м.Брага, Португальська Республіка

Населення
192,4 тис.осіб
Площа
2673 км. кв.
Географічні дані
Місто та муніципалітет входять до економіко-статистичного Північного регіону
Португалії. Брага розташована в 321 км на північ від столиці Португалії міста
Лісабон на річці Еште (в перекладі з португальської – східна).
Клімат
Брага розташована між Атлантичним океаном та горами, має помірний
атлантичний клімат з 4 порами року.
Адміністративно-територіальний устрій
Брага є центром однойменного округу, що складається з 14 муніципалітетів, та до
складу якого входить також міська агломерація Велике Мінью.
Короткі історичні відомості
Брага, місто з 2250-річною історією, одне з найстаріших християнських міст, крім
того, вважається провідним центром теологічних досліджень в Португалії і
пишається титулом "Місто архієпископів". Сліди проживання людини у регіоні
міста Браги походять з кількох тисячоліть перед Різдвом Христовим, про що
свідчать декілька археологічних знахідок. Одним з найстаріших є Гора Ламас,
мегалітична пам'ятка, споруджена у період неоліту. Проте перші постійні
поселення, існування яких можна науково довести, виникли у бронзову добу. Про
характер цього поселення можна судити за горщиками та керамікою, знайденими
у місці пізніших римських лазней Максімінуса, де існували місто і некрополь на
території сучасної місцевості Ґранжіньйос.

Економічний потенціал
Три чверті виробничих потужностей зосереджено на півночі країни в містах Брага
та Порту. Основними економічними галузями Браги є легка, текстильна,
електротехнічна, будівельна, металургійна, харчова, деревообробна, хімічна,
целюлозно-паперова. У Порту знаходиться найбільший в країні нафтопереробний
завод. На сьогоднішній день у місті дуже добре розвинена індустрія програмного
забезпечення та веб-дизайну.
Соціальна сфера
У місті розташований один з двох кампусів Університету Мінью (порт.
Universidade do Minho) – вищого навчального закладу, заснованого в 1973 році
(Другий кампус знаходиться в Гімарайнш). Університет налічує понад 19 тис.
студентів та близько 1300 викладачів. Також у м.Брага розташований кампус
Католицького університету Португалії (порт. Universidade Católica Portuguesa),
який є найстарішим приватним університетом у країні, що був заснований у 1967
році. В університеті навчається близько 11,5 тис. студентів та викладає 1571
педагог.
Історико-культурний потенціал
Місто є справжнім прикладом перетворення середньовічного поселення в сучасну
архітектуру. Розмаїтість типів його будинків розкриває специфіку розвитку
португальської архітектури в період XV-XIX ст., коли використовувалися
традиційні будівельні матеріали.
Основною визначною пам’яткою є середньовічний замок, який у 2001 році разом з
історичним центром міста було включено до списку Всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО. Замок, що має статус національного монумента, з 2007 року входить до
складу "Семи чудес Португалії".
Контактні дані
Муніципалітет м.Брага
4700-435
м.Брага
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тел. +(351) 253 203 150
Веб-сайт
https://www.cm-braga.pt/en

