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Gdzieś na Oceanie Atlantyckim – Archipelag 
Wysp Azorskich 

1500 km od Lizbony,  

2000 km od 
kontynentu 
amerykańskiego 
(Kanada),  

4000 km od Polski 
 



Gdzieś na Oceanie Atlantyckim – Archipelag 
Wysp Azorskich 



Kilka słów o dziewiczych wyspach 
Arquipélago dos Açores 

 stolica: Ponta Delgada (São Miguel) 

 liczba mieszkańców 244 tys.  

powierzchnia lądu: 2,3 tys. km² 
 największa wyspa: São Miguel (759 km²),  

 najmniejsza wyspa: Corvo (17 km²), 

najwyższy szczyt Portugalii: wulkan 
Pico (2351 m n.p.m.) 

ostatnia erupcja: 1957 r. (Vulcão dos 
Capelinhos powiększył powierzchnię 
wyspy Faial o ok. 1,5 km²) 

Region autonomiczny Portugalii (jak 
Madera) 
 



 
dos Açores - co to znaczy 
 
 

 

Azurr (port.) -  niebieski 
 

 

Açores (portug.) – açor = 
jastrząb 
 



Historia Azorów w pigułce 
 1351 - odkrycie wysp - wiele niewiadomych-  pierwsze 

wzmianki pochodzą od żeglarzy z Genui, 

 1431/32 - Gonçalo Velho, portugalski kapitan jako 
pierwszy przybył na wyspę Santa Maria, 

 1466 - na archipelag przybywa wielu Flamandów i 
Francuzów z północy. Za pierwszą większą osadę 
uważa się założoną w 1478 Angra do Heroísmo, 



Historia Azorów w pigułce 
 1872 – zostaje założona jedyna w Europie plantacja 

herbaty (wyspa São Miguel), 

 1976 - wyspom nadano częściową autonomię, 
rozszerzoną następnie w 1980 r. o uprawnienia 
organów regionalnych w zakresie zarządzania 
gospodarką i finansami, 

 do 1984 roku Azory były ostatnim miejscem w 
Europie, w którym dozwolone było wielorybnictwo.  

 

 



Historia Azorów w pigułce 

 Od czasów II wojny 
światowej na Azorach 
mieści się amerykańska 
baza lotnicza i morska 
(wyspa Terceira – baza 
Lajes)  

 



Dziedzictwo 
przyrodnicze 

Wyspy mają pochodzenie 
wulkaniczne, o czym 
świadczy m.in.: 

 zróżnicowana rzeźba 
terenu, 

 skaliste wybrzeża,  

 liczne jeziora kraterowa,  

 wygasłe wulkany, 

 parujące gejzery, 

 gorące źródła termalne 



Dziedzictwo przyrodnicze 



Dziedzictwo przyrodnicze 



Centrum Wulkanologii Instytutu 
Geologii Uniwersytetu Azorskiego 



Centrum Wulkanologii Instytutu 
Geologii Uniwersytetu Azorskiego 



 
Patrz pod nogi, czyli portugalska 
architektura 



Architektura 



Azulejos -  wielobarwna 
ceramiczna dekoracja  
 

 zwyczaj wprowadzony 
przez  Maurów (w 
dzisiejszych czasach 
mieszkańcy części 
Maroka i Algierii). W 
okresie średniowiecza 
zamieszkiwali Półwysep 
Iberyjski, wywierając 
ogromny wpływ na 
kulturę Hiszpanii i 
Portugalii 

 

 produkcja własnego 
azulejos XVI w 



     Azulejos 



Styl życia Portugalczyków 
 niebywała uprzejmość 

i gościnność 
radość życia wyrażona 
tańcem 



 
Religijnośd 
Portugalczyków 
 
Festas do 
Espirito Santo - 
Zesłanie Ducha 
Świętego 
 



Religijnośd Portugalczyków 



Azorskie przysmaki 



Cozido 



Gospodarka 
 

Dzięki relatywnie dobrym 
warunkom klimatycznym w ciągu 
roku Azorczykom udaje się z 
sukcesami uprawiać: 

• tytoń,  

• herbatę (2 jedynie w Europie 
plantacje), 

• buraki cukrowe, 

• ananasy,  

• drzewa cytrusowe –
(pomarańcze od końca XVII 
w., ale w 1860 r. wyniszczyła je 
zaraza) 

Azory eksportują głownie – 
nabiał i wołowinę. 

 
 

 



Czym się różni ananas z Azorów od naszego, 
sprowadzanego z Meksyku, czy Brazylii 

Ananas brazylijski, meksykański – 
nazywany  „abacaxi” 

• "Zwykły" ananas kosztuje ok. 2,5 Euro za 
kilogram Większy  i ma ogromną koronę 

• 6 miesięcy 

 

Ananas azorski"Cayenne"  

• 4,50-5,00 Euro/kg 

• dojrzałe "Cayenne" przybierają 
intensywnie żółte odcienie 

• smak – słodkie, ale lekko kwaśne 

• 24-30 mięsięcy  



Ananas azorski 



Gil azorski – jeden z najrzadszych ptaków w 
Europie 



SATA - portugalskie (azorskie) linie 
lotnicze 



 
 
 
São Miguel – zielona perła Atlantyku 
(długośd wyspy - 65 km, szerokośd-  16 km) 



São Miguel – zielona perła Atlantyku 



São Miguel – zielona perła Atlantyku 



   



Ponta Delgada - zabytkowa 
nadmorska stolica 



Ponta Delgada 



Ponta Delgada 



Ponta Delgada 



Co warto zobaczyd w São Miguel 

Lagoa do Fogo - 

"Jezioro Ognia" - 

powstało z 

wybuchu wulkanu  

1 563 r. 



 
 Furnas - uzdrowisko 

z gorącymi źródłami 

i leczniczym błotem 

Co warto zobaczyd w São Miguel 



park tropikalny 

Terra Nostra 

Co warto zobaczyd w São Miguel 



Co warto zobaczyd w São Miguel 

Jezioro kraterowe  

Sete Cidades 



Universidade dos Açores (1976)  



Universidade dos Açores 
 3 kampusy (San Miguel, Terceira, Failal)  

o 10 wydziałów  
o biologii – Departamento de Biologia, 

o nauk rolniczych – Departamento de Ciências Agrárias, 

o edukacji – Departamento de Ciências da Educação, 

o nauki, technologii i rozwoju – Departamento de Ciências Tecnológicas e Desenvolvimento, 

o ekonomii i zarządzania – Departamento de Economia e Gestão, 

o nauk o Ziemi – Departamento de Geociências, 

o historii filozofii i nauk społecznych – Departamento de História, Filosofia e Ciências Sociais, 

o lingwistyki i literatury współczesnej – Departamento de Línguas e Literaturas Modernas, 

o matematyki – Departamento de Matemática, 

o oceanografii i rybołówstwa – Departamento de Oceanografia e Pescas, 

o 2 szkoły pielęgniarskie (Escola Superior de Enfermagem w Ponta Delgada i Angra de Herosimo)  

 6 tysięcy studentów (80 studentów w ramach programu ERASMUS)  

 490 pracowników naukowych 

 250 pracowników administracyjnych 



Serviços de Documentação da 
Universidade dos Açores  
 3 kampusy 

o Ponta Delgada 

 Biblioteca Central 

 Centro de Documentação Europeia 

o Angra de Heroismo 

 Biblioteca Departamental 

 Departamento de Ciências Agrárias e Delegação do Departamento de     

Ciências da Educação 

 Biblioteca da Escola Superior de Enfermagem 

o Horta  

 Biblioteca Departamental  

 Departamento de Oceanografia e Pescas 

 

 



Serviços de Documentação da 
Universidade dos Açores  

  Biblioteka w liczbach: 

o  pracowników: 30 

o  użytkowników: ok. 70 tysięcy 

o  woluminów: ok. 200 tysięcy jednostek 

  Godziny pracy: 9:00-21:00, 10:00-17:00 w soboty 

 

 



Serviços de Documentação da 
Universidade dos Açores  

  Elektroniczne źródła informacji 

o Revistas electrónicas em linha — portal narodowy Portugalii ―Biblioteca do 

Conhecimento Online‖ (www.b-on.pt) 

o RCAAP (Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal) – narodowe 

repozytorium Portugalii 

o Repositório da UAc — dysertacje,  materiały konferencyjne i czasopismo 

uniwersyteckie ―Arquipélago‖  

o ―Diário da República‖ i ―Jornal Oficial da Região Autónoma dos Açores‖ – zbiór 

aktów prawnych Portugalii 

o E-books em linha — książki elektroniczne 

 



American Corner 



Budynek Biblioteki 
 Plusy i minusy architektury 
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