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CO BYŁO NAJPIERW?

W starożytności ziemie obecnej Portugalii, 
zamieszkiwali Celtowie oraz ludy iberyjskie. 
Do wybrzeży docierały wyprawy handlowe 

Fenicjan i Greków. W III wieku p.n.e. 
terytorium znalazło się pod 

zwierzchnictwem Kartaginy, 
a w następnym stuleciu stało się terenem 

rzymskim.
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CO BYŁO NAJPIERW?

Za rządów rzymskich nastąpiła całkowita 
romanizacja ludności, a w późniejszym 

okresie także chrystianizacja. Rzymianie 
rządzili na tych terenach do V wieku, kiedy 

doszło do najazdu Germanów, których 
następnie w VIII wieku podbili Arabowie.
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Arabowie byli wypierani z półwyspu Iberyjskiego stopniowo do XV 
wieku przez potomków plemion germańskich, którzy założyli 

państwo Asturię i Franków. W roku 868 Vímara Peres będący 
wasalem króla Asturii utworzył hrabstwo Portucale z Porto jako 
głównym miastem (dawniej porto nazywało się Portus Cale czyli 

„Port Cale” skąd wzięła się nazwa hrabstwa).
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Alfons I zdobywca

W roku 1139 hrabia Alfons Henryk (znany potem jako Alfons 
I Zdobywca) przyjął tytuł króla Portugalii tworząc 

całkowicie autonomiczne państwo. W 1147 roku zdobyto 
Lizbonę, która została stolicą. W 1249 Portugalia objęła 

obszar obecnego terytorium i od tego czasu nie miały miejsca 
większe zmiany granic.
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Portugalia kierowała się w 
swojej polityce kolonizacyjnej w 
stronę Afryki. Kraj stał się także 
potęgą morską. Portugalskie 
wyprawy zapoczątkowały 
epokę odkryć geograficznych. 
Portugalczycy skolonizowali 
wyspy: Azory, Maderę, 
Zielonego Przylądka.
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Manuel I Szczęśliwy

Za panowania Manuela I Szczęśliwego (1495-1521) potęga 
portugalska sięgnęła zenitu. Udział tego państwa w zyskach 

z handlu światowego wynosił w tym czasie około 20%.
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W 1498 Portugalczycy jako pierwsi Europejczycy dotarli do 
Indii. w posiadaniu Lizbony znalazły się lepiej wówczas 

znane tereny Afryki, Indii (zwanych od tego czasu Indiami 
Portugalskimi), Dalekiego Wschodu, a także nieodkryta 
jeszcze Brazylia, do której przypadkowo dotarła w 1500 

roku ekspedycja handlowa. W 1522 roku ekspedycja żeglarza 
portugalskiego w służbie Hiszpanii, Ferdynanda Magellana 

opłynęła po raz pierwszy w historii kulę ziemską.

8



Pomimo silnej pozycji międzynarodowej, Portugalia nie 
posiadała realnej siły ludzkiej, zdolnej administrować 

ogromnymi połaciami odkrytych terenów. W wyniku tego 
odkryte tereny nie były mocno kolonizowane do XVII i XIX 
wieku kiedy większość posiadłości została już odbita przez 
inne imperia kolonialne. Główną przeszkodą w rozwoju 

kraju była jednak paradoksalnie monarchia, która poprzez 
praktyki monopolistyczne uniemożliwiała rozwój 

przedsiębiorczości.
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Sytuację pogorszyła utrata suwerenności na rzecz Hiszpanii 
w 1580, po wygaśnięciu rodzimej dynastii Avis. Aż do 1640 

bezpośredni wpływ na całość portugalskiej polityki mieli 
Habsburgowie.
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Filip II nie liczył się z interesami 
podporządkowanego królestwa, które 
straciło w tym czasie sporą część swoich 
zamorskich posiadłości na rzecz 
Niderlandów i Francji. W 1640 w wyniku 
spisku na tron wyniesiono dynastię 
Bragança, która kontynuowała politykę 
wyzysku kolonii i monopolu królewskiego na 
większość przychodów monarchii.
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W 1793 Portugalia przystąpiła do koalicji antyrewolucyjnej 
przeciw Francji i w okresie 1807–1811 była okupowana 
przez francuskie wojsko. W okresie 1807–1821 władcy 

przebywali w Brazylii aby zapewnić nieprzerwane 
panowanie mimo. W 1822 uchwalono liberalną konstytucję, 

dającą powszechne prawo wyborcze, zmieniającą ustrój 
w monarchię konstytucyjną. W 1826 wprowadzono bardziej 
konserwatywną Kartę Konstytucyjną. W 1822 niepodległość 

uzyskała Brazylia, Portugalia uznała ten fakt trzy lata 
później.
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W 1910 obalono monarchię i proklamowano republikę. 
W 1916 Portugalia przystąpiła do I wojny światowej, 

wspierając ententę ale jej udział był znikomy i zajmowała się 
głównie obroną swoich kolonii przed Niemcami, w czym 

wspierała ją Brytania.
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W 1926 miał miejsce wojskowy zamach stanu, 
który zapoczątkował okres tzw. Narodowej 
Dyktatury. W 1928 funkcję ministra 
finansów, a 1932 premiera objął António de 
Oliveira Salazar, który władzę autorytarną 
sprawował do roku 1968. 
W 1933 nowa konstytucja usankcjonowała 
dyktaturę, utworzono tzw. Nowe Państwo, 
a dwa lata później wprowadzono system 
monopartyjny określany jest jako faszystowski 
lub parafaszystowski. Władza sprawowana 
była za pomocą policji politycznej. Służby 
bezpieczeństwa utworzyły własny polityczny 
obóz koncentracyjny Tarrafal.
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Podczas hiszpańskiej wojny domowej (1936-1939) Salazar 
wspierał wojska gen. Franco, udzielając im znacznej pomocy, 
m.in. wysyłając około 10 tysięcy żołnierzy. Podczas II wojny 

światowej prowadził politykę neutralności, lawirując 
pomiędzy III Rzeszą, której sprzedawał surowce mineralne, 
a aliantami, którym udostępnił w 1943 bazy wojskowe na 

Azorach. Nie opowiedział się po stronie Państw Osi z 
powodu obawy utraty zamorskich kolonii na rzecz Wielkiej 
Brytanii. W okresie wojny doszło do zjednoczenia lewicowej 

opozycji. Od 1943 zaczęły zwiększać się nastroje 
antysalazarowskie ale działacze (składający się z koalicji 

socjalistów, komunistów i republikan) rozłamali się w 
związku z rozpoczęciem zimnej wojny.
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W 1949 Portugalia została 
członkiem NATO, następnie ONZ. 

W latach 50. z inicjatywy 
Salazara w koloniach rozpoczęła 

się nowa fala osadnictwa 
portugalskiego. Polityka ta 

spowodowała niechęć ze strony 
rdzennych mieszkańców krajów 

kolonialnych, którzy zaczęli 
tworzyć organizacje 
niepodległościowe, co 

doprowadziło w latach 60. do 
wybuchu serii przegranych wojen 
niepodległościowych w – Gwinei 

Bissau, Angoli i Mozambiku.
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W 1961 roku Portugalia przegrała 
krótkotrwały atak Indii na kolonię 

portugalską, w wyniku czego 
kolonia ta została zaanektowana 

przez Indie.
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W 1974 dokonano przewrotu wojskowego, obalając Marcelo Caetano 
(następcę Salazara) i przywracając system demokratyczny. W 1976 
przeprowadzono wybory do parlamentu i prezydenckie. Skutkiem 

wyborów było wstrzymanie nacjonalizacji. W 1986 roku Portugalia 
została członkiem EWG, a prezydentem kraju został Mário Soares. 
Rząd Cavaco Silvy wprowadził politykę reform wolnorynkowych i 
prywatyzacji sektorów państwowych w gospodarce. W 1992 roku 

Portugalia ratyfikowała Traktat z Maastricht (traktat na mocy którego 
powstała UE). W 1999 Portugalia przystąpiła do strefy euro, w 2002 

roku przyjęła nową walutę.
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