ogromny
XVI-wieczny klasztor Hieronimitów, zbudowany z olbrzymim rozmachem i wielkim nakładem kosztów. Jedno z największych osiągnięć architektury manuelińskiej.

atrakcje Portugalii

Atrakcje Portugalii

perły architektury
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Sintra
Urocze miasteczko, wpisane na Listę UNESCO
z uwagi na swą „romantyczną” architekturę. Palácio Nacional da Pena, tajemnicza Quinta da
Regaleira, Castelo dos Mouros to tylko niektóre
elementy bajkowej scenerii miasta, położonego wśród zielonych wzgórz Serra de Sintra.

Santarém
Miasto niesłusznie zapomniane przez turystów, dlatego ciche i spokojne. Spośród
wielu jego zabytków na szczególną uwagę
zasługują kościoły: Igreja de Santa Maria de
Marvila (XVI w., styl manueliński) i Igreja da
Graça (XIV w., gotyk).

Évora
Pełne uroku zabytkowe miasto, wpisane na Listę UNESCO. Do najciekawszych budowli należą katedra Sé (XII/XIII w.) – największa średniowieczna budowla Portugalii oraz Igreja de
São Francisco (XV/XVI w.) – gotycko-manuelińska świątynia, z ossuarium ze szkieletami
kilku tysięcy zakonników.
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Baixa
Lizbońska dzielnica, powstała po trzęsieniu ziemi w 1755 r. od podstaw, stanowi ciekawy
przykład realizacji XVIII-wiecznych założeń urbanistycznych.
Silves
Dawna stolica al-Gharb (dzisiaj: Algarve), zwana „Bagdadem Zachodu”. Nad miastem wznosi się
mauretański zamek z VIII w. – jedyny, który przetrwał do dziś w tak okazałym stanie.
Alfama
Dzielnica Lizbony, która jako jedyna nie ucierpiała podczas wielkiego trzęsienia ziemi w 1755 r.
Labirynt jej krętych, stromych ulic zachował dawny niepowtarzalny klimat.
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Skarby urbaniStyki
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intereSujące obiekty techniki
Ponte 25 de Abril
Olbrzymi czerwony most na Tagu, przypominający Golden Gate w San Francisco. Łączy Lizbonę z podmiejską Almadą.

Elevadores w Lizbonie
Budowane pod koniec XIX w. kolejki-windy
służą mieszkańcom stolicy do dziś.

Ponte Vasco da Gama w Lizbonie
Najdłuższy most w Europie, liczący 17 km.

Atrakcje Portugalii

Estação do Oriente
Nowoczesny dworzec kolejowy, będący
równocześnie stacją metra i dworcem autobusowym. Architektura peronów przypomina las palmowy.

Atrakcje Portugalii

Torre Vasco da Gama
Mierząca 145 m najwyższa budowla Portugalii, górująca nad nowoczesną lizbońską
dzielnicą Expo.
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Mówi się, że wystarczy w Lizbonie czy jej
okolicach wykopać metrową dziurę i już
ma się szansę na znalezienie wartościowego przedmiotu, np. rzymskiej monety.
Najstarszą legendę o Olisipo znaleźć można
wśród greckich mitów. Kraina odkryta
przez Odyseusza, który, zgubiwszy drogę,
pożeglował na kraniec świata, miała być
baśniowym ogrodem, zamieszkanym przez
nimfy Hesperydy. W ogrodzie tym rosły złote
jabłka, które badacze mitów identyfikują
jako pomarańcze. W innej wersji legendy
◄ Widok na Alfamę – Miradouro
Santa Luzia
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zakochana w Odyseuszu nimfa Kalipso przemieniła się w węża, którego ciało uformowało siedem wzgórz.
Według historyków jedno ze wzniesień – to, na którym znajduje się dziś średniowieczny zamek – zostało zasiedlone
ok. 1200 lat p.n.e. przez Fenicjan. Ci lizbońskiemu wybrzeżu nadali miano Ubis Ubbo,
czyli Łagodna Zatoka. W 205 r. p.n.e. Rzymianie, po wkroczeniu na teren Luzytanii
(której stolicą stało się dzisiejsze miasto
Mérida leżące na terenie Hiszpanii), zajęli
Olisipo, zwane za czasów Cezara Felicitas
Iulia. Aż do V w., kiedy to ziemię przejęli
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Wizygoci, Rzymianie budowali w mieście
drogi, wznosili fortyfikacje oraz sadzili – tak
ważne dla gospodarki współczesnej Portugalii – winorośle i oliwki.
Plemiona germańskie wycofały się stąd
wraz z nadejściem Maurów, którzy w 711 r.
zdobyli Gibraltar, a trzy lata później Lizbonę,
nazywaną Lixbuną lub Olissiboną. W czasach
dominacji muzułmańskiej wzniesiono zamek
São Jorge, który 1200 lat później wysłannik
Napoleona, generał Junot, wybrał na swą
siedzibę. W tym samym czasie u stóp zamku
powstała, właściwie niezmieniona do dziś,
dzielnica al-Hamma, współcześnie Alfama.
W 1147 r. Alfons I Zdobywca (znany też jako
Dom Afonso Henriques), pierwszy król Portugalii, wtargnął do miasta wraz z armią
krzyżowców, urządzając kilkudniową rzeź.
W 1260 r. stolicę z Coimbry przeniesiono do
Lizbony, która od tego czasu, aż po wyniszczające trzęsienie ziemi w 1755 r., nieustannie
się rozwijała. Do miasta dobudowano dzielnicę Mouraria, w której pozwolono osiedlić

się pozostałym w mieście Maurom; znaczenia nabrała także dzisiejsza Baixa, niegdyś dzielnica położona po obydwu stronach rzeki.
W latach 1288–90 powstał w Lizbonie
pierwszy portugalski uniwersytet, przeniesiony z czasem do Coimbry. Dzięki skarbom,
przyprawom i niewolnikom, przywiezionym
z wypraw przez Bartolomeu Diasa (1488)
i Vasco da Gamę (1497), Portugalia stała się
najbogatszą monarchią Europy. Większą
część budżetu pochłaniała jednak rozbudowa stolicy rodzącego się imperium kolonialnego. Przełom XVII i XVIII w. to korzystny
okres w dziejach Lizbony – z Brazylii przypływały statki załadowane diamentami.
Szybko jednak Jan V doprowadził kraj do
bankructwa, m.in. wznosząc monumentalny
pałac-klasztor w Mafrze (1717–30). Według
ówczesnych, nieodpowiedzialny monarcha
tak zarządzał skarbem państwa, że złota nie
wystarczyło nawet na królewski pochówek!
1 listopada 1755 r. w Lizbonie zatrzęsła się

▼ Panorama Baixy
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Tsunami i trzęsienie ziemi 1755 r.
Wielkie trzęsienie ziemi, które doszczętnie
zniszczyło stolicę Portugalii 1 listopada 1755 r.,
było najpotężniejszym w znanej nam historii
Europy. Epicentrum znajdowało się na dnie
oceanu, w pobliżu Przylądka św. Wincentego.
Tragedia rozpoczęła się w Lizbonie o 9.30
rano. Pechowego dnia, w dzień Wszystkich Świętych, kościoły stolicy były pełne
wiernych. Pierwszy wstrząs w ciągu dwóch
minut zrównał z ziemią 50 świątyń. Kolejny
przysypał Lizbonę pyłem i gruzem, powodując śmierć przez uduszenie setek mieszkańców. Fala tsunami uderzyła kilka minut
później, zalewając przybrzeżną część stolicy. Tysiące świec, palących się w domach
i kościołach, wywołało pożar, którego nie zdołano ugasić przez kolejne sześć dni. Następne
wstrząsy rujnowały miasto przez cały dzień.
17 tys. budynków z ok. 20 tys. zostało zniszczonych, m.in. Casa da India – portugalskie centrum dowodzenia, Pałac Inkwizycji
i budynek Opery (największy w Europie,
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otwarty zaledwie kilka miesięcy przed katastrofą). Spaliły się setki dokumentów, obrazów
i książek nieocenionej wartości. Spośród
250 tys. mieszkańców Lizbony jedna osoba na
dziesięć straciła życie. W mieście zapanował
chaos: otwarto więzienia, a bandy kryminalistów dokonywały spustoszeń w magazynach z bronią i amunicją. Księża z pospiesznie
skonstruowanych ambon wygłaszali kazania,
piętnujące grzeszników odpowiedzialnych
za trzęsienie ziemi, które miało być oznaką
Bożego gniewu. Ówczesny król Portugalii,
José I, szczęśliwie uszedł z życiem – akurat
w ten dzień postanowił wybrać się z rodziną
do Belém. Do historii przeszła rozmowa
monarchy z jednym z ministrów. Niezdecydowany król José prosił dostojnika o radę.
Polityk odpowiedział: „Pogrzebać umarłych.
Nakarmić żywych. Odbudować miasto”. Ministrem tym był Sebastião de Carvalho, znany
jako Markiz de Pombal, jeden z czołowych
polityków europejskich końca XVIII w.
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• Magiczna Lizbona
• Zabytkowa zabudowa miast
• Bajkowe plaże i urwiste klify
• Ciche rybackie wioski
• Fado i azulejos

fot. na okładce: Shutterstock.com
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to Twój niezastąpiony towarzysz podróży. Wskaże najważniejsze atrakcje, podpowie, czego szukać poza głównymi szlakami, i wprowadzi w świat miejscowych obyczajów. Znajdziesz w nim opisy najciekawszych
regionów i miast, a sprawdzone informacje praktyczne ułatwią zaplanowanie
podróży. Przewodnik uzupełniają czytelne mapy, starannie dobrane zdjęcia
i liczne ramki z ciekawostkami. Wszystko to w połączeniu z poręcznym formatem i atrakcyjną szatą graficzną sprawia, że Travelbook to najlepszy wybór dla
ciekawych świata.

Portugalia

Portugalia – ten najdalej na zachód wysunięty kraj Europy szczyci się bogatą historią, której pamiątki napotyka się niemal na każdym kroku. Zwrócona ku Atlantykowi, zachwyca niezwykłymi krajobrazami i egzotyczną
roślinnością, uwodzi łagodnym klimatem i piaszczystymi plażami pełnymi słońca. Jej sercem jest Lizbona, malownicze miasto o wyjątkowej atmosferze. Ojczyzna Magellana i innych wielkich odkrywców zachęca do
podróży szlakiem monumentalnych twierdz i pałaców, średniowiecznych
klasztorów, pięknych azulejos i nostalgicznych melodii fado. Gwarancja
niezapomnianych wrażeń!
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