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POŁOŻENIE

❖REPUBLIKA 
PORTUGALSKA
JEST POŁOŻONA
NA ZACHODZIE
EUROPY, 
NA POŁUDNIOWYM 
ZACHODZIE .
PÓŁWYSPU . .
IBERYJSKIEGO.



PODSTAWOWE 
INFORMACJE

➢Język 
urzędowy: portugalski 
(jest on również 
językiem urzędowym 
w byłych koloniach 
tego kraju: w 
Brazylii, Mozambiku, 
Angoli, Gwinei Bissau 
i Równikowej, 
Wyspy Świętego 
Tomasza i Książęcej, w 
Republice Zielonego 
Przylądka i Timorze 
Wschodnim)

➢Portugalia dołączyła 
do Unii Europejskiej 1 
stycznia 1986 roku.

➢ Portugalia znajduje się w 
strefie 
klimatu śródziemnomorskiego 
oceanicznego.

➢ W Portugalii 

mieszka nieco ponad 

10 mln osób.



ATRAKCJE TURYSTYCZNE

▪ LIZBONA – STOLICA PORTUGALII. 

MIASTO MA WIELE ATRAKCJI NP. ZAMEK 
ŚW. JERZEGO,TWIERDZĘ OBRONNĄ TORRE

DE BELEM, KLASZTOR HIERONIMITÓW, 

PLAC PRAÇA DO COMÉRCIO, WINDĘ Z 

1902 ROKU ELEVADOR DE SANTA JUSTA.

▪ MADERA – WYSPA POŁOŻONA NA 
OCEANIE ATLANTYCKIM. JEST 
NAZYWANA KRAINĄ WIECZNEJ WIOSNY 
ZE WZGLĘDU NA JEJ KLIMAT. STOLICĄ 
WYSPY JEST FUNCHAL. MOŻNA 
TAM PODZIWIAĆ PIĘKNY WIDOK MIASTA 
Z KOLEJKI.



ao Porto – miasto w północnej Portugalii. 
Przykładami atrakcji tego pięknego 
miejsca jest dworzec São Bento, którego 
ściany przedstawiają najważniejsze 
wydarzenia w historii Portugalii i miasta, 
kościół św. Franciszka, księgarnia 
Lello&Irmão. Miasto posiada również 
piękne piaszczyste plaże.

o Coimbra – pierwsza stolica Portugalii. 
Warto tam zobaczyć m.in. Uniwersytet w 
Coimbrze, kościół św. Krzyża, Muzeum 
Narodowe Machado Castro, Stary 
klasztor św. Klary i Katedrę Se.



KUCHNIA

❖ Alheira de mirandela - kiełbasa 
z mięsa innego niż wieprzowina. 
Była wytwarzana przez 
portugalskich Żydów, którzym 
religia zabraniała spożywania 
wieprzowiny. Aby nie być 
rozpoznanym mieszali 
dozwolone mięsa z chlebem.

❖ Bacalhau – dorsz. Można nazwać go potrawą 
narodową, którą można znaleźć w każdym 

barze i restauracji w kraju. Portugalczycy mają 
ogromną ilość sposobów przygotowania go.

❖ Caldo verde – zupa pochodząca 
z północy Portugalii. Jest ona 

podawana 
podczas uroczystości 
rodzinnych i lokalnych świąt.

❖ Pasteis de nata –

budyniowe ciasteczko 
wywodzące z się z 

klasztoru w Lizbonie.

❖ Cataplana de Marisco –
potrawa z ryb lub owoców 

morza. Jej składniki 
mogą się różnić zależnie 
od pory roku i kucharza.

❖ Bifana – kanapka w 

pszennej bułce z 
wieprzowiną. Jest

uważana za fast food 

i znajduje się ofercie portugalksiego
McDonalda.

❖ Feijoada – gulasz. Jego nazwa 

pochodzi od głównego składniku -
czarnej lub czerwonej fasoli (port. 

feijão). Danie jest popularne w 

dawnych koloniach Portugalii.



CIEKAWOSTKI

1.W Portugalii 

znajduje się 
najstarsza działająca 

księgarnia założona 

w 1732 roku.

2.Największy omlet w 

historii został 
zrobiony w Portugalii 

w 2012 roku. Ważył 

on ponad 6 ton.

3. Jedyna plantacja 

herbaty w Europie 
znajduje się w São 

Miguel na Azorach, 

które należą do 

Portugalii.

4.Granice Portugalii 

pozostają 
niezmienne od 1139 

roku, czyli prawie od 

900 lat.

5.Portugalia była 

jednym z pierwszych 

krajów, który zniósł karę 

śmierci (w 1867 roku). 

Ostatni wyrok 

wykonano w 1846 roku.

6.Granice 

Portugalii są 

takie same od 

1139 roku.

7.W Portugalii znajduje się 

15 obiektów światowego 

dziedzictwa UNESCO. Co 

roku panśtwo odwiedza 

ponad 13 milionów 

turystów.

8.1 listopada 1755 r. 
Lizbonę nawiedziło 

trzęsienie ziemi. W wyniku 
którego zginęło ok. 275 tys. 
ludzi. Było to jedno z 

największych trzęsień ziemi 
w historii Europy.
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