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Ethiopia’s Amhara Region offers more than breathtaking
beauty... home to the Blue Nile Falls and Lake Tana, Ethiopia’s largest lake and the source of the Blue Nile , it also offers the ‘unexpected’.... like GONDER, the former capital of
Ethiopia (1632 – 1855), known as ‘THE CAMELOT OF AFRICA’ with its 15th century stone castles built with their unique
architecture influenced by Portuguese, Moorish and Nubian
styles, and its interesting past.
When Christian Ethiopia was waging war against Islam, Portugal decided to expand its empire to the East by sending
Jesuit missionaries as its ambassadors with instructions to
search out sources of wealth and create commerce. Their
travels also brought them to Ethiopia where, as they mentioned in their dispatches, they believed they had found the
legendary kingdom of their search. Their efforts to Latinize
the Ethiopian church, and the arrival of Portuguese soldiers
in the late 16th century, helped save Christianity in Ethiopia
but also helped the Portuguese nation to secure a footing
there and impose their influence for a century and a half between 1490–1633.
Between the thirteenth and seventeenth centuries, the rulers
of Ethiopia had lived in temporary encampments moving their
royal camps frequently from one place to another , until Fasilidas (reign 1625–1660) settled permanently in Gondar creating a city-fortress and established it as capital in 1636.. The
task of building this castle was given to the ‘Birtukan’, (a
name given to the Ethiopian-Portuguese descendants of the
Portuguese soldiers who had stayed and married Ethiopian
women) who were aided by Indian craftsmen from Goa. Completed at the beginning of 1640s Fasil Ghebbi – the palace of
Fasilidas, resembled European medieval castles thanks to its
massive towers and cranellated walls
Due to its strategic position along the trade routes of caravans from Sudan and the Red Sea, Gondar grew and flourished for the next 200 years with each of the five emperors
who followed after Fasilidas building more castles, until Tewodros II, a ras who had been declared emperor,
moved his capital to Mekdela.
Today, Gondar remains one of the major cities of modern
Ethiopia and is a noted center of ecclesiastical learning of the
Ethiopian Orthodox Tewahedo Church with its 44 churches.
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