
ŻYCIE W PORTUGALII



KULTURA



Portugalskie 
wino Portugalia to idealny kraj dla miłośników win. 

Znakiem firmowym kraju sa doskonale wina. 
Najlepszej marce użyczylo nazwy miasto Porto. 
Ciekawostką jest, że trunek ten wyprodukowano 
przypadkiem, w XVII wieku angielscy kupcy, 
chcąc zapobiec kwaśnieniu wina w drodze               
na Wyspy, dolali do niego brandy.                            
Ku ich zaskoczeniu okazało się, że wino im 
mocniejsze i słodsze, tym lepsze. Do najbardziej 
popularnych win w Portugalii zalicza się porto          
i madere, a także tradycyjne vinho verde. 
Charakterystyczna cecha kraju jest również 
występowanie dużej ilości lokalnych odmian 
winorośli. Portugalia uplasowała się na siódmym 
miejscu na świecie pod względem wielkości 
powierzchni upraw winorośli.



Muzyka
Jest to kraj o bogatej tradycji muzycznej, 
korzeniami sięgającej twórczości prowansalskich 
trubadurów. Słynie z ballad, unikalnej odmiany 
bluesa - fado oraz coraz bardziej popularnej 
muzyki, którą tworzą mieszkańcy dawnych 
portugalskich kolonii w Afryce.

Istnieją dwa gatunki muzyki fado. Ta bardziej 
intymna, o większym wydźwięku emocjonalnym, 
wywodzi się z ulic i portowych dzielnic Lizbony. 
Stworzyli ja marynarze, którzy swoja tęsknotę        
za domem wyrażali w muzyce. Z kolei drugi 
typowo akademicki nurt ma swe korzenie               
w Coimbrze i odzwierciedla tradycje 
uniwersyteckie tego miasta. W Portugalii odbywa 
się wiele muzycznych festiwali, szczególnie w lecie.



Czarny kogut z 
Barcelos Odwiedzając Portugalię na każdym kroku 

towarzyszy nam kogut. Jednak nie jest to zwykła 
kura, którą zobaczymy w każdym miejscu              
na świecie, jest to posiadający mroczną legendę 
kogut z Barcelos. 

Owego koguta możemy spotkać w sklepach            z 
pamiątkami, na ulicach miast.  Jest nieodłączną 
ikoną tego kraju przez co w całej Portugalii czarny 
kogut będzie dotrzymywał nam kroku.



Legenda o kogucie z Barcelos
Mówi się, że w mieście Barcelos została popełniona kradzież, jednak mimo usilnych starań sprawca nie został 
wykryty. Tymczasem do miasta zawitał galisyjski pielgrzym zmierzający do grobu św. Jakuba w Santiago                     
de Compostela. Przybysz zatrzymał się na kolację w przydrożnej gospodzie, ale nieoczekiwanie stał się głównym 
podejrzanym. Oskarżono go o przestępstwo, uwięziono i skazano na szubienicę, bez prawa odwołania. Pielgrzym nie 
potrafił dowieść swojej niewinności, jednak przed egzekucją poprosił o spotkanie z sędzią, który wydał wyrok. 
Błagał o darowanie mu życia, lecz niewiele wskórał. Sędzia, który właśnie wydawał przyjęcie, popatrzył na skazańca 
znad półmiska z pieczonym kogutem, lecz  pozostał niewzruszony. Wtedy pielgrzym zwrócił się do wszystkich 
biesiadników słowami: „Moja niewinność jest tak samo pewna jak to, że jeśli zostanę powieszony ten pieczony kogut 
wstanie i zapieje z nadejściem świtu”. Zapadła konsternacja. Mimo, iż nikt nie potraktował tych słów poważnie, 
przesądny lud nie ośmielił się tknąć pieczonego koguta.Galisyjczyk po latach wrócił do Barcelos i ufundował tam 
krzyż na cześć Najświętszej Maryi Panny i św. Jakuba. Spisano na nim tę niezwykłą historię, dzięki której czarny 
kogut stał się narodowym symbolem Portugalii. Jest on uosobieniem sprawiedliwości, która zwycięża, gdy o nią 
walczysz.



Płytki azulejo  Motywy wykonywane z azulejo miały postać scen 
historycznych, mitologicznych, ikonografii 
religijnej, oraz całej gamy elementów 
dekoracyjnych zarówno geometrycznych, jak            
i roślinnych. Mozaiki bardzo często pokrywały całe 
ściany i podłogi w pałacach, ogrodach, kościołach, 
klasztorach, a także mieszkaniach czy miejscach 
użyteczności publicznej.  Azulejo stały się czymś 
więcej niż tylko atrakcyjnym elementem 
dekoracyjnym. Wykonane z taniego materiału 
płytki stanowiły najlepszy sposób na podniesienie 
estetyki budynków, a także nadanie                          
im niepowtarzalnego wyglądu, a przede wszystkim 
zapewnienia higieny wnętrz.

Obecnie ze względu na dekoracyjne własności             
i odporność na wodę, płytki azulejo stosuje            
się do wykładania ścian kuchni, łazienek,            
oraz innych pomieszczeń narażonych na wilgoć.



Wiara w 
Portugalii

Portugalczycy są niezwykle wierzącymi ludźmi. 

Według Narodowego Spisu Powszechnego aż 81% 
portugalczyków wyznaje wiarę katolicką, lecz tylko 
19% z nich bierze udział we mszy i podejmuje 
regularnie sakramenty. 

Mimo to kościołów w Portugalii jest stosunkowo 
mała ilość. 



ARCHITEKTURA



Style 
architektoniczne

Na przestrzeni lat architektura w Portugalii 
nieustannie się zmieniała, dzięki czemu dziś 
możemy zobaczyć tam wiele budynków w różnych 
stylach. Jednak najczęstszym widokiem będzie styl 
manueliński.



Styl Manueliński
Jest to styl architektoniczny późnego gotyku. 
Rozwijał się w Portugalii za panowania króla 
Manuela I Szczęśliwego. Stanowi połączenie 
renesansowych ornamentów o italianizującym 
charakterze, dzięki nałożeniu na gotyckie jeszcze  w 
formie budowle daje niezwykle oryginalne 
rozwiązania, przywodzące na myśl sztukę baroku. 
Nurt ten nie był jednak jedynym, jaki rozwiał      
się  w ówczesnej architekturze Portugalii. Poza 
owymi niezwykle osobliwymi budowlami, 
występującymi głównie na południu kraju, 
powstawały także inne dzieła, znacznie ściślej 
powiązane z europejską architekturą tego czasu.



Styl barokowy W Portugalii barok rozwijał się pod mecenatem króla 
Jana V. Fascynacja króla architekturą włoską                    
i napływające bogactwa z kolonii w Brazylii 
umożliwiło rozkwit tego stylu. Jan V był 
zwolennikiem powierzania zadań architektonicznych 
artystom pochodzenia włoskiego. Związki dworu          
z dynastią Habsburgów sprzyjały wpływom form 
architektonicznych z południowych Niemiec i obszaru 
Austrii. Do cech charakterystycznych portugalskiego 
baroku należy zastosowanie w architekturze sakralnej 
rozwiązań z założeń pałacowo-ogrodowych świeckich 
rezydencji. Takim przeniesieniem były rozwiązania 
kościołów pielgrzymkowych sytuowanych wśród 
ogrodów. Przykładem są bogato zdobione schody,        
z bocznymi kaplicami mieszczącymi stacje Drogi 
Krzyżowej prowadzące do położonych                           
na wzniesieniach kościołów pielgrzymkowych.



ŚWIĘTA
i

ZWYCZAJE



W noc z 23 na 24 czerwca obchodzi             
się święto św.Jana. Wszędzie gra muzyka, 
organizowane są koncerty, a najbardziej 
znanym przysmakiem podczas tego święta   
są grillowane sardynki, najczęściej robione 
typowo na ulicy.

Charakterystyczną atrakcją tego święta jest 
wychodzenie w nocy z plastikowym 
młotkiem i uderzenie nim przechodniów      
o głowę oraz wsadzenie czosnku w nos ludzi.



Boże Narodzenie w Portugalii. Na stole ląduje moczony filety dorsza z gotowanymi ziemniakami oraz zielonymi warzywami,    
a jeśli chodzi o desery to różnią się one w zależności od części kraju. Najczęściej na stoły trafia aletria, arroz doce. Na północy 
je się tradycyjne filho.

W Portugalii nie zapraszają do domu zbłąkanych wędrowców, a zostawiają jedzenie dla zmarłych.

Tradycją o której warto wspomnieć jest portugalskie ciasto świąteczne Missa Bolo Rei. Ciasto formowane w kształt korony      
je się albo na Boże Narodzenie albo na Trzech Króli.

W grudniowy wieczór bożonarodzeniowy wszyscy wychodzą na środek miasta, żeby zjeść banana i napić się moscatel.



Portugalczycy Halloweeen obchodzą bardzo 
hucznie  i z rozmachem, a przygotowania 
rozpoczynają prawie tydzień wcześniej. 
Podczas sklepowego oblężenia i zakupów 
każdy bez względu na wiek chce kupić 
upiorne dodatki i stroje, by zaskoczyć 
przebraniem swoich przyjaciół lub rodzinę. 
Spędzając wczasy w Portugalii w tym czasie    
z pewnością będziecie mogli odwiedzić 
Imprezy o tematyce Halloween 
organizowane w większych miastach przez 
cały tydzień.

http://www.strefapodrozy.eu/p,portugalia-wakacje
http://www.strefapodrozy.eu/p,portugalia-wakacje


KULINARIA



Pasteis de nata
Pasteis de nata to najpopularniejsze 
portugalskie ciastka, będące jednym      
z symboli tego kraju. Są to mini babeczki 
budyniowe zapiekane w perfekcyjnie 
chrupkim cieście francuskim. Pyszne 
jeszcze ciepłe. Są bajeczne w smaku        i 
nie można się od nich oderwać!



Francesinha

Francesinha (po portugalsku Mała 
Francuzeczka) – portugalskie danie               
w formie kanapki pochodzące z Porto, jedna 
z odmian zapiekanki Croque. Obecnie jeden 
z najpopularniejszych portugalskich 
fast-foodów. Jak widać na zdjęciu, 
przepyszne!

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_portugalski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Portugalia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanapka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Porto
https://pl.wikipedia.org/wiki/Croque
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fast-food


ŻYCIE 
CODZIENNE 

MIESZKAŃCÓW



Styl życia

Spokojny styl życia i obyczajowy luz       
to wizytówka Portugalii – brak pośpiechu, 
spokój i swobodne podejście do życia,            
a najważniejsze to czas na kawę. 
Portugalczycy pracują dłużej niż Polacy,     ale 
mają popołudniową przerwę na lunch.



Feira de Barcelos
Barcelos słynie  z organizowanego w każdy czwartek targu - Feira de Barcelos. Mimo,                 że 
na wydarzenie to (głownie latem) przybywa wielu turystów to impreza ta zachowała po dziś 
dzień swój dawny charakter gdzie miejscowa ludność oferuje wyprodukowaną przez siebie 
żywność. Targ stanowi także idealne miejsce gdzie kupić można wyroby garncarskie i ceramiczne 
z których wyrobu słynie Barcelos.



Kasztany
Jesień pachnie w Portugalii pieczonymi 
kasztanami. Ich woń jest szczególnie 
intensywna na głównych ulicach dużych 
aglomeracji miejskich takich jak Lizbona, 
Coimbra czy Porto i roznosi się z małych 
wózków z piecykami, w których wypiekane 
są smakołyki. Przyciągają one przede 
wszystkim turystów.



Słupki elastyczne
Na Portugalskich ulicach możemy znaleźć 
słupki drogowe elastyczne.Powodem,         
dla którego słupki gumowe cieszą się tak 
dużą popularnością jest z całą pewnością 
mnogość ich zastosowań. Bez obaw można 
więc wykorzystywać je w przypadku 
konieczności zablokowania wjazdu           oraz 
parkowania na wysepkach czy też 
chodnikach.



Jazda samochodem 
po Portugalii

● Świateł mijania na terenie 
zabudowanym używa się  tylko 
podczas jazdy nocą

● Brak używania kierunkowskazów
● Nadmierne wychylanie się przodu 

auta z ulicy podporządkowanej
● Parkowanie aut w wąskich ulicach
● Parkowanie na rondach i w innych 

dziwnych miejscach



Przygotowały:

Daria Stec
Zuzanna Klejbach
Oliwia Szczepańska




