Algarven historiaa

Arkeologiset tutkimukset ovat löytäneet merkkejä asutuksesta Iberian niemimaalla aina 500000 vuoden takaa.
Varhaisimmat kansat ovat olleet ligurit ja iberit.
Neoliittiselta kaudelta (6000-3500 eKr) on merkkejä leirityyppisestä asutuksesta. Leirit oli pystytetty korkealle
vuoren huipulle ja ne oli ympäröity irtokivistä rakennetuilla muureilla. Myös talot olivat irtokivistä. Ne oli
sijoitettu katumuodostelmiksi. Muurien sisäpuolella oli tilaa viljelemistä tai sotatilan vallitessa karjan
kokoamista varten.
Leirit edustivat keskitettyä asumismuotoa, jolla oli puolustuksellinen tarkoitus. Tämä asumismuoto säilyi aina
kelttiläisvalloituksiin (700 eKr) asti. Keltien valloitus ulottui Iberian niemimaan keski- ja länsiosiin, aina pohjoisPortugaliin saakka.
Keltit vaikuttivat Iberian niemimaalla (700-500 eKr), kreikkalaiset (600- eKr) foiniikialaiset (-300 eKr),
karthagolaiset (-200 eKr), roomalaiset 140 eKr-711 jKr) ja Maurit (711 jKr-). Valloittajat perustivat
kauppasatamia Algarven rannikolle. Portimão syntyi n. 550 eKr. Roomalaisten kehittämiä kaupunkeja ovat
mm. Coimbra, Beja ja Évora.
Maurien valta Algarvessa ja etelä-Espanjassa jatkui satoja vuosia. Se päättyi Espanjassa v. 1492 ja
Algarvessa v. 1265. Porton pohjoispuoliset alueet vapautuivat v. 940 ja Lissabonin pohjoispuoliset alueet v.
1162. Maurikulttuurin vaikutus näkyy Algarvessa mm. rakennuksissa ja paikkakuntien nimissä.

•

1143 Portugali tunnustetaan itsenäiseksi kuningaskunnaksi.

•

1255 Lissabonista tulee Portugalin pääkaupunki.

•

1415 alkaa Portugalin imperiumin rakentaminen.

•

Henrik Purjehtijan uskottu João Goncalves Zarco löytää Porto Santon saaren v. 1418 ja Madeiran
saaren v. 1419.

•

1498 Vasco da Gama löytää meritien Intiaan.

•

1500 Pedro Álvares Cabral löytää ja valloittaa nykyisen Brasilian.

•

1506 paavi Julius II vahvistaa Tordessillasin (1494) sopimuksen jossa Euroopan ulkopuolinen
maailma jaetaan Espanjan ja Portugalin kesken. Raja kulkee Cabo Verden itäpuolelta.

•

1507-1557 Siirtomaaimperiumi laajenee. Mm. 1507 Moçambique, 1510 Goa, 1511 Itä-Timor, 1557
Macao.
Vertailun vuoksi: V. 1543 Suomessa julkaistaan Agricolan ABC-kiria.

•

1580 Espanja hyökkää Portugaliin. Valloitus päättyy vallankumoukseen 1.12.1640

•

1642-1649 liittosopimus Englannin kanssa.

•

1743 kauppasopimus Englannin kanssa. Englantilaiset tekstiilit saavat etuoikeutetun aseman
Portugalissa ja portviinille etuoikeus Englannissa.

•

1974–75 siirtomaaherruus murenee.

•

1.11.1755 Lissabonin maanjäristys. Jälleenrakennus alkaa markiisi Pombalin johdolla.

•

1807-1810 Napoleon yrittää kolmasti valloittaa Portugalin

•

1822 Brasilia itsenäistyy

•

5.10.1910 Portugalista tulee tasavalta

•

1914-1919 I maailmansota. Portugali oli aluksi sitoutumaton, 1916 alkaen Englannin liittolainen

•

1926 Sotilasvallankaappaus

•

1932 Salazar nousee valtaan. Fasistisen hallinnon valtakausi päättyi 1974.

•

1939-1945 II maailmansota.

•

1949 Portugali liittyy Natoon.

•

1955 YK:n jäsenvaltio.

•

1960 Siirtomaasodat alkavat.

•

25.4.1974 Neilikkavallankumous, toinen tasavalta alkaa.

•

1974-1975 Siirtomaaherruus murenee. Itsenäistyviä alusmaita ovat mm. Guiné, Moçambique, Angola,
Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. Portugaliin tulee n. 300000 pakolaista entisistä alusmaista.

•

1975 ensimmäinen demokraattinen parlamenttivaali

•

1976 ensimmäinen demokraattinen presidentin vaali

•

1986 Portugali liittyy Euroopan yhteisöön

•

1999 Portugalista tulee Euroopan rahaliiton täysjäsen.

