За Португалия

Португалия заема западната част на Иберийския полуостров и притежава суверенитет над
Азорските острови и Мадейра. Страната е с площ 92 345 кв. км и население около 10
милиона жители.
Една от най-старите държави в Европа: не чак толкова колкото България, но основаването
ѝ през 1139 г., предшества това на своята съседка Испания, с близо 350 години.
Римляните, които пристигат през 218 г. пр. Хр., нарекли целия полуостров Хиспания, а
района между реките Доуро и Тежу Лузитания, заради келтиберското племе лузитани,
което живеело там.
Когато Римската империя се разпада през 5-ти век, Хиспания била опустошена първо от
германските племена, и след това превзета от маврите, през 711 г.
През 11 век започва сериозно военно завладяване от християнските северни кралства и
малкото графство Портукале е обявено за независимо от първият португалски крал Афонсо Енрикеш.
Новото кралство се разширява на юг към Алгарв и постепенно португалските моряци
започват да изучават африканския бряг.
Златния век на Португалия достига зенита си през кралството на Мануел 1, когато Васко да
Гама открива морският път до Индия през 1498 г., и две години по късно Педро Алвареш
Кабрал тръгва с армада от 13 кораба и открива Бразилия. Трансконтинелталната империя
и търговията с Изтока носят невероятни богатства на държавата и Лисабон придобива
прякора “града на подправките”.
Испания нахлува през 1580 г., и испанските монарси управляват през следващите 60
години. През 1640 г., Португалия възвръща своята независимост и възстановява
богатствата си с откриването на злато в Бразилия.
През втората половина на 18-ти век маркиз де Помбал (основният отговорник за
възстановяването на града след голямото земтресение на Лисабон), започва да
модернизира страната. Въпреки това, след френските инвазии през 1807/9/10 г., и
загубата на Бразилия през 1822 г., държавата обеднява отново. Борбата за власт между
абслоютната и конституционна монархия допълнително отслабва страната.
През 1910г., републиканска революция сваля монархията. Икономиката се влошава до
военния преврат през 1926 г., който води до дългосрочната диктатурата на Салазар.
Революцията на карамфилите слага край на управлението на диктатора през 1974 г., и
демокрацията се възстановява през 1976 г. Тази революция вoди до днешната
демократична система, независимостта на португалските колонии в Африка и до
възстановяването на международните отношения на страната.
Португалия се присъединява към Европейския Съюз през 1986 г.
Лисабон е избран за европейска столица на културата през 1994г., Порто през 2001 и
Гимараеш през 2012 г.
Последнoто световно изложение на 20-ти век Експо се състои през 1998 г., и е посветено на
океаните и моретата; Това събитие празнува 500 години от откриването на морския път до
Индия от Васко да Гама.
През 2004 г., Португалия става домакин на Европейското първенство пo футбол, като
националният отбор се класира на второ място, а през 2014 Кристиано Роналдо стана
носител на Златната топка на ФИФА и беше обявен за най-добрият футболист в Света за
изминалата 2013 г.
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