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Program

PROGRAM

Middag på egen hånd

Ankomst og indkvartering.

Fredag

13.00: Fælles frokost (for egen regning).
Cervejaria Trindade, Rua Nova da
Trindade 20C, 2715-311 Lisboa

08:30 Tilbud om messe:
Kirke São Sebastião de Pedreira,
Rua Tomás Ribeiro 64, 1050-005
Lisboa

14.30: Eftermiddag på egen hånd.

10.00-14.00: Skolebesøg på Externto
de Penafirme
20.30: Fælles middag evt. med
Fado
Casa do Alentejo, Rua das Portas
de Santo Antão 58, 1150 Lisboa

(18:15): Tilbud om messe:
Kirke São Sebastião de Pedreira,
Rua Tomás Ribeiro 64, 1050-005
Lisboa
19.00: Vi mødes til en drink i Bairro Alto. Bar Maria Caxuxa, Rua da
Barroca 6-12, 1200-050 Lisboa
Herefter aftensmad på egen hånd.
Evt. forslag til restaurant findes i
brochuren

Torsdag
10.00-16.00: Heldagstur til Sintra
med messe, fælles frokost og vinsmagning.

Lørdag
14.00-17.00: Udflugt til Belém. (Frivillig – men kraftigt anbefalet)
19.00: Vi mødes til en drink på
Praça de Comercio. Herefter middag på egen hånd.

Søndag
05:00 Check ud og afgang mod lufthavn

19.00: Vi mødes til en drink på udkigspost: Miradouro da Graça / Miradoura de Sophia de Mello Breyner Andresen, Calçada da Graça,
1100-265 Lisboa
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Onsdag

PRAKTISK INFORMATION

Overnatning
DoubleTree by Hilton Hotel Lisbon – Fontana Park
Adress: Rua Engenheiro Viera da Silva 2
1050-105 – Lisbon / Portugal
Phone: +351210410600
E-mail: lisbonfontanapark.info@hilton.com
Google Maps: https://goo.gl/maps/9NZeDJKJGnu

Offentlig Transport
Uber (24 hours)
Use app downloaded from Google Play (Android) or
Apple Store (IOS).

Táxi (24 hours)
Use app downloaded from Google Play (Android) or
Apple Store (IOS).
Phones: +351218119000
+351969531660
+351919781000
+351938119002
Website: https://taxislisboa.com
Note: Taxis in Lisbon have two colour models as demonstrated in the images below, and you can find
them all over the city duly indentified.
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Praktisk information

Metro (6h30 a.m. til 01h00 a.m.)
Station nearest to the hotel: Picoas Station
Use Rejsekort Viva Viagem (Rechargable travelling
card in Lisbon Public Transports).
Cost of the card: 0,50 euro
Places of purchase: Every Metro or Train stations
Options of Charge / Costs:
1 hour (1,45 euro)
24 hours (6,30 euro)
Note: These two options can be used either in Metro
or in Bus / Trams (Carris)
Only the yellow trams from Carris can be ride with
the Viva Viagem card.

Medical Emergency
Just dial 112 and don’t forget your Blue Card
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LISSABONS HISTORIE
Lissabon er ældre end Rom og alle andre hovedstæder i Vesteuropa. En
legende fortæller, at byen fik sit romerske navn Olisipo efter den græske
helt Odysseus, som på sin rejse tilbage fra Troja tog sig tid til at standse her for at forføre nymfen Calypso. Af sorg over Odysseus afsked, forvandlede Calypso sig til en slange, hvis bugter dannede de syv høje, som
byen ligger på.
Lissabons historie er domineret af søfarernes opdagelser, hvor de mest
betydningsfulde går helt tilbage til det tidlige 15. århundrede. Portugals
opdagelser begyndte med Henrik Søfareren, som ønskede at bryde det
arabiske monopol på de afrikanske og asiatiske handelsruter. Af andre
opdagelsesrejsende kan nævnes Bartholomeu Diaz, som var den første,
der sejlede rundt om det sydlige Afrika, mens Vasco da Gama opdagede
søvejen fra Portugal til Indien. I denne periode fik Portugal monopol på
en stor del af handlen med krydderier i Asien, hvilket gjorde Portugal til
en stormagt og en meget velhavende nation. Udover guld, sølv og krydderier gav det også Portugal mulighed for at missionere.
Den 1. november på Alle Helgens Dag i 1755 ramtes Lissabon af et af ver6

denshistoriens største og mest dødelige jordskælv efterfulgt af brande og
en tsunami. Man mener, at op til 90.000 mennesker omkom som følge af
jordskælvet. Dette skal ses i lyset af en befolkning på blot 200.000. Det
meste af byen blev ødelagt og resultatet af skaderne betød, at der opstod
politiske spændinger, hvilket påvirkede Portugals planer om at kolonisere. Landets store rigdom betød dog, at man genopbyggede det meste
af Lissabons centrum kort tid efter. Portugals efterfølgende økonomiske
nedgang forhindrede en komplet genopbygning af byen. Nogle få bygninger i manuelinsk stil (portugisisk sengotisk stil) overlevede jordskælvet,
bl.a. Belém-tårnet og Jerónimos-klosteret, som begge i dag er opført på
UNESCOs verdensarvsliste. (Vi tilbyder en tur hertil, hvis der er interesse).
De senere år har forandret Lissabons ydre fremtoning gennem en
nærmest eksplosiv modernisering, der dog har ladet de historiske bydele
bestå stort set intakte.

Under Anden Verdenskrig var Lissabon et af de få tilflugtssteder med
åben havn for flygtninge fra hele Europa. Byen klarede sig helskindet
gennem krigen grundet Portugals neutralitet. Man siger dog, at det vrimlede med spioner i Lissabon under krigsårene.

Jordskælvet i Lissabon 1755.
Håndkoloreret stik fra samtiden.
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Historie

Starten af 1800-taller bragte ufred i Lissabon. Napoleon indvandrede byen og selv om de franske tropper, med hjælp fra briterne, blev smidt ud
af byen og landet, havde Portugal vist svagheder. Det betød bl.a., at Brasilien løsrev sig fra Portugal i 1822.

Portugals og Lissabons nyere historie er præget af diktaturet, også kaldet Estado Novo, etableret i 1933. Det var økonomen António de Oliveira Salazar, der stod i spidsen som statsminister med doktrinen om Gud,
konge og fædreland. Fjenden var kommunisterne og enhver, der opponerede mod statsmagten. D. 25. april, 1974, faldt diktaturet ved et militærkup. Kuppet er kendt under navnet Nellikerevolutionen, da der som
symbol på begivenhedernes fredelige karakter blev sat nelliker i soldaternes geværløb.

TRE OMRÅDER I LISSABON
DER ER VÆRD AT BESØGE
Alfama
I Lissabons østlige del finder man Alfama, den gamle bydel, der overlevede jordskælvet i Lissabon i 1755. Bydelen er præget af smalle labyrintiske gader, gamle huse og kirker og nogle af de smukkeste udsigter i Lissabon.
I denne bydel finder du bl.a.:
Sé-katedralen / Sé Catedral de Lisboa
Largo da Sé, 100-585 Lisboa

Sé de Lisboa er den ældste kirke i Lissabon og dateres helt tilbage til år
1147. Først bygget i romansk stil og senere i gotisk og barok stil. Det var
den første konge af Portugal, Dom Afonso Henriques, der startede byggeriet af kirken.
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Feira da Ladra er Lissabons ældste og populæreste loppemarked. Selvom
navnet antyder, at der sælges tyvekoster, er det sjældent tilfældet. Her
finder man primært antikke varer og second hand; keramik, mønter, bøger, smykker og alt muligt andet.
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Værd at besøge

Tyvenes marked / Feira da Ladra
Campo de Santa Clara, 100-471 Lisboa
Åben: tirsdag kl. 7-14 og lørdag kl. 7-18

Fado-museet / Museu do Fado
Largo do Chafariz de Dentro 1, 1100-139 Lisboa
Åben: tirsdag-søndag kl. 10-18

På Museu do Fado introduceres fadoens historie gennem forskellige genstande som tidsskrifter, plakater, instrumenter, fotografier, kostumer,
medaljer mm. Et must-see for alle, der er interesserede i at vide mere om
portugisisk kulturarv.

Nationale flise-museum / Museu Nacional de Azulejo
Rua da Madre de Deus 4, 900-312 Lisboa
Åben: tirsdag-søndag kl. 10-18

På Museu Nacional de Azulejo præsenteres man for azulejos fra flere
tidsperioder og egne af Portugal. I fliserne gemmer der sig mange historiske referencer, bl.a. et fuldt portræt af Lissabon, som det så ud inden
det voldsomme jordskælv i 1755, der forandrede byen for al eftertid.

Parque das Nações
Den nye bydel i Lissabon, Parque das Nações eller nationernes park, blev
bygget i forbindelse med, at Lissabon var vært for Expo i 1998. Når man
ankommer via metrostationen Estaçao Gare do Oriente fornemmer man
med det samme den futuristiske stil, der præger både den imponerende
stationsbygning og resten af parken. Her er det oplagt at tage en gå-, løbe- eller cykeltur for at nyde strækningerne langs havet.
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I denne bydel finder du bl.a.:
Oceanário de Lisboa / Lissabons akvarium
Esplanada Dom Carlos 1, 1990-005 Lisboa
Åben: hver dag kl. 10-19

I 2017 blev det kåret til verdens bedste akvarium af Tripadvisor. Her
møder man bl.a. byens to oddere, Amália Rodrigues og Eusébio, der er
blevet døbt efter den verdenskendte fado-sangerinde og fodboldlegenden af samme navne.

Pavilhão de Conhecimento / Videnskabsmuseum
Alameda dos Oceanos 36, 990-223 Lisboa

Pavilhão de Conhecimento er for dem, der gerne vil eksperimentere med teknologi i et interaktivt miljø. Lige nu er der udstillinger med
Angry Birds, det berømte spil forstørret op i et fysisk univers, og om Portugals kvindelige forskere. For børn og barnlige sjæle - og måske lidt inspiration til undervisningen.
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Ponte Vasco da Gama
PTE Vasco da Gama, Lisboa

Vasco da Gama broen er den længste bro i Europa og strækker sig hen
over den enorme Tejo-flod. Ved broen kan man benytte sig af svævebanen, der giver et view over området langs vandet.

Santos
Hvis du vil opleve Lisboa by night, skal du til Santos. Det gamle “Istedgade-kvarter” er blevet omdannet til et mekka af hippe barer og diskoteker,
bl.a. finder man Jaimaca Bar, Oslo Bar og, ikke at forglemme, Copenhagen Bar. Efter opvarmning i Bairro Alto er det kutyme for de lokale at
bevæge sig mod dette område.
I denne bydel finder du bl.a.:
LX factory
R. Rodrigues de Faria 103, 1300 - 501 Lisboa

Gamle fabriksbygninger er blevet omdannet til et område for kunst, caféer, barer og restauranter. Blandt de gamle bygninger finder du både
vintagesager og det nyeste design.

12

Basílica da Estrela og Jardim de Estrela
Praça da Estrela, 200-667 Lisboa

Basílica da Estrela er et gammelt karmeliterkloster fra år 1790. Ud over
et imponerende ydre, der er karakteriseret ved en stor kuppel, der kan
genkendes fra mange spots i byen, er kirken kendt for en skulptur af Jesu fødsel med mere end fem hundrede figurer lavet af kork og ler.

Ponte 25 de Abril
Lissabon

Den store bro forbinder Lissabon med kommunen Almada hen over Tejo-floden. Broen bliver ofte sammenlignet med Golden Gate Bridge i San
Francisco. Broen er en såkaldt hængebro og den største af sin slags i verden. Navnet refererer til Nellike-revolutionen og den dag, Portugal frigjorde sig fra diktaturet under Salazar. På den anden side af broen, i Almada, finder man også Cristo Rei, der er inspireret af Jesus-figuren i Rio
de Janeiro i Brasilien.
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PARLØR

Goddag: Bom dia
God eftermiddag: Boa tarde (1219/20 ca)
God aften: Boa noite
Indtil i morgen/vi ses i morgen:
Até amanhã
Indtil da/snart: Até já
Lad os komme afsted: Vamos

Har De…Tem...
Fisk: Peixe
Kød: Carne
Espresso: Bica
The: Chá
Øl: Cerveja

Jeg er (indsæt navn) / Jeg er
lærer: Sou (indsæt navn) / Sou
professor / professora
Jeg er dansk / Jeg er fra København: Sou dinamarquês / dinamarquesa / Sou de Copenhaga

Ligger der en god restaurant i
nærheden?: Onde fica um bom restaurante perto daqui?
Hvor kan jeg finde et fadosted?: Onde posso encontrar uma
casa de fados?
Hvordan finder jeg tilbage til
mit hotel i Saldanha herfra?:
Como posso voltar daqui para o
meu hotel no Saldanha?
Skal vi danse?: Quer dancar?
Det er meget koldt i Danmark:
Está muito frio na Dinamarca

Hvordan har De/du det?: Como
está/estas?
Hva’ så?: O que se passa?
Hvad er der sket?: O que é que
foi? / O que aconteceu?

Jeg vil ikke hjem til Danmark:
Eu não quero voltar para a Dinamarca
Jeg foretrækker at blive i Lissabon: Prefiro ficar em Lisboa!

Alt godt: Tudo bem
Undskyld dér: Desculpe lá
Vær så venlig: Por favor
Regningen, tak: A conta, por favor

Jeg kunne godt tænke mig…
Queria de... / Gostaria de...
Jeg kan lide… Gosto de...
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Parlør og kort
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25/4–29/4 2018

LISSABON
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