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Portugalia

stolica: Lizbona
język urzędowy: portugalski

ustrój: republika parlamentarna
waluta: Euro (EUR)
ludność: 10 677 00
powierzchnia: 92 391 km2

religia dominująca: katolicyzm
strefa czasowa: UTC (zimą), UTC + 1 (latem)
numer kierunkowy: + 351

Telefony alarmowe + numer i adres 
ambasady RP w Lizbonie
Ambasada i Konsulat RP w Lizbonie

Avenida das Descobertas, 2 
1400-092 Lisboa, Portugal 

Tel: +351 21 3012350 
+351 21 3014200 

+351 21 3041410 
Fax: +351 21 3041429 
NUMER DYŻURNY (+351) 968046691 

(czynny całą dobę, należy dzwonić 
tylko w nagłych przypadkach)!

Konsul Honorowy RP w Albufeira
Elidérico Viegas
E.C. Cerro Alagoa - Apartado 2360
8201 - 918 Albufeira

Quinta da Bolota, Lote 4A
8200-314 Albufeira
tel: 00351 289 580 530
fax: 00351 289 580 539

Ambasada Republiki Portugalskiej w Warszawie
ul. Francuska 37, 03-905 Warszawa 
tel. (0-22) 511 10 10-12; fax (0-22) 511 10 13 
e-mail: embaixada[at]embport.internetdsl.pl
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Godziny otwarcia
Sklepy są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 9.00 do 13.00 i  od 15.00 do 19.00, a  w  soboty od 
9.00 do 13.00. Niektóre centra handlowe i supermarkety 
w dużych miastach są otwarte również w niedzielę i przez 
cały dzień w dni powszednie.

Muzea są czynne zazwyczaj od 10.00 do 12.30 i od 14.00 
do 17.00. W poniedziałki są nieczynne.

Banki są zazwyczaj czynne od 8.30 do 15.00, zaś w sobo-
ty, niedziele i święta – nieczynne.

Karty płatnicze
Walutę można wymienić w bankach lub kantorach. Moż-
na ją podjąć również w świetnie zorganizowanej sieci ban-
komatów Multibanco, przy czym należy pamiętać o ogra-
niczeniach: jednorazowym (200 €) i  dziennym (400 €) 
limicie wypłaty. Praktycznie wszystkie sklepy akceptują 

płatność kartą płatniczą. 
Do najpopularniejszych 
kart kredytowych w Portu-
galii należą Visa, American 
Express, Diners Club, Ma-
stercard, JCB i Maestro.

Dni ustawowo wolne od pracy 
w 2015 r.
1 stycznia: Nowy Rok (Ano Novo)
18 kwietnia: Wielki Piątek (Sexta Feira Santa)
20 kwietnia: Wielkanoc (Páscoa)
25 kwietnia: Święto Wyzwolenia (Dia da Liberdade)
1 maja: Święto Pracy (Dia do Trabalhador)
10 czerwca: Dzień Portugalii (Dia de Portugal)
19 czerwca: Boże Ciało (Corpo de Deus)
15 sierpnia: Wniebowzięcie NMP (Festa da Assunçăo)
5 października: Dzień Republiki (Dia da Instauraçăo de 
República)
1 listopada: Wszystkich Świętych (Dia de Todos os Santos)
1 grudnia: Dzień Odzyskania Niepodległości (Dia da 
Restauraçăo)
8 grudnia: Niepokalane Poczęcie NMP (Imaculada 
Conceiçăo)
25 grudnia: Boże Narodzenie (Natal)

Telefonia komórkowa

Vodafone, TMN i Optimus to 
główni operatorzy pokrywają-
cy swym zasięgiem cały obszar 
kraju. Korzystanie z  telefonu 
podczas kierowania samocho-
dem jest zabronione za wy-
jątkiem korzystania z  zestawu 
głośnomówiącego lub zestawu 
słuchawkowego.

Wtyczki i napięcie w sieci

Wtyczki w Portugalii są takie 
same jak w Polsce. Napięcie 
w sieci wynosi 220V/50Hz.

Dostęp do Internetu

W każdej kafejce internetowej (Espaço Internet) można skorzystać 
z 30-minutowego darmowego dostępu do sieci. Takie kafejki dzia-
łają w większych miastach Portugalii, a dostęp jest możliwy po oka-
zaniu dokumentu tożsamości (dowodu osobistego bądź paszportu). 
Bezpłatne wi-fi jest dostępne jedynie w połowie portugalskich hoteli. 
W pozostałych średnia cena za godzinę wynosi ok. 2,7 €, przy czym 
im wyższy standard hotelu, tym droższy dostęp. Portugalia pokryta 
jest dobrze rozbudowaną siecią wi-fi. Informację o opłatach za ko-
rzystanie z niej i listę samych hotspotów można znaleźć tutaj.

http://www.ptwifi.pt/
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Zdrowie i bezpieczeństwo
Dostęp do pomocy medycznej w Portugalii jest możliwy 
na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowot-
nego oraz dokumentu tożsamości – dowodu osobistego 
bądź paszportu. Oczywiście mowa tu tylko o  pomocy 
w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia. 
Publiczne ośrodki zdrowia, zwane Centro de Saúde, są 
czynne w godzinach od 8 do 20, choć w większych mia-
stach przyjmują całodobowo. 

W trakcie wizyty należ okazać lekarzowi kartę EKUZ 
i podkreślić, że chce się być leczonym zgodnie z przepisa-
mi UE. Leczenie specjalistyczne i badania wymagają skiero-
wania lekarza ogólnego. W niektórych ośrodkach zdrowia 
dostępne jest leczenie stomatologiczne. W razie nagłego 
zagrożenia zdrowia lub życia można zwrócić się bez skie-
rowania do szpitala Narodowej Służby Zdrowia (Serviço 
Nacional de Saúde – SNS). Telefon alarmowy to 112.

W zależności od placówki, opłata za wizytę u  lekarza 
pierwszego kontaktu wynosi od 2 do 9 €. Kobiety w ciąży 
i pacjenci poniżej 12 roku życia są zwolnieni z opłat. Po-
byt w szpitalu nie wiąże się z żadnymi opłatami. Niektóre 
leki są bezpłatne, za inne należy zapłacić 5%, 31%, 61% 
lub 85% ceny. Leki spoza listy refundowanych są płatne 
w 100%. Receptę na lek refundowany może wystawić tyl-
ko lekarz. Transport powrotny do Polski odbywa się na 

koszt pacjenta, dlatego wskazane jest wykupienie prywat-
nego ubezpieczenia medycznego.

Leczenie poza placówkami Narodowej Służby Zdrowia 
pokrywane jest w całości przez pacjenta i nie podlega re-
fundacji.

By starać się o zwrot poniesionych kosztów leków, nale-
ży po powrocie do Polski złożyć we właściwym oddziale 
NFZ wniosek wraz z oryginałami rachunków i dowodów 
zapłaty.

Więcej informacji o  funkcjonowaniu portugalskiej 
służby zdrowia można uzyskać w regionalnych urzędach 
opieki zdrowotnej (Administração Regional de Saúde) bądź 
w instytucji łącznikowej.

Portugalia kontynentalna i Azory:
Direcção-Geral de Segurança Social,
Largo do Rato, 1,
1269-144 Lisboa
Portugal
Tel. 0035 1213 817 300;
fax. 0035 1213 889 517
www.seg-social.pt

Madera:
Direccao Regional de Saude
Publica de Funchal
Rua das Pretas 1
9000 Funchal
Madeira
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Komunikacja

Z Polski najlepiej wybrać samolot; dotychczas istnieje jedno bez-
pośrednie połączenie Warszawa-Lizbona, obsługiwane zasadniczo 
przez portugalskie linie TAP (www.flytap.com); można też wyszukać 
tanie połączenia przez Hiszpanię lub Anglię.

Bardziej wytrwałym polecić można autokar. Koszt biletu z Pol-
ski do Portugalii wynosi ok. 1500 zł w obie strony, a odpowiednią 
opcję można wyszukać na stronie internetowej: międzynarodowe 
przejazdy autokarowe. Trzeba przy tym pamiętać, że odległość np. 
z Krakowa do Lizbony wynosi 3280 km (jadąc przez Niemcy, Fran-
cję, Hiszpanię) oraz 3500 km (trasą przez Austrię, Włochy, Francję, 
Hiszpanię).

Jazda samochodem to spory koszt, trzeba bowiem wliczyć w cenę 
koszty przynajmniej 2 noclegów, autostrad i wyżywienia.

Pociąg jest droższy niż dwa poprzednie środki lokomocji i wyma-
ga co najmniej trzech przesiadek. Podróż trwa dwie i pół doby i wie-
dzie przez Frankfurt-Paryż-Madryt do Lizbony.

Chcąc poruszać się po kraju i jak najwięcej zwiedzić, najwygod-
niej wynająć samochód. Portugalia ma sporą sieć autostrad, a dro-
gi boczne są niezłej jakości. Autostrady (autoestradas) są płatne 
w punktach zwanych portagem. Przybliżona cena na trasie Lizbona 
– Fátima (120 km) to ok. 8 €. Aby wypożyczyć samochód, trzeba 
mieć ukończone 21 lat, paszport lub dowód i prawo jazdy ważne 
ponad rok.

Sieć autobusowa jest dobrze rozwinięta; szybkie połączenia mię-
dzy głównymi miastami nazywają się expressos, autobusy pospieszne 
regionalne – rápidos, a  zatrzymujące się w  każdej miejscowości – 
carreiras.

Pociągi są tańsze od autobusów, lecz wolniejsze i nie wszędzie do-
cierają. Istnieją trzy rodzaje linii: regional czyli zwykłe (R), inter-
regional (IR), tj. pospieszne oraz ekspresy intercidade (IC); przejazd 
luksusowym pociągiem Alfa Pendular np. z Lizbony do Faro kosz-
tuje ok. 30 €.
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Noclegi
Portugalia dysponuje dużą i zróżnicowaną bazą noclegową, 
zwłaszcza w większych miastach i na wybrzeżach. Dzieli 
się ona na kilka kategorii. Do najdroższych należą oczy-
wiście hotele cztero- i pięciogwiazdkowe, ale także zajazdy 
(estalagens) i wytworne pousadas w zamkach czy pałacach.

Oferty tańsze to apartamenty turystyczne (apartamentos 
turísticos) – z reguły od dwóch do pięciu gwiazdek, a także 
skupiska apartamentów, zwane wioskami turystycznymi 
(aldeamentos turísticos). Istnieją także pensjonaty (alber-
garia) o  różnym standardzie oraz tanie schroniska mło-
dzieżowe (pousadas de juventude) z  kilkuosobowymi po-
kojami. Ogólnie można stwierdzić, że czystość i standard 
trzy- i czterogwiazdkowych hoteli są w Portugalii wyższe 
niż w innych turystycznych krajach Europy.
W Portugalii funkcjonuje też ok. 200 kempingów o róż-

nych cenach i kategoriach. Nie ma zakazu rozbijania się na 
dziko, z wyjątkiem miejsc turystycznych w południowej 
prowincji Algarve.

Przybywający do Fatimy pielgrzymi mogą wybierać spo-
śród bogatej liczby oferowanych hoteli. Ceny noclegów 
w zależności od klasy hotelu wahają się od 40 do 150 € za 
dobę. By sprawdzić ofertę danego hotelu, wystarczy wejść 
na naszą stronę i kliknąć w ikonę przy jego nazwie. Poja-
wią się wówczas dane kontaktowe hotelu wraz ze wska-
zówkami dojazdu i opiniami klientów, a w przypadku nie-
których również z możliwością rezerwacji.

Internacional Hotel w Lizbonie, Portugalia. Fot. blueSkySunHigh/Flickr.com

Pousada w Gerês, Portugalia. Fot. Alexandra Gomes/Flickr.com
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Mapa hoteli w Fatimie. Źródło: maps.google.pl
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Jedzenie
Podobnie jak w sąsiedniej Hiszpanii, obyczaje kulinarne 
w Portugalii różnią się od polskich. Główny posiłek jada 
się wieczorem w godzinach 19:00 – 22:00; powszechnym 
zwyczajem jest także jadanie poza domem.

Do filarów kuchni portugalskiej należą: ryby (peixes), 
owoce morza (mariscos), choć nie brakuje potraw mię-
snych (carne) i drobiowych (aves).

Najbardziej znane ryby, stanowiące specjalność Portuga-
lii to dorsz (bacalhau) i sardynki (sardinhas).

Główny, wieczorny posiłek składa się zwykle z  zupy 
(sopa), dania głównego (prato principal) i deseru (doces).

Przez cały dzień pije się kawę (um café), najczęściej w po-
staci włoskiego l’espresso. Kawa w Portugalii jest znakomi-
ta!

Portugalia jest poważnym producentem win, których 
nie może zabraknąć w  tutejszej kuchni. Najbardziej zna-
nymi winami portugalskimi są porto i madera, choć poza 
nimi istnieje oczywiście cała gama win czerwonych (tinto), 
białych (branco) i  różowych (rosado); szczególnym rodza-
jem wina jest tzw. vinho verde (wino zielone musujące), 
produkowane z winogron rosnących wysoko nad ziemią 
i zbieranych wcześniej, by dojrzały w butelkach. Z winem 
tym związana jest tradycja podobna do tradycji beaujolais 
nouveau we Francji.

Niektóre portugalskie specjalności:

• Sardinhas assadas – sardynki z grilla, podawane z ziem-
niakami lub jako przystawka (entrada);

• Bacalhau – dorsz to danie narodowe; przyrządza się go 
na wiele sposobów: popularny jest bacalhau á  brás  – 
danie z solonego i suszonego, rozdrobnionego dorsza 
z ziemniakami, cebulą i jajkami;

• Mariscos – owoce morza, a wśród nich m. in. krewetki 
(camarões), kalmary (lulas), ostrygi (ostras), ośmiornice 
(polvo), homary (lagosta); podawane z ryżem (arroz de 
marisco);

• Porco à alentejana – wieprzowina z małżami;
• Tripas à moda do Porto – flaczki z fasolą i warzywami;
• Cozido à portuguesa – gulasz z wieprzowiną, cielęciną 

i warzywami;
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• Sopa de pedra – „zupa z  kamienia” z  legendą w  tle, 
składniki dowolne;

• Caldeirada – pikantny kociołek pełen ryb, mariscos 
i mięsa z warzywami;

• Feijoada – rodzaj gęstej zupy z fasoli z dodatkiem mięsa 
lub/i ryb oraz warzyw;

• Malasada – ciastko w rodzaju naszych pączków;
• Pastéis de nata – babeczki śmietankowe z Lizbony;
• Caldo verde – popularna zielona zupa z kapusty i ziem-

niaków;
• Qeijos – sery: istnieje całe bogactwo zwłaszcza serów 

owczych o renomie międzynarodowej np. queijo Serra 
da Estrela, quiejo da Nisa czy quiejo Terrincho; nie bra-
kuje też serów kozich, krowich i mieszanych.
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Mini-rozmówki portugalskie. 
Przydatne wyrażenia i zwroty

Dziękuję Obrigado (mężczyźni), 
obrigada (kobiety)

Proszę Por favor
Przepraszam Desculpe

Cześć Olá!
Dzień dobry Bom dia (rano), boa tarde 

(po południu).
Dobry wieczór/dobranoc Boa noite.
Do zobaczenia Até breve!
Do jutra Até amanhã!

Mam na imię... Chamo-me…
Nazywam się... O meu nome é…
Bardzo mi miło Muito prazer.
Mnie również Igualmente.

Skąd jesteś? De onde você é?
Jestem z Polski Venho de Polonia.
Jestem Polakiem Eu sou polonês.

Co słychać? O que há de novo?
Bardzo dobrze Optimo

Jak się masz? Como está? Tudo bem?
Dziękuję, świetnie Obrigado (a), muito bem!

Co to jest? O que é isto?
Nie rozumiem Não comprendo.

Która godzina? O que horas são?
Czy jest otwarte? Esta aberto?
Czy mogę...? Posso…?

Gdzie mogę kupić...? Onde posso comprar?
Ile kosztuje...? Quanto custa…?

Gdzie jest...? Onde é…?
Przepraszam, jak dojść do...? Faz favor, para ir…?
Czy można tu robić zdjęcia? Posso tirar uma foto aqui?

Czy może Pan powtórzyć? Pode repetir, por favor?
Przepraszam, nie rozumiem Desculpe, não comprendo.
Co to znaczy? O que significa isso?
Jak to się mówi po portugal-
sku?

Como se dizem em portu-
gués?

Czy mówi Pan po angielsku? O senhor(a) fala inglés?
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10 miejsc, które trzeba koniecznie odwiedzić
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„W Porto pracują, w Bradze 
się modlą, w Coimbrze 

studiują, a w Lizbonie wydają”

Braga – główny ośrodek religijny kraju, siedziba 
arcybiskupów,

Porto – kościół św. Franciszka, most żelazny z XIX w., 
port wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO,

Coimbra – dawna stolica Portugalii, najstarszy ośrodek 
uniwersytecki Portugalii, 

Tomar – zespoł klasztorny templariuszy, wpisany na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO,

Batalha – gotycki zespół klasztorny Matki Boskiej 
Zwycięskiej, z grobowcami władców portugalskich, 
wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, 

Alcobaça  – gotycki klasztor cystersów wpisany na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO,

Mafra – monumentalny zespół pałacowo-klasztorny,

Sintra – Zamek Maurów, Pałac Pena, pałac Monserrate, 
klasztor kapucynów, 

Lizbona – stolica Portugalii, zabytkowa średniowieczna 
dzielnica Alfama, kościół św. Antoniego Padewskiego, 
dzielnica Belém z pięknym klasztorem Hieronimitów,

Evora – rzymska świątynia Diany, mury średniowiecznej 
katedry oraz XVII-wieczna Kaplica Kości.
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Najbardziej atrakcyjne miejsca 
w Portugalii
Lizbona – stolica kraju, położona malowniczo nad pół-
nocnym brzegiem Tagu, ok 17 km od ujścia rzeki do 
Oceanu Atlantyckiego. Mieszka tu ok. 500 tysięcy ludzi. 
Miasto rozłożone jest na kilku wzgórzach, co przydaje mu 
dodatkowego uroku. Tutaj urodził się św. Antonii Padew-
ski, patron Portugalii. Turystyczne atrakcje Lizbony usy-
tuowane są głównie w dzielnicach Belém, najbliżej oceanu, 
Bairro Alto i Baixa, w samym centrum miasta oraz w Alfa-
mie, a także na terenach Parque das Nações, w północnej 
części miasta. 

W Belém największe atrakcje to manueliński klasztor 
Hieronimitów i  również manuelińska wieża Belém, po-
nadto Pomnik Odkrywców i Muzeum Morskie.

W Bairro Alto odwiedzić można słynną kawiarnię Bra-
sileira i posłuchać lizbońskiej pieśni fado.

Baixa to dzielnica handlowa odbudowana po wielkim 
tsunami, które nawiedziło Lizbonę w 1755 r.; tu właśnie 
znajduje się główny plac miasta, Praça do Comércio z po-
mnikiem króla Józefa I.

Nad Alfamą góruje zamek św. Jerzego, skąd rozciąga się 
wspaniały widok na miasto, rzekę Tag i przerzucony przez 
nią most z wielką figurą Chrystusa Króla (Cristo Rei); po-
niżej zamku wznosi się stara katedra lizbońska Sé (Sedes 
Episcopalis). Wspinając się krętą drogą  dochodzi się do 
lizbońskiego Panteonu i klasztoru São Vicente.

I wreszcie, w  dzielnicy zwanej Parkiem Narodów od-
wiedzić można okazałe Oceanarium, prezentujące faunę 
i florę czterech największych akwenów świata, a także rzu-
cić okiem na most Vasco da Gamy.

Sintra i Cabo da Roca-Sintra, położona na zachód od Li-
zbony, wpisana jest na listę Światowego Dziedzictwa UNE-
SCO. Pierwotnie była tu siedziba mauretańskiego kalifa; 
po rekonkwiście w 1147 r. Alfons I Zdobywca, pierwszy 
król Portugalii, urządził tu własną siedzibę i aż do osiem-
dziesiątych lat XIX w. pałac w Sintrze (Palácio Nacional), 
przebudowany wcześniej w  stylu manuelińskim przez 
Króla Manuela I (1495-1521), funkcjonował jako letnia 
rezydencja królów portugalskich.
W górze ponad miastem widnieje zamek mauretański 

(Castelo dos Moros) z VIII w., a na najwyższym szczycie 
Serra de Sintra usytuowany jest bajkowo-eklektyczny za-
mek Palácio da Pena, wzniesiony w latach 1839-1850.

Cabo da Roca to najdalej na zachód wysunięty cypel 
Europy kontynentalnej (9,5 st. dł. zach.). Nad samym 
urwiskiem stoi latarnia z tablicą, na której wypisano sło-
wa wielkiego poety portugalskiego Luísa de Camõesa: „Tu 
kończy się ziemia i zaczyna morze”.

Klasztory Batalha, Alcobaça, Tomar – Te najbardziej 
okazałe klasztory Portugalii wypełniają dziś nie mnisi, lecz 
turyści. To efekt sekularyzacji dóbr kościelnych i  zajmo-
wania majątków klasztornych przez państwo, począwszy 
od lat trzydziestych XIX w.
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Batalha – dominikańskie opactwo Santa María da Vi-
toria, arcydzieło portugalskiego gotyku; założone dla upa-
miętnienia zwycięstwa pod Aljubarrotą w 1385 roku nad 
armią kastylijską; na placu obok zespołu klasztornego stoi 
konny pomnik Nuno Alvaresa Pereiry, zwycięskiego wo-
dza; wewnątrz znajduje się królewski panteon, gdzie spo-
czywają m.in. Jan I (założyciel dynastii Aviz) z małżonką 
i jego syn Henryk Żeglarz; w krużgankach mieści się grób 
nieznanego żołnierza i małe muzeum wojskowe; osobną 
atrakcję opactwa stanowią Niedokończone Kaplice, bę-
dące przykładem czystego portugalskiego stylu manueliń-
skiego.

Alcobaça – gotycki klasztor Mosteiro de Santa María de 
Alcobaça, założony przez Alfonsa I Zdobywcę w 1153  r. 
jako siedziba cystersów; główną atrakcję stanowią dwa, 
umieszczone naprzeciw siebie w  prezbiterium kościoła 
grobowce króla Piotra Okrutnego i Inés de Castro, a także 
związana z nimi legenda wielkiej miłości władcy.

Tomar – klasztor Zakonu Chrystusa (Convento de 
Christo), od 1356 r. główna siedziba zakonu w Portuga-
lii, będącego spadkobiercą  templariuszy; założony został 
w  1162 r. i  zbudowany w  stylach gotyckim i  manueliń-
skim. Na szczególną uwagę zasługuje Charola – oratorium 
templariuszy otoczone manuelińskimi krużgankami. Ko-
niecznie zwiedzić należy także samo miasto Tomar, nad 
którym góruje zamek templariuszy.

Nazaré (Nazaret) – miasto turystyczne usytuowane nad 
otwartym Atlantykiem, ok. 100 km na północ od Lizbo-

ny; dzieli się na część dolną (plaża i główna część miasta) 
oraz górną (Sitio), gdzie można wjechać kolejką szynową; 
z Sitio, z wysokości 110 m, rozciąga się wspaniały widok 
na szeroką piaszczystą plażę. Tutaj także mieści się kościół 
Nossa Senhora de Nazaré, a w nim małe sanktuarium ry-
backie z figurką Czarnej Madonny, przywiezionej tu – jak 
głosi legenda – z Nazaretu przez pewnego mnicha w IV w.

Faro – miasto na południowym wybrzeżu Portugalii, 
stolica prowincji Algarve; odebrane Maurom w 1249 r.; 
zniszczone przez trzęsienie ziemi w 1755 r.; posiada jedy-
ne na południu lotnisko międzynarodowe i jest przez to 
znakomitą bazą do zwiedzania wybrzeża aż do przylądka 
Sáo Vicente i  miasteczka Sagres, gdzie namiestnik pro-
wincji Henryk Żeglarz zbudował pierwszą szkołę morską, 
w której pobierali nauki słynni żeglarze, m.in. Magellan 
i Vasco da Gama.

Evora – rzymskie miasto w prowincji Alentejo; najwięk-
szymi atrakcjami są Templo Romano (świątynia rzym-
ska), pozostałości z czasów mauretańskich i szereg kościo-
łów łącznie z katedrą Sé, a także centrum starego miasta 
z Praça do Giraldo. Do XVIII w. Evora słynęła z uniwersy-
tetu jezuickiego.

Santarém – zabytkowe miasto położone 60 km na północ 
od Lizbony nad rozlewiskiem  Tagu; poza barokową jezu-
icką katedrą Sé, kościołem Igreja da Graça, gdzie znajduje 
się grobowiec odkrywcy Brazylii, Pedro Alvaresa Cabra-
la, oraz pięknym targiem zdobionym płytkami azulejos, 
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w  Santarém odwiedzić można sanktuarium w  Igreja do 
Santíssimo Sacramento – miejsce cudu eucharystycznego 
z XIII w.

Coimbra – miasto nad rzeką Mondego; dawna rzymska 
Conímbriga; położona jest w połowie drogi między Lizbo-
ną i Porto; to tu od pięciuset lat mieści się najważniejszy 
uniwersytet w kraju. Coimbra była pierwszą stolicą Por-
tugalii i  siedzibą króla Alfonsa I Zdobywcy. W zabytko-
wym centrum warto odwiedzić katedrę Sé Velha, a także 
kilka kościołów z elementami architektury manuelińskiej. 
W kościele Santa Cruz spoczywają dwaj pierwsi władcy 
Portugalii.

Porto – drugie co do wielkości i rangi miasto Portugalii, 
położone u ujścia rzeki Duero, w regionie produkcji słyn-
nego wina porto. Nazwa miasta wywodzi się od rzymskiej 
miejscowości Portus Cale. Miasto rozrzucone jest na sze-
rokiej i górzystej przestrzeni z przerzuconym ponad rzeką 
wysokim mostem  Ponte Dom Luís I. Pod względem ma-
lowniczości położenia nie ustępuje Lizbonie. W centrum 
historycznym znajduje się katedra Sé z XII-XIII w. z przy-
ległym pałacem biskupim, a naprzeciw katedry widoczny 
jest słynny manueliński pręgierz. Poza licznymi kościoła-
mi warto też odwiedzić dworzec zdobiony płytkami azu-
lejos – jedyny w swoim rodzaju.

Braga – to perła północnej prowincji Minho, skąd już tyl-
ko krok do hiszpańskiej Galicji. Miasto posiada ponad 30 
kościołów, w tym katedrę Sé, budowaną od XI do XV w.; 

jednak największą atrakcją turystyczną, a także najbardziej 
okazałym miejscem kultu w Portugalii, jest Bom Jesus do 
Monte, barokowe sanktuarium usytuowane nieco poza 
samym miastem. Prowadzą do niego słynne schody, po 
których wchodzi się do kaplicy Ukrzyżowanego, mijając 
stacje pasyjne, fontanny, przedstawienia postaci biblij-
nych i alegoryczne figury.

Ile... zapłacimy w Portugalii?
chleb - 0,80-1,20 €

bułka - 0,13 €

mleko - 0,70 €

masło - 1,80 €

jajka 6 szt - 0,70 €

wieprzowina (1 kg)– 3–4,50 € 

pomidory (1 kg) - 0,90€

pomarańcze (1 kg) - 1 €

banany (1 kg) - 1,10 €

woda niegazowana (1,5l) - 0,70€

dorsz suszony (1 kg) - 7 €

butelka wina - 2,5-3,5 €

filiżanka kawy 0,70 €

danie dnia w restauracji - 5-10 €

przejazd metrem w Lizbonie - 0,80 €

benzyna bezołowiowa (1l)- 1,6 €
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MIEJSCA ŚWIĘTE

Sanktuarium Matki 
Bożej Fatimskiej po-
wstało w miejscu sześciu 
objawień, w  których 
Matka Boża przekaza-
ła pastuszkom trzy ta-
jemnice fatimskie od 13 
maja do 13 października 
1917 roku. Położone jest 
w  okolicy zwanej Cova 
da Iria, w  prowincji 
Extremadura – 120 km 
od Lizbony i 180 km od 
Porto, dwóch najwięk-
szych miast Portugalii. 

Capelinha – kaplica sto-
jąca w miejscu objawień 
Matki Bożej. To tu wła-
śnie odbywają się główne 
nabożeństwa i stąd także 
wyrusza codziennie póź-
nym wieczorem proce-
sja ze świecami, niosąc 
figurę i  śpiewając pie-
śni w  różnych językach. 
W kaplicy umieszczono 
figurę Matki Bożej Fa-
timskiej.

Aljustrel – wioska po-
łożona 2 km od sanktu-
arium, miejsce zamiesz-
kania pastuszków. Dom 
Franciszka i  Hiacynty 
oraz położony 200 m da-
lej dom Łucji stanowią 
rodzaj muzeów, gdzie 
można zobaczyć pamiąt-
ki po świadkach obja-
wień fatimskich. Obok 
domu Łucji znajduje się 
punkt informacyjny.

Valinhos – miejsce od-
dalone 3 km od sank-
tuarium, w  którym 19 
sierpnia 1917 roku Mat-
ka Boska objawiła się pa-
stuszkom po raz czwar-
ty. Aktualnie znajduje 
się tam pomnik Maryi 
umieszczony we wnętrzu 
niedużej kapliczki. 

Loca do Anjo – miejsce 
pierwszego i  trzeciego 
objawienia Anioła Po-
koju wiosną i  jesienią 
1916 r. 
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FATIMA – SANKTUARIUM I OKOLICZNE 
MIEJSCA KULTU 
W porównaniu z innymi sanktuariami maryjnymi w Eu-
ropie i  na świecie, sanktuarium fatimskie zasługuje na 
szczególną uwagę pielgrzymów, będąc wymarzonym  
miejscem skupienia i modlitwy, których nie zakłóca zgiełk 
turystyczny i handlowy. Santuário de Nossa Senhora de 
Fátima (Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej) powstało 
w miejscu sześciu objawień, w których Matka Boża prze-
kazała pastuszkom trzy tajemnice fatimskie od 13 maja 
do 13 października 1917 roku. Położone jest w  okolicy 
zwanej Cova da Iria, w prowincji Extremadura -  120 km 
od Lizbony i 180 km od Porto, dwóch największych miast 
Portugalii. Należy do diecezji Leiria-Fátima i parafii fatim-
skiej. 

Szczególny urok sanktuarium fatimskiego, jednego 
z  najważniejszych sanktuariów maryjnych świata, pole-
ga na głęboko religijnej atmosferze, uczynności  tamtej-
szych służb porządkowych i znakomitej organizacji, która 
zapewnia pielgrzymom komfort niezbędny do modlitwy, 
zgłębiania tajemnic objawionych, a często także do odby-
wania pokuty. 

Przestrzeń sanktuarium wypełnia ogromny Plac Piu-
sa XII (Praça Pio XII), którego powierzchnia jest dwukrot-
nie większa od placu watykańskiego. Powiada się, że może 
on pomieścić milion osób. Nazwę swoją zawdzięcza on 
konsekracji bazyliki fatimskiej, dokonanej w 1953 roku 
przez Piusa XII.

W obrębie placu mieści się szereg budowli, z których naj-
ważniejszą jest oczywiście Kaplica Objawień (Capelinha 
das Aparições), gdzie umieszczono figurę Matki Bożej Fa-
timskiej. To tu właśnie odbywają się główne nabożeństwa 
i  stąd także wyrusza codziennie późnym wieczorem pro-
cesja ze świecami, niosąc figurę i  śpiewając pieśni w róż-
nych językach. Przyjmuje się, że figura  stoi dokładnie 
w  miejscu, w  którym  Matka Boża objawiała się trojgu 
Pastuszkom – Łucji Dos Santos oraz Franciszkowi i Hia-
cyncie Marto trzynastego dnia  maja, czerwca, lipca, wrze-
śnia i października. Nieopodal kaplicy znajduje się wielki 
dąb korkowy (Azinheira Grande), będący świadkiem tych 
wydarzeń.

Niemal na środku placu, naprzeciw frontu kaplicy wznie-
siono postument Świętego Serca Jezusa (Sagrado Coração 
de Jesus), zwrócony ku Bazylice Matki Bożej Różańcowej 
(Basílica de Nossa Senhora del Rosário). Wzniesiono ją 
w latach 1928-1953 w stylu neobarokowym według pro-
jektu holenderskiego architekta, Gerarda Van Kriekena. 
Widoczna z daleka wieża bazyliki wznosi się na wysokość 
65 metrów i  zwieńczona jest brązową koroną o  wadze 
siedmiu ton oraz krzyżem. W prezbiterium świątyni spo-
czywają pastuszkowie, błogosławieni Franciszek i Hiacyn-
ta, a  także zmarła w 2005 r. Łucja. W głównym ołtarzu 
podziwiać można scenę objawień, a 15 bocznych kaplic 
reprezentuje piętnaście tajemnic Różańca. Szczególnie 
urokliwa jawi się kolumnada po obu stronach bazyliki, 
przypominająca rozwarte ramiona, które obejmują część 
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Placu Piusa XII. Pomiędzy dwustoma kolumnami roz-
mieszczono 14 stacji Drogi Krzyżowej, wykonanych z po-
lichromowanej ceramiki. Kolumnadę wieńczy 17 figur 
świętych portugalskich, świętych fundatorów kongrega-
cji religijnych i propagatorów kultu maryjnego. Dźwięk 
potężnych dzwonów z wieży roznosi się po całej okolicy, 
wzywając na nabożeństwa i na wieczorną procesję.

Po przeciwnej stronie Placu Piusa XII widnieje Wielki 
Krzyż (Cruz Alta) o wysokości 34 metrów, wykonany ze 
stali przez Roberta Schada z Niemiec. Tuż za nim całą 
niemal tylną przestrzeń placu wypełnia ogromna sylwet-
ka  Kościoła Trójcy Przenajświętszej (Igreja da Santíssima 
Trinidade), wybudowanego według projektu greckiego 
architekta, Alexandrosa Tombazisa. Budowę kościoła 
rozpoczęto w roku 2004, a 12 października 2007 roku zo-
stał on poświęcony przez legata papieża Benedykta XVI na 
uroczystości obchodów dziewięćdziesiątej rocznicy obja-
wień. Kościół wybudowano gwoli powiększenia niewy-
starczającej przestrzeni sakralnej Bazyliki, umożliwiając 
tym samym odprawianie nabożeństw z udziałem wielkiej 
ilości wiernych. Nowy kościół ma bowiem ponad osiem 
i pół tysiąca miejsc siedzących. Jego biała bryła ma kształt 
koła o  średnicy 125 metrów i  o  wysokości 18 metrów. 
Ciekawym elementem ikonografii zewnętrznej są brązo-
we drzwi główne, poświęcone Chrystusowi, a także bocz-
ne drzwi św. Filipa, poświęcone dwunastu Apostołom. W 
przedniej części ołtarza umieszczono fragment marmuru 
z grobu Apostoła Piotra w Bazylice Watykańskiej, poda-

rowany sanktuarium przez Ojca Świętego Jana Pawła II. 
Dodatkową atrakcję tej części sanktuarium stanowi tzw. 
Strefa Pojednania, umieszczona w  podziemiach frontu 
kościoła Trójcy Przenajświętszej, gdzie znajduje się m. in. 
pięć kaplic i wiele konfesjonałów. Po czterech stronach 
kościoła umieszczono cztery pomniki, przedstawiające 
trzech papieży (Piusa XII, Pawła VI i Jana Pawła II) oraz 
biskupa diecezji Leiria. 

Z nawiedzeniem sanktuarium fatimskiego związane jest 
zwyczajowo przejście Drogą Krzyżową i wizyta w wiosce 
Aljustrel, miejscu zamieszkania pastuszków. Droga Krzy-
żowa (Via-Sacra) wiedzie przez 14 stacji upamiętniają-
cych Mękę Chrystusa; stacja 15 poświęcona jest Zmar-
twychwstaniu. Na końcu znajduje się Kalwaria (Calvário) 
– kaplica i wieńcząca ją postać Ukrzyżowanego. 14 stacji 
zostało ufundowanych w  1964 r. przez uchodźców wę-
gierskich, a ostatnia – piętnasta – w roku 1992. Stąd fa-
timska Droga Krzyżowa zwana jest także Drogą Węgier-
ską. Pomiędzy jej stacjami mieści się figura Matki Bożej 
z Valinhos, upamiętniająca czwarte objawienie z 19 sierp-
nia 1917 r. 

Zgodnie z  przekazem pastuszków, przed objawienia-
mi Matki Bożej nawiedzał ich trzykrotnie Anioł Pokoju 
(Anjo da Paz) lub Anioł Portugalii. Pierwsze i trzecie uka-
zanie się Anioła miało miejsce wiosną i  jesienią 1916  r. 
w  Loca do Anjo, drugie – latem tegoż roku nieopodal 
domu Łucji przy studni.
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Domy pastuszków w  Aljustrel zwiedza się zwykle po 
przejściu przez Drogę Krzyżową. Dom Franciszka i Hia-
cynty oraz odrębny dom Łucji stanowią rodzaj muzeów, 
gdzie można zobaczyć pamiątki po świadkach objawień 
fatimskich; obok domu Łucji znajduje się punkt informa-
cyjny.

Co zabrać do Portugalii?

Poza paszportem czy dowodem osobistym warto mieć ze 
sobą legitymację studenta (ISIC/Euro<26) lub emeryta, 
które uprawniają do tańszych biletów wstępu do obiek-
tów muzealnych. Trzeba też zabrać Europejską Kartę 
Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ.
Niezbędne będą również nakrycie głowy, krem z filtrem 
UV, okulary przeciwsłoneczne, wygodne obuwie i aparat 
fotograficzny.

Pamiątki

Najlepsze chwile spędzone w Portugalii przywołają pa-
miątki takie jak: Azulejos (płytki ceramiczne), wyroby 
z korka, malowane koguty z Barcelos, wina porto i made-
ira, kawa Delta, dewocjonalia.

KLIMAT
Portugalia położona jest w strefie klimatu śródziemno-
morskiego oceanicznego. 

Jest to klimat łagodny, charakteryzujący się krótkimi zi-
mami i ciepłymi latami.
W okresie zimowym występują duże różnice między po-

łudniowymi i północnymi krańcami Portugalii. Wysunię-
te najdalej na południe Algarve cieszy się ciepłymi, sło-
necznymi dniami, a osłonięte plaże umożliwiają opalanie.
W okolicach Lizbony zima bywa kapryśna, zdarzają się 

na przemian dni słoneczne i deszczowe. W centrum i na 
północy zimowe miesiące są chłodne i deszczowe, ale nie 
mroźne. Temperatury poniżej zera spadają zimą w por-
tugalskich górach, a śnieg w Serra da Estrela utrzymuje 
się od listopada do lutego. Średnia temperatura powietrza 
zimą w Portugalii wynosi 12°C. 

Lato jest upalne w całym kraju, jednak na północy wy-
stępuje większe prawdopodobieństwo deszczu.


