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Wstęp
W dniach 3 – 28 listopada 2014 roku grupa 16 uczniów Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej odbyła staż
zagraniczny w stolicy Portugalii - Lizbonie. Zdobywali nowe
doświadczenia
zawodowe,
doskonalili
znajomość
języka
angielskiego, poznawali również kulturę Portugalii. Przewodnik
opisuje miejsca, które stażyści poznali i podziwiali, i które
z pewnością zapiszą się na zawsze w ich pamięci.

Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko
autora.
Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności
za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej
informacji.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
Ruda Śląska – 2014
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1.

Portugalia

Jest 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. Dodatkowo
w skład Portugalii wchodzi szereg wysp położonych na Oceanie
Atlantyckim.
Portugalia położona jest w strefie klimatu śródziemnomorskiego
oceanicznego. Zimą występują wyraźne różnice między północą
a południem kraju. Na wysuniętym najdalej na południe Algarve
zdarzają się wtedy często ciepłe, słoneczne dni, a osłonięte plaże
południa pozwalają się opalać przez cały rok. Wieczory bywają
chłodne, ale nie na tyle, aby zrazić turystów. W okolicach Lizbony
zima jest łagodna, ale nieprzewidywalna – na przemian występują
dni słoneczne i deszczowe. W całym kraju zaczyna być cieplej
w maju i czerwcu, a wysoka temperatura utrzymuje się do
września. Z wyjątkiem Algarve noce bywają chłodne nawet w lecie,
zwłaszcza na wybrzeżu Cascais i Estorilu niedaleko Lizbony.
Na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO znajduje się 13 miejsc
z Portugalii, z czego 9 z nich to zabytki architektoniczne, a 2 to
regiony uprawy wina.

2.

Lizbona

Stolica i największe miasto Portugalii, położone w zachodniej
części Półwyspu Iberyjskiego, nad Oceanem Atlantyckim. Miasto
stanowi centrum polityczne, ekonomiczne i kulturalne kraju.
Region Lizbony jest najbogatszym regionem w Portugalii. Jest
również politycznym centrum Portugalii, ponieważ ma tu swoją
siedzibę rząd oraz głowa państwa.
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Lizbona znajduje się w strefie klimatu subtropikalnego typu
śródziemnomorskiego, z bardzo łagodnymi zimami i długimi
ciepłymi latami.
Lizbona ma 117 dni deszczowych rocznie (licząc również mżawkę),
od 2 dni deszczowych w lipcu do 15 dni deszczowych w styczniu.
W mieście znajdują się dwa obiekty z listy światowego dziedzictwa
UNESCO: Klasztor Hieronimitów oraz Torre de Belém, a na
przedmieściach znajduje się trzeci – Kulturowy Krajobraz Sintry.

(fot. http://krzychol.blogspot.com/ )
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3.

Lizbona- Belem

Podmiejska dzielnica Lizbony rozciąga się w okolicy dawnego
portu Restello, z którego przed wiekami odpływały statki
odkrywców konkwistadorów. W 1497 roku rozpoczął tu swój rejs
Vasco Da Gama, mający dotrzeć do Indii.
Jednym
z
symboli
Lizbony
jest
pomnik
odkrywców
geograficznych. Jest to 52-metrowa betonowa budowla,
przypominająca kształtem dziób olbrzymiego żaglowca. Na jego
pokładzie zgromadzono żeglarzy konkwistadorów i duchownych
wyruszających na podbój nowych lądów.
Kolejnym symbolem dzielnicy jest Torre de Belem przypominająca
nieco lukrowany tort. Zbudowano ją w celu ochrony portu
Restello, lokując wśród nurtu Tagu. Obecnie wieża stoi przy
samym lądzie, a wchodzi się do niej przez zwodzony most.

(fot. Kinga Jakubiec)
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4.

Praça do Comércio

To wspaniały plac położony nad brzegiem Tagu. Zwany jest
powszechnie Terreiro do Paço, gdyż przed trzęsieniem ziemi stał
tutaj pałac królewski. W XVI wieku (za panowanie króla Jana II)
znajdował się tu magazyn złota, które dzięki dyplomatycznym
zabiegom Portugalczyków, regularnie przypływało tu z zachodniej
Afryki.

(fot. Klaudia Zawół)
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5.

Zamek św. Jerzego w Lizbonie

Zamek św. Jerzego (Castelo de São Jorge) znajduje się na
najwyższym z siedmiu wzgórz miasta. Zamek góruje nad Alfamą,
która jest najstarszą dzielnicą Lizbony. Do zamku, zmierzają
zorganizowane
grupy
turystów,
gdyż
jest
to
jedna
z najpopularniejszych atrakcji turystycznych w Lizbonie.
W 1147 roku został zdobyty w trakcie oblężenia Lizbony. Według
jednej z legend, rycerz imieniem Martin Moniz, zauważając, że
jedne z wrót są otwarte, własnym ciałem uniemożliwił ich
zamknięcie. Rycerz zginął, ale to umożliwiło zdobycie zamku. Po
przeniesieniu stolicy Portugalii, z Coimbry do Lizbony, zamek stał
się siedzibą dworu. Za panowania króla Dionizego I w 1300 roku,
zamek został gruntownie wyremontowany. Pod koniec XIV w.,
Zamek na polecenie króla Jan I został poświęcony św. Jerzemu.

(fot. Kinga Jakubiec)

8

6.

Winda św. Justyny

Łączy ze sobą dwie dzielnice Baxia i Barrio Alto. Ta neogotycka
winda zwana jest także Elevador do Carmo. Winda znajduje się
w żelaznej 32 metrowej wieży ozdobionej delikatnym, bogatym
ornamentem. Elegancka winda posiada dwie drewniane kabiny,
z których każda może zabrać 25 osób. Początkowo winda była
zasilana parowo, jednak od 1907 roku całkowicie ją
zelektryfikowano. Na szczycie wieży znajduje się taras widokowy,
kawiarnia z pięknym widokiem na miasto i rzekę.

(fot. Klaudia Zawół)
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7.

Klasztor Hieronimitów

Budowa Klasztoru Hieronimtów rozpoczęła w roku 1501
z polecenia króla Manuela I, który wtedy rządził Portugalią, jako
wyraz dziękczynienia za szczęśliwą wyprawę Vasco da Gamy do
Indii. Klasztor powstał na miejscu kaplicy Ermida do Restelo
(Capela de Săo Jerónimo), założonej w tym miejscu przez Henryka
Żeglarza, w której to noc przed rozpoczęciem wyprawy do Indii
spędził Vasco da Gama. Budowę klasztoru zakończono dopiero
w poł. XVII wieku. Klasztor uważany jest za perłę stylu
manuelińskiego, z którego to słynie Portugalia, a jednocześnie
klasztor ten jest jednym z najpiękniejszych i najokazalszych
przykładów użycia stylu manuelińskiego w architekturze.

(fot. Kinga Jakubiec)
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8.

Sintra

Miasto wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO od
dawna przyciągało swoim urokiem.
To magiczne miejsce o niezwykłym mikroklimacie, położone wśród
gór i lasów. Zamek, pałace jak z bajki, ogrody oraz widok na
ocean - to wszystko oferuje nam miasteczko położone zaledwie 25
km od Lizbony. Górujące ponad Starym Miastem mury
mauretańskiej twierdzy - Zamku Maurów, bajecznie kolorowy
Pałac Pena oraz
Quinta da Regaleira, czy dziki ogród
i romantyczny pałac Monserrate to miejsca które trzeba zobaczyć.
Mimo tłumów turystów odwiedzających Sintrę, na wzgórzach
wokół miasta można znaleźć spokojne trasy spacerowe pośród
zalesionych jarów i źródeł czystej wody.

(fot. Kamila Hergesel)
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9.

Cabo da Roca

Skalisty Przylądek Cabo da Roca stanowi najdalej na zachód
wysunięty punkt lądu stałego Europy. Klif na Cabo da Roca ma
wysokość 140 metrów nad poziomem Oceanu Atlantyckiego.
Przylądek znajduje się ok 40 kilometrów od Lizbony. Na przylądku
znajduje się latarnia morska, której budowa została ukończona
w 1772 roku oraz krzyż. Na krzyżu znajduje się napis wzięty
z portugalskiego eposu czyli „Os Lusiadas”, znaczący : „Tutaj ...
gdzie kończy się ziemia, a zaczyna morze”.

(fot. Kinga Jakubiec)
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10. Cascais
Cascais powstało w XII wieku jako osada rybacka dostarczająca
świeże ryby do Lizbony. Dziś Cascais jest eleganckim kurortem
nadmorskim. Usytuowane jest na północnym brzegu ujścia Tagu,
nad piaszczystą, osłoniętą zatoką. Oprócz plaż atrakcją są tutaj
wąskie uliczki miasta, targ rybny, liczne muzea i parki. Będąc
w Lizbonie warto wybrać się na jednodniową wycieczkę do
Cascais. Zaledwie 2 kilometry na zachód od Cascais znajduje się
Boca do Inferno. Zobaczyć tutaj można wydrążoną przez fale
morskie studnię i tunel do niej prowadzący. Nadchodzące fale
tworzą tam głośny łoskot i huk.

(fot. Klaudia Zawół)
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11. Obidos
Obidos popularność swoją zawdzięcza przede wszystkim dwóm
rzeczom. Jedną z nich jest Międzynarodowy Festiwal Czekolady,
który jest rajem dla łasuchów – można podziwiać i smakować
rozmaite wyroby z czekolady czy też wziąć udział w konkursach
kulinarnych. Druga to średniowieczny gród, nad którym wznosi
się pomauretański zamek. Castelo de Obidos, określany mianem
jednego z siedmiu cudów Portugalii, przez wieki był również
tradycyjnym prezentem ślubnym króla Portugalii dla jego
małżonki.

(fot. Kinga Jakubiec)
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12. Nazare
Nazare w Portugalii to nie tylko jedna z najbardziej malowniczych
rybackich wiosek w całej Portugalii, ale również ważne
sanktuarium i ośrodek kultu dla wszystkich Portugalczyków oraz
pielgrzymek. To właśnie w Nazare znajduje się najstarsze
sanktuarium w tym kraju, które przez wieki było też jednym
z najbardziej popularnych miejsc kultu na terenie obecnej
Portugalii. Lecz Nazaré to nie tylko sanktuarium, ale i wspaniałe
plaże oraz urok nadmorskiej wioski rybackiej, dzięki czemu jest
ono chętnie odwiedzane i często znajduje się w programie
pielgrzymek do Portugalii

(fot. Kinga Jakubiec)
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13. Ogród Eden Buddha
Buddha Eden Garden może być miejscem pojednania. Bez żadnej
tendencji religijnych, otwiera swoje drzwi, do wszystkich ludzi
wszystkich religii, pochodzenia etnicznego, narodowości, płci,
wieku i statusu społeczno-kulturowego, zapraszając wszystkich
do zjednoczenia, do komunikowania się i medytowania, aby
odpocząć i odnaleźć szczęście. 86-hektarowy ogród ozdobiony jest
ponad 6000 tonami marmuru i granitu, które zostały starannie
wyrzeźbione do posągów Buddy. Rzeźby są umieszczone wśród
roślinności i wokół centralnego jeziora do tworzenia obszarów
ciszy. Możemy znaleźć tam również smoki i inne powiązane
z Buddą motywy. Na terenie ogrodu znajduje się także winiarnia,
w której można nabyć wiele gatunków win na każdą okazję.

(fot. Klaudia Zawół)
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14. Fatima
Fátima to przede wszystkim słynne na całym świecie
Sanktuarium Maryjne, które znajduje się właściwie w wiosce przy
Fátimie - Cova da Iria. Centrum miasta Fátima pełne jest
turystów i sklepów, straganów oraz stoisk z pamiątkami. Znajdują
się tutaj także bardzo drogie restauracje. W mieście jest około
8 tysięcy mieszkańców i 10 tysięcy miejsc noclegowych. Odległość
Lizbona - Fátima to 120 km.

(fot. Kamila Hergesel)
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Źródła:
http://naukajazdydaria.republika.pl/oferta.html
http://rafalstec.blox.pl/2012/06/Portugalia-najdrozsza-niespelniona.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lizbona
http://krzychol.blogspot.com/
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