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           Prezentarea generala a Portugaliei 

• Portugalia este cel mai vestic taram al Europei, unde descoperi vestigii 
ale celor peste 6000  de ani de stradanii umane, de la dolmenele 
neolitice la catedralele si palatele in stil manuelin, pana la cel mai nou 
cartier Parco de Nacoes din Lisabona strahuit de Podul Vasco da 
Gama.  
 



• Portugalia este tara mediteraneana de la Oceanul Atlantic ce ofera 
istoria vie si intacta a unui intreg continent, pastrata asa de un popor 
primitor si sentimental, ale carui doruri saudade le poti simti si 
asculta prin minunata muzica Fado. De la cel mai vestic punct al 
Europei, Cabo da Roca, la plajele stancoase de la Cabo Vincente sau 
plajele late si nisipoase din zona sudica turistica Algarve, Portugalia 
ofera vacante de neuitat. 



• Suprafata Portugalia dispune de o suprafata de 92.094 km2. Din 
aceasta suprafata 88.790 km2 apartin Portugaliei continentale, 2.247 
km2 Arhipelagului Azore si 794 km2 Arhipelagului Madeira. Teritoriul 
Portugaliei continentale are o forma rectangulara cu o lungime de 560 
km si o latime de cca 220 km.  

• Religie Religia principala este cea romano catolica, reprezentata de 
95% din populatie. 



• Portugalia, cu granitele stabilite in sec. al XIII-lea, este una dintre cele 
mai vechi natiuni din Europa. Triburile iberice ale lusitanilor care 
populau teritoriul Portugaliei in antichitate a fost supuse de romani in 
sec. I - II . Lusitania, devenita provincie a Imperiului Roman, este 
cucerita in sec. al X-lea  de triburile germanice, in sec. al XI-lea de 
catre vizigoti, intrand apoi, in anii 711 - 718, in stapanirea arabilor. Din 
secolul al X-lea, tinuturile cuprinse intre raurile Minho si Douro sunt 
desemnate cu numele de Terra Portucallis, de la numele roman 
Portus Calle, al orasului Porto. 

 



• În timpul Reconquistei (sec. IX - XIII), pe teritoriul eliberat de sub dominatia 
araba ia fiinta, in 1095, comitatul Portugaliei, iar in 1139 Regatul Portughez. 
In 1147 este recucerita Lisabona, in 1249, provincia sudica Algarve, ultima 
aflata sub stapanire araba. La incheierea Reconquistei sunt trasate hotarele 
cu Spania vecina, Portugalia fiind primul stat european care-si fixeaza 
definitiv frontierele, ramase neschimbate pana astazi. In 1415 incepe 
cucerirea primelor asezari de pe coasta nord-africana, apoi expansiunea pe 
litoralul Africii Occidentale prin Henric Navigatorul, Bartolomeu Diaz atinge 
Capul Bunei Sperante, Vasco da Gama descopera drumul maritim spre 
India, iar Pedro lvares Cabral debarca in 1500 pe litoralul Braziliei. in sec. al 
XV-lea si la inceputul sec. al XVI-lea, Portugalia devine o mare putere 
maritima, punand bazele unui vast imperiu colonial. 



• Apogeul expasiunii teritoriului si al infloririi economice si culturale 
este atins in timpul domniei regelui Manuel I. La jumatatea sec. al 
XVI-lea, Portugalia pierde statutul de mare putere maritima, iar in 
1822 Brazilia, cea mai importanta colonie a Portugaliei, si proclama 
independenta. La 5 octombrie 1910 monarhia este abolita, iar 
Portugalia se proclama republica. Lovitura de stat militara din 1926, 
deschide calea dictaturii lui Antonio de Oliveira Salazar, care impune 
in 1933 o constitutie de tip fascisto-corporatist. In 1949 Portugalia 
devine membru fondator al NATO, iar in 1974 o insurectie militara - 
Revolutia Garoafelor Rosii, inlatura pe succesorii lui Salazar si 
deschide calea restaurarii democratiei. Portugalia devine in 1986 
membru al Uniunii Europene. 



• Portugalia este o țară dezvoltată , cu o economie avansată cu venituri 
mari și un nivel de trai înalt. Este a 5-a cea mai pașnică țară din lume, 
menținând o formă de guvernare republicană semiprezidențială. Are a 
18-lea cel mai mare progres social din lume, aflându-se înaintea altor 
țări vest-europene precum Franța, Spania și Italia. Membru fondator 
al NATO și al Comunității Țărilor de Limbă Portugheză, este, de 
asemenea, membră a numeroase alte organizații internaționale, 
inclusiv Organizația Națiunilor Unite, Uniunea Europeană, zona euro, 
și OCDE.  



• Portugalia este un pionier al reformei consumului de substanțe, 
decriminalizând posesia de droguri pentru uz personal în 2001. După 
ani de investiții și cooperare, Portugalia a marcat un punct culminant 
al folosirii energiei regenerabile la nivel mondial în 2016, atunci când 
a reușit să se alimenteze timp de 107 ore consecutive exclusiv din 
energie hidroelectrică, eoliană și solară. 

 



• Portugalia este definită ca având climă mediteraneană, și este una din 
cele mai calde țări europene: media anuală a temperaturii în 
Portugalia continentală  variază de la 8–12 °C în interiorul muntos 
până la 16–18 °C în sud și în bazinul râului Guadiana. Există însă și 
variații de la câmpie la munte: Rivas Martinez prezintă câteva zone 
bioclimatice ale Portugaliei. Algarvele, separate de regiunea Alentejo 
de munți de până la 900 m în Alto de Fóia, au o climă similară cu cea a 
coastelor sudice ale Spaniei sau Australiei de Sud-Vest 



• Precipitațiile medii anuale pe continent variază de la puțin peste 
3.200 mm în munții din nord până la sub 300 mm în zona râului 
Massueime, lângă Côa, de-a lungul râului Douro. Muntele Pico (d) este 
atestat ca fiind cea mai ploioasă zonă a țării (peste 6.250 mm pe an), 
conform Instituto Português do Mar e da Atmosfera  (în traducere, 
Institutul Portughez al Mării și Atmosferei). 

 



• În unele zone, cum ar fi bazinul Guadiana, temperaturile medii anuale pot 
crește până la 28 °C, iar maximele verii trec adesea peste 40 °C. 
Temperatura maximă înregistrată vreodată în Portugalia a fost de 47,4 °C la 
Amareleja , deși, conform datelor din satelit, nu acesta este cel mai fierbinte 
punct din timpul verii. Zăpezile cad regulat pe timp de iarnă în nordul și 
centrul zonei interioare a țării, în regiuni ca Guarda, Bragança, Viseu și Vila 
Real, mai ales la munte. Iarna, temperaturile pot scădea și sub −10 °C mai 
ales în Serra da Estrela , Parcul Național Peneda-Gerês, Serra do Marão  și 
Serra de Montesinho . În aceste zone, poate cădea zăpadă oricând din 
octombrie până în mai. În sudul țării, ninsorile sunt rare, dar apar totuși la 
altitudini mari. Deși temperatura minimă absolută înregistrată de IPMA  
este de −16 °C la Penhas da Saúde și Miranda do Douro, s-au efectuat și 
măsurători care au arătat temperaturi mai scăzute, cum ar fi -17,5 °C, 
măsurate de Institutul Politehnic Bragança la marginea orașului în 1983, și 
sub −20 °C în Serra da Estrela.  
 



• Portugalia are între 2500 și 3200 de ore de lumină solară pe an, o 
medie de 4–6 h zilnic iarna și 10–12 h zilnic vara, cele mai mari valori 
înregistrându-se în sud-est și cele mai mici în nord-vest. Temperatura 
suprafeței mării pe coasta de vest a Portugaliei continentale variază 
de la 13–15 °C iarna la 18–22 °C vara, în timp ce pe coasta de sud, ea 
se încrie între 15 °C iarna și 23 °C, atingând ocazional și 26 °C. 



                               Minho 

• Minho a fost o fostă provincie a Portugaliei, înființată în 1936 și 
dizolvată în 1976. A fost compusă din 23 de municipalități, cu capitală 
în orașul Braga. Astăzi, zona ar include districtele din Braga și Viana do 
Castelo. Minho are influențe celtice substanțiale și împărtășește 
multe trăsături culturale cu Galicia vecină în Spania.  



• Regiunea era parte a provinciei romane și a Regatului timpuriu 
medieval Gallaecia. Vestigiile istorice ale celticului Minho includ 
Briteiros Iron Age Hillfort, cea mai mare cetate nativă gallaeciană din 
regiunea Entre Douro e Minho, în nordul Portugaliei. Universitatea din 
Minho, înființată în 1973, își ia numele din fosta provincie.Minho este 
renumit ca fiind originea supă caldo verde și vinul Vinho Verde. 

 



                                 Barcelos 
• Barcelos este un oraș portughez din districtul Braga, în regiunea de 

nord și sub-regiunea Cávado cu aproximativ 20 625 de locuitori. 
Orașul se învecinează la nord cu comunele Viana do Castelo și Ponte 
Lima, la est cu Vila Verde și orașul Braga, la sud cu Vila Nova de 
Famalicão, la sud-est cu Póvoa de Varzim și la est cu Esposende. 



• Cel mai înalt punct din oraș este situat în São Gonçalo la o altitudine 
de 488 metri la parohia Fragoso. Cinema Orașul Barcelos este deservit 
de două cinematografe conduse de compania Cinemas Cinemax. De 
asemenea, dispune de Societatea de Film Barcelos care realizează 
proiecții de film în Sala Bibliotecii Municipale. Televiziune Barcelos TV 
Ziare A Voz do Minho - generalist Jornal Rock Rola em Barcelos - cu 
tematica, despre muzica.  



• Barcelos Popular - generalist Cávado Jornal - generalist Journal de 
Barcelos - generalist Radio Radio Barcelos 91.9FM Radio Cávado 
102.4FM Biblioteci Arhiva Municipală Biblioteca Municipală Barcelos 
Bibliotecile grupurilor școlare Cultură În municipiul Barcelos există 11 
monumente naționale, 8 imobile de interes public și 5 monumente în 
procesul de clasificare. 

 


