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 Сучасний державний прапор 
Португалії являє собою 
прямокутне полотнище із 
співвідношенням сторін 2:3, 
розподілене вертикально (зліва 
направо) на зелену (2 / 5 довжини) 
і червону (3 / 5 довжини) частини. 
У центрі на лінії перетину смуг 
зображений державний герб 
Португалії.

 Герб Португалії є золотою армілярною 
сферою, на яку поміщений геральдичний 
щит.На щиті, на білому тлі у формі хреста 
зображено 5 малих синіх щитів. На малих 
щитах зображено по 5 срібних безантів. 
По краях великого щита широка червона 
облямівка з сімома золотими замками. 
Армілярна сфера обрамлена золотими 
гілками, перев'язаними знизу двома 
стрічками ‐ червоною і зеленою стрічкою 
(кольори державного прапора).



 Гімн: "Португеза (A Portuguesa)“
 Площа: 92 391 км²
 Столиця: Лісабон
 Найбільші міста:  Лісабон, Порту, Амадора, Віла‐Нова‐де‐
Гая, Брага, Коїмбра, Сетубал, Алмада і Фуншал.

 Португалія ‐ парламентська республіка. Законодавча 
влада здійснюється Зборами республіки (однопалатний 
парламент), що складаються з 230 депутатів (з 1991 р.), які 
обираються прямим і таємним голосуванням терміном на 4 
роки. Виконавча влада належить Раді Міністрів (уряд). У склад 
уряду входить Рада міністрів, яка складається з прем'єр‐
міністра, його заступників і міністрів, а також держсекретарі і їх 
заступники.

 Національна валюта Португалії – євро (колективна валюта країн 
Європейського Союзу)



 У 1139 Португалія стала незалежним від Іспанії королівством. 
У 15 ст. Португалія була провідною морською 
державою Європи, а в наступному сторіччі першою з 
європейських країн створила величезну імперію із 
заморськими володіннями в Південній 
Америці, Африці,Індії і Ост‐Індії. У 1910 в Португалії монархію 
було скинуто, а 25 квітня 1974 році відбулася Революція 
гвоздик, коли демократично настроєна військова хунта поклала 
кінець диктаторському режиму Нової держави, що існував 
з 1926 року. Прийнята в 1976 році конституція проголосила 
Португалію парламентською республікою.



 В 1928‐68 роках в Португалії була військова диктатура під 
керівництвом Антоніу де Олівейра Салазара. Її африканські колонії 
стали незалежними в 1975, у 1976 була прийнята нова конституція, що 
забезпечувала поворот до громадянського правління. Нова 
конституція була прийнята в 1982 році, у ній обмежуються права 
президента. У 1986 році Маріу Суареш був обраний першим за 60 
років цивільним президентом. У тому ж році Португалія приєдналася 
до Європейського співтовариства.

 У 1998 році в країні було проведено всесвітню виставку 
Expo'98 (Лісабон), а у 2004 році— європейську першість з футболу.



 Географічне положення— країна розташована на 
південному заході Європи, на Піренейському півострові. 
Португалія— найзахідніша держава Європи. Межує лише 
з Іспанією. На заході і півдні омивається Атлантичним 
океаном.
 Рельєф: гори на півночі, на півдні рівнини; 
річки Дору, Тежу, Саду, Гвадіана;
 Острови Мадейра та Азорські— автономні регіони країни. 
Залежна заморська територія—Макао в Східній Азії 
неподалік Гонконгу, 20 грудня 1999 року офіційно 
повернута Китаю, але протягом 50 років зберігатиме 
статус особливого регіону з власним урядом, 
законодавством та економікою.
 Португалія розташована в субтропічному 
поясі. Середземноморський клімат присутній на всій 
території Португалії. 



Рослинність
Для північної і центральної частин 
Португалії характерна багата 
рослинність, тут, наприклад, мирно 
співіснують північна груша і 
середземноморський олеандр, а 
змішані ліси з каштанів, дуба, кам'яної 
липи та італійської сосни чергуються з 
евкаліптовими гаями. У південніших 
широтах частіше зустрічаються оливкові 
дерева і чагарники пробкового дуба, 
які переходять у луки.

Тваринний світ
Серед диких тварин у лісах Португалії 
найчастіше зустрічаються вовк, рись, 
дикий кіт, лисиця, дикий кабан, дикий 
козел, олень і заєць. Також тут велика 
кількість птахів і комах.



 Населення: 10,7 млн
 Португалія вважається моноетнічною країною, 

населеною португальцям. Хоча наприкінці 20 століття, вдалося 
сформувати дві етнічні складові в Португалії, які визначаються—
португальці від 90 % до 95 % і мігранти від 5 % до 10 % 
(бразильці, українці, кабовердці, ангольці…)



 Загалом, португальське суспільство є римо‐католицьке— 84,5 % 
населення, а 2,2 % є послідовниками 
інших християнських конфесій. У країні є невеликі 
громади протестантів,моронів, мусульман, індуїстів, сикхів, пра
вославних, бахаїстів, буддистів та гебреїв. Загалом цифри 
прихильників різних віровчень становлять:

 Католики— 84,53 % 
 Православні— 0,20 % 
 Протестанти— 0,56 % 
 Інші християнські релігії— 1,41 % 
 Юдеї— 0,02 %
 Мусульмани— 0,14 %
 Інші не християнські релігії— 0,16 %
 Атеїсти— 3,84 %



Промисловість
 У районі Лісабона переважає важка 
промисловість, що випускає сталь, 
нафтопродукти, верстати, автомобілі, 
хімічні продукти і цемент. Багато 
промислових підприємств хімічної, 
целюлозно‐паперової, цементної і 
харчової промисловості сконцентровані 
в прибережній смузі між Порту і 
Лісабоном. Обидва згаданих міста є 
центрами металургії 
і машинобудування.



Агропромисловий комплекс
 У сільському господарстві історично 

склалися значні відмінності 
у характері землекористування між 
північними і південними районами 
країни. На півночі домінує інтенсивний 
спосіб ведення господарства. Найчастіше 
селяни збирають два врожаї на 
рік.Вирощування влітку кукурудзи, а 
взимку бобових поєднується з 
різноманітним плодівництвом і 
тваринництвом. У південних районах 
Португалії переважають посіви пшениці.

Найважливіший район спеціалізованого 
субтропічного плодівництва ‐
найпівденніша провінція країни ‐
Алгарве. Одна з найбільш поширених в цій 
посушливій і мало зрошуваної області 
культур ‐ мигдаль. У Алгарве зростає також 
інжир, ріжкове дерево .. Зрошувані 
алювіальні долини Алгарве часто зайняті 
апельсиновими гаями. Тут же 
зустрічаються фінікові пальми.



 У гірських північно‐східних районах головна зернова культура ‐
жито.

 Маслини, що збираються у великій кількості, використовуються 
в їжу, але головним чином служать сировиною для 
виробництва оливкової олії. Португалія ‐ один з головних 
експортерів кетчупа. Величезну роль в сільському господарстві 
відіграють виноградарство і виноробство. Португалія ‐ одна з 
провідних західноєвропейських країн‐експортерів 
вина. Португальські десертні вина, особливо портвейн і мускат, 
а також рожеві столові вина відомі на весь світ.

 З положенням Португалії на Атлантичному узбережжі пов'язано 
розвитком рибного промислу. Рибальством займаються не 
тількипрофесійні рибалки, а й значна частина землеробів, для 
яких лов риби служить підсобним промислом.



Транспортний комплекс
 Транспорт: автомобільний, залізничний, морський, 
повітряний. Однак, за західноєвропейськими стандартами 
транспортна мережа розвинена недостатньо. Міжнародні 
аеропорти функціонують в Лісабоні, Порту, Фару, 
на Азорських о‐вах і Мадейрі.



Рекреаційно‐туристичний комплекс португалії

 Все більше розвивається туризм у Португалії, хоча донині ця 
країна в рекреаційному плані все ще менш відома, ніж Італія, 
Іспанія, Франція чи навіть Греція. Португальці дуже мало 
виїжджають на відпочинок за кордон (до 8%), але все більше 
приймають іноземних туристів. Влітку їх приваблює узбережжя 
Атлантичного океану, взимку ‐ острів Мадейра, розміщений 
біля західних берегів Африки. Великим резервом розвитку 
пляжного відпочинку залишається північне атлантичне 
узбережжя. 
Основними об'єктами пізнавального туризму є переважно 
музеї Лісабона.



Палац Келуш



Музей карет



церква Санта‐Марія



Зовнішньоторговельна діяльність
 Склад експорту: одяг і продовольство, 
машини, продукція хімічної і целюлозно‐
паперової промисловості, шкіряні 
вироби.
Географія експорту: країни ЄС ‐ 81% 
(Німеччина ‐ 20%, Іспанія ‐ 15%, Франція ‐
14%, Великобританія ‐ 12%, Нідерланди ‐
5%, Бельгія‐Люксембург ‐ 5%, Італія ‐ 4%), 
США ‐ 5%.

 Склад імпорту: машини і транспорт, 
нафтопродукти, продукція хімічної 
промисловості, текстиль, продовольство.
Географія імпорту: країни ЄС ‐ 76% 
(Іспанія ‐ 24%, Німеччина ‐ 15%, Франція ‐
11%, Італія ‐ 8%, Великобританія ‐ 7%, 
Нідерланди ‐ 5%), США ‐ 3%, Японія ‐ 2%.



 В Португалії існує два найзнаменитіших святих місця, куди стікаються 
численні паломники. Обидва розташовані в північній частині країни. 
Це місто Фатіма, що прославилося чудовими явищами, що 
відбувалися тут 13 числа кожного місяця в 1917 році. В результаті на 
цьому місці була побудована паломницька церква. Інше широко 
відоме місце ‐ церква Христа на Голгофі: до храму, що стоїть на 
гірській терасі (564 м), ведуть сходи неймовірної довжини, по якій 
деякі паломники підіймаються вгору на колінах.



Місто Фатіма



церква Христа на Голгофі



Кухня Португалії
До національних страв країни 
належать:

• Курка «Пірі‐пірі» ‐ з дуже гострим 
червоним перцем.

• Бакальяу ‐ солона тріска. Існує 365 
способів її приготування, по одному 
на кожен день року.

• Калду верде ‐ густий суп з капусти і 
картоплі з ковбасою чорісо

• Фейжоада ‐ запечені чорні боби з 
сушеним м'ясом, часником та ін

• «Кузіду Португеза» ‐ суміш 
яловичини, свинини, копченостей і 
курки.



Як і в багатьох середземноморських країнах, в Португалії, де виноробство 
було найдавнішим заняттям, виноградна лоза є символом достатку і 
благополуччя. Крім того в Португалії вона є символом міцного здоров'я та 
родинного тепла. Тому зовсім не дивно, що в Новий Рік португальці віддають 
данину поваги винограду. Вважається, що з'ївши виноградину під звуки 
новорічного годинника, вони виконують свої бажання. Тобто кожен удар 
годинникової стрілки супроводжується з'їданням однієї виноградини. При 
цьому кожен житель Португалії загадує одне бажання. У підсумку, за 12 
ударів стрілки годинника кожен може загадати 12 своїх найзаповітніших 
бажань.

Традиції Португалії



Дякую за увагу


