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1 - INFORMAȚII GENERALE DESPRE ȚARĂ 

Portugalia, în mod oficial Republica Portugheză, este o țară independentă situată în sud-

vestul Europei, al cărei teritoriu este situat în partea de vest a Peninsulei Iberice și 

mărginit de o singură țară, Spania. La sud și vest, Portugalia se învecinează cu Oceanul 

Atlantic. Fondată în 1143, ea ocupă o suprafață totală de 92,212 Km2. 

Teritoriul portughez cuprinde și două regiuni autonome: Arhipelagurile Madeira și Azore, 

situate în Oceanul Atlantic. 

  

 

 

 

 

INSULELE - Madeira și Azore 

Arhipelagul Madeira este alcătuit 

din insulele Madeira, Porto Santo, 

Desertas și Selvagens și din 

Arhipelagul Azorelor, formate din 

9 insule și câteva insulițe: Santa 

Maria, São Miguel, Terceira, 

Graciosa, São Jorge, Pico, Faial, 

Flores și Corvo. 
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1.1. Suprafață: 92.212 Km2 

1.2. Populație: 10,6 milioane (recensământ 2011) 

1.3. Capitala: Lisabona 

Lisabona este capitala și cel mai mare oraș al Portugaliei, cu o populație estimată de 

552.700, în limitele sale administrative, pe o suprafață de 100,05 km2. Zona urbană 

se extinde dincolo de limitele administrative ale orașului, cu o populație de 

aproximativ 2,7 milioane de locuitori. 

 

1.4. Limba oficială: portugheză 

1.5. Moneda: Euro 

1.6. Religie: catolică 

 Ziua națională: 10 iunie - Ziua Portugaliei, Camões și comunitățile portugheze. 

1.7. Sistemul politic: Portugalia a fost republică democratică reprezentantă semi-

prezidențial de la ratificarea Constituției din 1976, cu Lisabona, cel mai mare oraș al 

națiunii, ca și capitală. Constituția acordă împărțirea sau separarea puterilor între cele 

patru organe denumite "organele suveranității": Președintele Republicii, Guvernul, 

Adunarea Republicii și Instanțele judecătorești. 

1.8. Main cities - 18 districts of mainland Portugal are: 
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 Aveiro 

 Beja 

 Braga 

 Bragança 

 Castelo Branco 

 Coimbra 

 Évora 

 Faro 

 Guarda 

 

 Leiria 

 Lisboa 

 Portalegre 

 Porto 

 Santarém 

 Setúbal 

 Viana do 
Castelo 

 Vila Real 

 Viseu 

2. GEOGRAFIE 

 

        2.1. Climat 

Portugalia are un climat maritim temperat, cu veri fierbinți și ierni umede, care 

suferă nu numai influențe continentale, ci și Atlantic și Marea Mediterană. Cu temperaturi 

variind între -5◦ în iarna și 4o◦ în timpul verii cu patru anotimpuri (iarna, primăvara, vara, 

toamna). 

 

         2.2. Râurile principale 

Principalele râuri sunt: Minho, Lima, Cávado, Ave,  Douro, Vouga, Mondego, Liz, Tejo, 

Guadiana, Sado e Mira. 

 

 

2.3. Faună și floră 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Aveiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Beja
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Braga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Bragan%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Castelo_Branco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Coimbra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_%C3%89vora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Faro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_da_Guarda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Leiria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Lisboa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Portalegre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_do_Porto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Santar%C3%A9m
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Set%C3%BAbal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Viana_do_Castelo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Viana_do_Castelo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Vila_Real
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Viseu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:AVR.png
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:BJA.png
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:BRG.png
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bras%C3%A3o_de_Bragan%C3%A7a.png
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Coat_of_Arms_of_Castelo_Branco.png
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:CBR.png
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:COA_of_%C3%89vora_municipality_(Portugal).png
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:FAR.png
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:GRD.png
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:LRA.png
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:LSB.png
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:PTG.png
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:PRT.png
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:STR.png
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:STB.png
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:VCT.png
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:VRL.png
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bras%C3%A3o_de_Cidade_Viseu.png
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2.3.1.  Flora 

Aceste medii naturale sunt modelate de diverse flori și includ speciile de pin 

răspândite (în special Pinus Pinaster și Pinus Pinea), stejarul englez (Quercus robur), 

stejarul pireean (Quercus pyrenaica) castanul (Castanea sativa) (Quercus suber), stejarul 

holm (Quercus ilex) sau stejarul portughez (Quercus faginea). Datorită valorii lor 

economice, unele specii din genul Eucalyptus au fost introduse și sunt acum comune, în 

ciuda impactului lor asupra mediului. 

2.3.2. Fauna 

 

Amestec de specii din Atlantic: mistreț, porc și căprioară; Lupii (în zonele mai 

îndepărtate ale muntelui Serra da Estrela) și râsul, care se găsesc în Alentejo, în sud. 

Vulpul, iepurele și iepurele sunt prezențe constante. Păsările sunt foarte abundente și 

variate, deoarece Peninsula Iberică se află pe o cale de migrație a speciilor din Europa 

Centrală și de Vest, care se îndreaptă în principal către mlaștinile din Algarve. Peștele se 

dezvoltă în apele Atlanticului, în special sardinele, basul de mare și capul de răsărit. 

Crustaceele sunt comune pe malurile stâncoase din nordul țării. 
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2.4. Munţi 

Mediul natural: morfologia țării este variată. În nord, predomină munții, platourile 

înalte și văile adânci. Aici găsim cele mai importante zone montane: Gerês și Serra da 

Estrela. Câmpiile și plintele predomină la sud. Arhipelagul Madeira, de origine vulcanică, 

este foarte montan, iar înălțimea crește de la coastă până la centru. Arhipelagul Azore, de 

asemenea, de origine vulcanică, este foarte montan, cu cazane adânci și stânci abrupte 

înalte.

 

 Serra do Gerês 
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2.5. Lacuri 

 

Lagoa do Fogo - în centrul insulei 

São Miguel, în arhipelagul 

portughez Azore. 

 

 

 

 

Lagoa das sete cidades - este un lac situat în craterul unui vulcan latent din arhipelagul 

portughez Azore. Se compune din două 

lacuri mici gemene. Diferite din punct de 

vedere ecologic, lacuri sunt conectate 

printr-o strâmtoare îngustă, care este 

traversată de un pod. 

 

2.6. Pădure 

Laurisilva este un tip unic de pădure 

subtropicală, care se găsește 

în câteva zone ale Europei și 

ale lumii: în insulele Azore și 

în special pe insula Madeira 

există teritorii întinse de 

păduri endemice Laurisilva. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Laurisilva
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2.7. Accesul la mare 

                 

 Harta "Portugalia este Marea" prezintă realitatea teritorială portugheză, 

reprezentând nu doar spațiul său de suprafață, ci și teritoriul său maritim. Principalele 

porturi maritime sunt situate în Leixões. Aveiro, Figueira da Foz, Lisabona, Setúbal, 

Sines și Faro. 

 
 

2.8. Frontierele cu alte țări 

 

Oficial Republica Portugheză, este o țară suverană situată în sud-vestul Europei, 

al cărei teritoriu este situat în partea de vest a Peninsulei Iberice și limitat de o singură 

națiune, Spania. La sud și vest, Portugalia se învecinează cu Oceanul Atlantic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. Principalele atracții turistice 

Portugalia este o destinație foarte căutată pentru vacanțe deoarece are de oferit 

turismului o bogăție bogată în patrimoniul cultural, gastronomic, religios și chiar 

extensii mari ale plajelor. În ultimii ani, Lisabona este un oraș care se evidențiază în 

turismul european. 
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➢ Algarve 

   

   

   

➢ Madeira

 
 

➢ Lisboa 

 

   

   

   

➢ Sintra 
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➢ Coimbra 

   

➢ Porto 

   

 

➢ Braga 

   

➢ Barcelos
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3. Vremurile istorice 

Portugalia, o țară mică situată în vârful vestic al Europei, pe Peninsula Iberică, are o 

coastă lungă îndreptată spre Atlantic, care va marca în toată istoria sa vocația maritimă a 

acestui popor de pescari și navigatori. De la o vârstă fragedă, această țară a fost vizitată 

de vechile civilizații ale navigatorilor din Marea Mediterană (fenicieni, greci și 

cartaginieni) care s-au adunat pe coasta noastră în căutare de afaceri, din metale prețioase 

din secolul al X-lea î.Hr. Mai târziu a fost ocupată de Imperiul Roman, din secolul I î.Hr., 

în vremea lui Caesar Augustus. Au numit-o Hispania, o provincie romană. Mai târziu, 

când Imperiul Roman a început să se dezintegreze, această regiune a fost invadată de un 

grup de popoare barbare, cum ar fi Suebi, Vizigoți, Vandali și Alani, din secolul al V-lea. 

Mai târziu, în al doilea val de invazii barbare 

din Europa de Vest, Peninsula Iberică a fost 

invadată de musulmani, care au venit din 

Africa de Nord și au ocupat aproape toată 

Peninsula Iberică din secolele VII-IX. Erau din 

Asturias și de la Pirinei, unde regii catolici s-

au refugiat cu nobilii și armatele lor, care au 

început să lupte împotriva 

maurilor/musulmanilor, pentru recucerirea 

Peninsulei Iberice. 

În timpul acestei mișcări de recucerire a peninsulei iberice către mauri / musulmani, de 

către regii catolici, susținută de Sfântul Scaun (Pope) de la Roma, Portugalia va apărea ca 

țară independentă. Afonso Henriques, fiul lui D. Henrique, reușește să reducă legăturile 

cu Castilia și să negocieze cu regele său Alfonso VII de Leon și Castilia, independența 

unei noi țări - Portugalia, semnată în 1143 de Tratatul de la Zamora. Portugalia, ca țară 

independentă, este legitimată pe plan internațional de Papa Alexandru al III-lea în Taurul 

"Manifestis Probatum" când Sfântul Scaun recunoaște lucrarea importantă pe care o făcea 

Afonso Henriques în Peninsula Iberică, în lupta împotriva celor care erau considerați la 

vremea respectivă dușmanii credinței creștine - musulmani. Afonso Henriques, 

Cuceritorul, a fost astfel primul rege al Portugaliei, care 

a inițiat monarhia noastră cu prima dinastie Afonsina, 

care a durat până în secolul al XIV-lea și s-a încheiat cu 

moartea lui Fernando I în 1383, care, fără moștenitorul 

direct al tronului, a deschis o criză de succesiune a 

tronului, tipică monarhiilor. A terminat în 1385 cu 

urcarea pe tronul Portugaliei de João I, Maestru al lui 

Avis, apreciat de poporul de la Lisabona. Astfel începe 

a 2-a dinastie a lui Avis, care va fi responsabilă pentru 

una dintre cele mai splendide pagini din istoria 

Portugaliei - descoperirile. De la sfârșitul secolului al XIV-lea, Portugalia fusese în pace 

și cu granițe definite. Apoi a început să pregătească aventura descoperirilor cu Infante 

Henrique sau prințul Henry Navigatorul responsabil de această sarcină. Și-a înființat 

postul de comandă în Algarve, în orașele Lagos și Sagres, unde a înființat o școală de 

navigație și a pregătit navigatorii portughezi pentru navigație și explorare a Oceanului 

Atlantic. Expansiunea noastra a inceput, odata cu cucerirea Ceutai in 1415, un important 

oras din Africa de Nord, unde s-au convertit cateva trasee comerciale din interiorul Africii 
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si Estului. Apoi, pe parcursul secolelor al XV-lea, al șaisprezecelea, al șaptesprezecelea 

și al optsprezecelea, Portugalia a pornit pentru aventura descoperirilor, făcând cunoscute 

"lumile noi" lumii cunoscute până în prezent. De fapt, descoperirile au permis o mare 

dezvoltare a cartografiei, lăsând lumea aflata in mod curent, cunoscută și astazi, sub 

comanda coroanei portugheze navigatorii au explorat toata coasta Africii de vest, au 

descoperit Madeira si Azore, au trecut Capul Bunei Sperante iar Vasco da Gama a 

descoperit traseul marii spre India (1497-1498), o călătorie pregătită în timpul domniei 

lui Joao II și făcută în timpul domniei lui Manuel I. Am devenit conducători ai acestor 

rute comerciale oceanice 

indiene, am ajuns în Japonia, 

Indonezia, China și am 

stabilit relații comerciale cu 

aceste civilizații. La est am 

avut un imperiu bazat pe 

mări și strategic în locuri 

terestre (Goa, Hormuz și 

Malacca) pentru a ne asigura 

că vom fi singurii care să 

aducem și să comercializăm 

astfel de produse căutate în 

Europa (condimente, 

mătăsuri și porțelan). 

Doi ani mai târziu, în anul 1500, Pedro Alvares Cabral a sosit în Brazilia, terenul Vera 

Cruz, unde Portugalia ar transplanta cultura trestiei de zahăr pentru a ajunge la o 

colonizare și o așezare. De asemenea, ar veni să descopere mine de pietre prețioase, aur 

și argint. Brazilia va rămâne o colonie portugheză până în 1822, când a devenit 

independentă. 

 În această perioadă, Portugalia își pierde independența față de Spania în 1580, după 

moartea lui Henrique I, ultimul rege al celei de-a doua dinastii, care nu a lăsat moștenitor 

direct și legitim pe tronul portughez, astfel acesta a fost ocupat de Filipenii Spaniei 60 de 

ani. Filipe al II-lea al Spaniei a fost nepotul lui Henrique I și din cauza lipsei 

moștenitorilor portughezi la tron, el a devenit Filipe I al Portugaliei, inițiind astfel cea de-

a treia dinastie, care va dura trei domnii - Filipe I, Filipe II și Filipe III. Această dominație 

spaniolă în Portugalia va fi întreruptă în 1640 - Restaurarea independenței Portugaliei. 

După ce nobilii portughezi au cerut britanicilor să ne ajute să expulzăm trupele spaniole 

din Portugalia, João IV a urcat pe tronul Portugaliei, apreciat de popor, începând astfel 

cea de-a patra dinastie. 

În timpul celei de-a patra dinastii, Lisabona a fost distrusă de un cutremur uriaș din 1755, 

în timpul domniei lui José I. A fost resimțit în mai multe orașe din sud, însă efectele sale 

au fost resimțite cu o intensitate mai mare în 

Lisabona. Se știe astăzi că a fost un cutremur de 

gradul 9 pe scara Ritcher, urmat de un tsunami 

cu valuri care au ajuns la 20 de metri înălțime, 

ceea ce a distrus tot centrul Lisabonei și timp de 

6 zile acea zonă a fost pe foc. În acest context, 

figura lui Sebastião José de Carvalho e Melo, 

ministrul Afacerilor Externe și Războiului al lui 

José I, cunoscut mai târziu ca Marquês de 
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Pombal, s-a remarcat. El a fost responsabil pentru reconstrucția Lisabonei remodelând 

forma sa în conformitate cu noile standarde de 

proiectare. Această parte reconstruită din Lisabona 

ar fi cunoscută sub numele de Baixa Pombalina. La 

momentul cutremurului, el a avut o frază care ar fi 

notorie și ar arăta pragmatismul său: "Acum este 

timpul să îngropați morții și să îngrijiți pe cei vii". În 

timpul domniei lui José I, prim-ministrul său, 

Marquês de Pombal, va desfășura importante lucrări 

de modernizare a țării în mai multe domenii. În 1820 

a existat o revoluție liberală care a pus capăt vechii monarhii absolute și a inițiat o nouă 

monarhie constituțională. De la acea dată, toți regii trebuiau să depună jurământ pentru a 

apăra Constituția când au urcat pe tron. În această perioadă, Brazilia a devenit 

independentă în 1822. 

Până la sfârșitul secolului al XIX-lea, în 1890, a existat un episod din istoria 

Portugaliei care a contribuit mult la căderea monarhiei în Portugalia - Ultimatumul 

englezesc din 1890. La sfârșitul secolului al XIX-lea, în timpul cursei explorarea 

continentului african de către țările europene, Portugalia a încercat, de asemenea, să-și 

noteze poziția și să stabilească un proiect pentru Africa, cunoscut sub numele de Map 

Cor-Rosa-Harta Pink. Acesta a fost un document pregătit pentru a reprezenta 

suveranitatea Portugaliei față de un coridor terestru care leagă coloniile de coastă din 

Angola (în Africa de Vest) și Mozambic (în Africa de Est). Portugalia a fost una dintre 

primele țări care s-a stabilit în Africa încă din secolul al XV-lea și a crezut că și ea avea 

dreptul la favorul său. Dar în acest moment au existat mari puteri, Anglia, Germania și 

Franța, toate având planuri pentru continentul african, care a hotărât la Berlin (Conferința 

de la Berlin din 1884) să împartă între ele continentul african. De fapt, cererea portugheză 

a cedat planurile britanice, iar britanicii, odată ce aliații noștri au făcut un ultimatum în 

Portugalia, spunând că, dacă Portugalia nu și-a retras expedițiile și trupele din interiorul 

continentului african, Anglia ar invada Portugalia. 

Regele Carlos I, știind că Portugalia nu a avut o șansă 

împotriva Angliei, a cedat intereselor engleze și a 

eliminat trupele portugheze. În Portugalia, aceasta a fost 

văzută ca o umilință, iar oamenii au venit pe străzi pentru 

a face demonstrații și mitinguri, conduse de Partidul 

Republican care apăra o Republică pentru Portugalia. În 

aceste mitinguri și demonstrații, oamenii au atacat regele 

și monarhia, și-au acuzat conducătorii că sunt trădători 

și, la final, a fost cântat un cântec - A Portuguesa 

(Portugheza), care mai târziu, când Republica a devenit 

stabilită în Portugalia imnul național până astăzi. 

Monarhia a intrat în dezorientare și calea a fost pregătită 

pentru Revoluția Republicană, care a avut loc la 5 

octombrie 1910. A încheiat 800 de ani de monarhie în Portugalia și a inaugurat Republica. 

 A fost o perioadă cunoscută ca prima republică și a durat între 1910 și 1926, când 

Portugalia a intrat în primul război mondial alături de aliați după ce coloniile noastre din 

Africa au fost atacate și râvnite de trupele germane. Participarea portugheză în primul 

război mondial a contribuit decisiv la întreruperea financiară și la sfârșitul acestui regim 

scurt. Acest lucru s-a întâmplat în 1926, când armata a ocupat guvernul, începând o scurtă 

perioadă de dictatură militară. 
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 Mai târziu, puterea a fost predată unei persoane care s-a distins ca ministru al finanțelor 

și care va conduce Portugalia sub forma unei dictaturi de aproximativ 40 de ani - António 

de Oliveira Salazar (1933-1974). Era un regim autoritar, unic, cu cenzură, prizonieri 

politici și poliție politică. Portugalia s-a izolat din lume și a început să "privească numai 

înăuntru", unde nu a venit și nici nu a plecat vreo veste. Portugalia a rămas neutră în 

timpul celui de-al doilea război mondial, în pofida colaborării cu ambele părți. 

 După al doilea război mondial, când coloniile noastre din Africa (Angola, Mozambic, 

Guineea) au început să-și revendice independența, Salazar nu a acceptat-o, în ciuda 

faptului că au existat presiuni din comunitatea internațională, 

inclusiv de la Sfântul Scaun. El a optat pentru o luptă înarmată, așa 

că în anii 1960 a început Războiul de peste mări, lucru care va duce 

la sfârșitul acestui regim. 

Războiul Colonial a durat 13 ani, între 1961 și 25 aprilie 1974, 

când armata a făcut o revoluție cunoscută sub numele de Revoluția 

garoafelor, care a încheiat în cele din urmă 40 de ani de dictatură 

în Portugalia și a inaugurat democrația. A fost o revoluție pașnică, 

oamenii răpiți de 

războiul de peste mări și dictatorii au venit 

pe străzi pentru a recunoaște armata. 

 Deja în plină democrație, Portugalia a 

solicitat aderarea la E.E.C. în 1977 cu 

Mário Soares ca prim-ministru. Acesta a 

fost urmat de un lung proces de negociere 

care a culminat în 1985 cu semnarea 

Tratatului de aderare a Portugaliei la 

Comunitatea Economică Europeană 

(E.E.C.), mai târziu Uniunea Europeană, din care este încă membru. 
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4.  Obiceiuri și tradiții 

Portugalia este o țară a obiceiurilor și tradițiilor vechi de secole. Rezultatul dintr-un 

amestec de civilizații care a populat teritoriul, patrimoniul cultural portughez este de 

excelență din Minho în nordul îndepărtat până la Algarve, în sudul îndepărtat, și în 

Madeira și Azore. 

4. 1. Dansuri tradiționale 

Toate regiunile din Portugalia au dansuri și cântări tradiționale. Unele dintre aceste 

dansuri reflectă tradițiile de datare și de curtoazie ale fiecărei regiuni și sunt realizate cu 

mare bucurie și exuberanță. Exemple de dansuri regionale sunt: vira, chula, corridinho, 

fandango (în care bărbații și femeile efectuează o rutină plină de viață la sunetul de 

batere, chitare și acordeoane), regadinho, malhão malhão, pauliteiros. 

 
Madeira 

 
Minho 

 
Ribatejo 

 
Algarve 

 
Interior Norte 

 
Nazaré 

 
Pauliteiros de Miranda 

 
Açores Região centro 

 

4.1.1. Cele mai bune practici în primul tabără, în Przemysl, Polonia, 11-22 mai 

2018 

Dansul tradițional 

o Regadinho 
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Ritmul de dans este, mai mult sau mai puțin, ca un marș. Acest aspect îl face asemănător 

unui dans de sala sau a unui dans burghez, importat din Europa după invazia 

napoleoniană. În nordul Portugaliei, Regadinho este interpretat fără acompaniament 

instrumental, cu excepția violetei, în timp ce pe Coasta Mării Beira folosesc sunetul 

chitării. 

  

 

o Malhão Malhão 

Dansul tradițional al râului Minho și Douro și al coastei mării, Malhão este adesea 

interpretat la concursuri de cântece, piesa muzicală fiind adesea clasificată, într-o formă 

generică și imprecisă, ca "malhoada", expresie folosită de muzicieni și cântăreți 

folclorici pelerinajul lui Senhora dos Remédios, Lamego, referindu-se la concursurile de 

cântece de pe Douro Litoral (Penafiel, Paredes, Guimarães). 

 

 

4.2. Mâncare tradițională 

▪ În bucătăria portugheză, cu influențe mediteraneene și atlantice, găsim multe 

specialități: supe, cârnați, brânză, cod sărat, sardine, lămâie, numeroase feluri de 

mâncare, pește sau fructe de mare, pastae de nata, și budinci, precum și vinuri - 

roșu, alb, rosé, vin spumant. 
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▪ Supele sunt întotdeauna prezente în mesele portugheze. Sunt făcute cu o varietate 

de ingrediente proaspete, iar unele pot fi considerate o masă. Fiecare regiune a 

țării are supa tipică cu arome unice. Există supă de pui, supă de pește, supă de 

castane, supă de pâine, supă de legume, supă de roșii cu ouă poacate și supă de 

fasole, printre altele. 

▪ Codul sărat sau bacalul sunt un fel de mâncare foarte comună în întreaga 

Portugalia și se spune că există cel puțin o rețetă pentru fiecare zi a anului. Este 

capturat în apele reci ale Atlanticului de Nord - Canada, Islanda și Norvegia și 

apoi sărat și uscat. Puteți să-l mâncați crud, fiert, la grătar, prăjit, coapte, în rices 

și produse de patiserie. 

▪ Sardinele sunt una dintre minunile bucătăriei portugheze. Acestea sunt mai 

consumate vara și sunt iconice la festivalurile populare de Sfinți, în luna iunie, la 

gratar pe cărbune și însoțite de ardei roșii și verzi și cartofi fierți. 

▪ Orez Cabidela: acesta este un vas de orez cu pui gătit cu sânge de pui 

condimentat cu oțet. 

▪ Carne de porc à alentejana: o combinație neobișnuită de crustacee și carne de 

porc. 

▪ Cozido à Portuguesa: se compune din carne fiartă (coaste, carne de porc, carne 

de pui, carne de vită și de porc) și cârnați tradiționali cu legume fierte (morcovi, 

cartofi, varză și napi). Acest fel de mâncare este una dintre delicatesele naționale. 

▪ Orez de fructe de mare: orez gătit cu toate fructele de mare disponibile la licitație 

(inclusiv creveți, midii, cockles și crab), ceapă, roșii, ardei iute și coriandru. 

▪ Pasteis de nata sau pasteis de Belém este unul dintre cele mai populare dulciuri 

tradiționale din Portugalia. 

▪ Vinuri: Portul vinului, produs de secole în regiunea Douro, este tipic pentru 

Portugalia. Poate fi roșu sau alb. De asemenea, avem mese de vinuri superbe 

(roșii, albe și rosé) și 

vinuri spumante. 
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4.2.1. Cele mai bune practici în primul tabără, în Przemysl, Polonia, 11-22 mai 2018 

Cofetărie portugheză  

 

 4.3.  Cele mai importante sărbători 

➢ Ziua sfântului Martinho 

Este sărbătorită pe 11 noiembrie. Se spune că S. Matinho (Sf. Martin) își călărea calul 

într-o zi rece și ploioasă când întâmplător a văzut un cerșetor fără haine. Imediat a coborât 

din calul lui și, folosind sabia, și-a împărțit haina în jumătate și i-a dat cerșetorului 

jumătate din haină. În același moment, ploaia a dispărut, iar soarele a strălucit puternic. 

Ziua Sfântului Martin este sărbătorită în Portugalia cu castane prăjite și vin nou. 

 

 

➢ Festa das Cruzes - Barcelos 

Este una dintre cele mai mari festivități din nordul țării, Barcelos. Ea are loc la începutul 

lunii mai. Unul dintre momentele sale remarcabile este "bătălia de flori", un fel de 

sărbătoare de primăvară.   
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➢ São João (Sfântul Ion)  

Este unul dintre cele mai populare festivități și este sărbătorită între 23 și 24 iunie în unele 

localități portugheze, cum ar fi orașele Braga și Porto. Este, de asemenea, o sărbătoare 

catolică care sărbătorește nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. A fost inițial o festivitate 

păgână care a avut loc în solstițiul de vară și a sărbătorit fertilitatea asociată cu recoltarea 

și abundența. Tradiții ale festivalului: sardine la grătar, baloane cu aer cald, praz, ciocane 

de plastic, focuri de artificii și vase de busuioc parfumate. 

   
 

➢ Săptămâna Sfântă in Braga 

Cu origine la sfârșitul secolului al IV-lea a.d., săptămâna Sfântă din Braga este o 

sărbătoare religioasă. De-a lungul săptămânii, altarele bisericilor invocă pasiunea lui 

Hristos și sunt decorate cu flori și lumânări. Există mari procesiuni nocturne, mase și 

ceremonii de pregătire spirituală și o serie de concerte de muzică religioasă și expoziții 

tematice. 

   
 

➢ Zés Pereiras/Cabeçudos(Big-Heads) 

Sunt grupuri de bărbați care animă festivități populare cu instrumente tradiționale și 

muzicale: concerte, tobe, cutii și gogoașe. Ei sunt figuri centrale în festivalurile populare 

din nordul țării și au fost popularizați în Viana do Castelo prin influența orașului Galicia 

din Spania. Ei sunt costumați cu figuri umane supradimensionate, înalte de 3 până la 4 

metri și performează întotdeauna în cupluri sau grupuri de cupluri care poartă costume și 

paradează la ritmul muzicii. 
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➢ Vaca das Cordas 

Vaca das Cordas este o tradiție care datează din 1646 și are loc în ajunul sărbătorii din 

Corpus Christi, în satul istoric Ponte de Lima, cel mai vechi oraș din Portugalia. În cea 

de-a noua vineri după Paște, această tradiție care datează din epoca romană și are origini 

feniciene are o cursa de tauri în care tineri conduc un taur prin oraș. 

  

4.4. Haine tradiționale 

În nord, mai ales în Minho, femeile îmbrăcau haine foarte bogate și colorate cu nuanțe 

dominante de roșu, alb sau negru, purtând coliere lungi de aur și acoperind capul cu o 

eșarfă. Aceste echipamente sunt folosite doar în parade și festivaluri. 

   

Rochia tipică a insulei Madeira continuă să fie folosită de floriști și de piețele locale. 
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4.5. Legende naționale  

o Legenda lui Barcelos Rooster  

Legenda are loc în Barcelos în secolul al XV-lea. Cetățenii săi au fost supărați de o crimă 

nesoluționată, care era atât de teribilă încât a avut cetățenii într-o stare alarmantă. Un 

pelerin sălbatic trecea prin Barcelos, oraș învecinat cu el, pentru a-și îndeplini 

promisiunile pe care le-a făcut în timpul unui pelerinaj la Santiago de Compostela. În 

ciuda explicației sale pentru a fi în Barcelos, el a fost încă arestat și condamnat să stea. El 

a refuzat să meargă liniștit și a cerut să fie dus în fața judecătorului care la condamnat la 

moarte. Autoritățile și-au acordat dorința și l-au adus în casa magistratului în timp ce avea 

un banchet cu prietenii. El și-a afirmat nevinovăția și a jurat dovada nevinovăției sale, 

arătând un cocoș gătit și a spus că cocoșul se va cioară la ora ce-i stă în picioare ca o 

dovadă. Declarația a provocat o mare râs și batjocură. Judecătorul a ignorat declarația de 

nevinovăție, dar a pus deoparte cocoșul și a refuzat să o mănânce. Când a venit timpul 

judecății, pelerinul sa dus la spânzurătoarea pentru a-și accepta pedeapsa. Când a fost 

spânzurat, cocoșul prăjit a apărut, sa ridicat pe masă în fața mulțimii și a copleșit la fel 

cum a prezis pelerinul. Judecatul a realizat greseala pe care a facut-o si sa grabit sa-l 

salveze pe pelerin. Cablul nu a fost strâns corect și a fost ușor de salvat de condamnarea 

la moarte. Mai târziu, pelerinul se va întoarce la Barcelos. A 

sculptat o cruce în cinstea Fecioarei Maria și a Sfântului 

Iacob, despre care sa simțit că este responsabil pentru salvarea 

lui cu miracolul cocoșului. Astăzi, această cruce este numită 

Crucea Domnului Cocoșului. Această statuie este încă  

prezentă la Muzeul Arheologic din Barcelos. 
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o Legenda despre miracolul trandafirilor 

Potrivit legendei, regele Denis din Portugalia a fost informat despre munca caritabilă 

efectuată de soția sa, regina Elisabeta de Aragon, și efectul ulterior al acestei caritate 

asupra averelor regale. 

Într-o zi, regele a decis să surprindă Regina de-a lungul uneia din plimbările sale zilnice, 

pentru a distribui alimente și pâine celor care aveau nevoie. A observat că încearcă să 

ascundă tot ceea ce purta sub hainele ei. Denis a întrebat-o pe regină unde mergea, la care 

ea a răspuns că se îndreaptă spre mănăstire pentru a decora altarul. Nemulțumită de 

răspunsul ei, Regele a fost foarte interesată de ceea ce se ascundea sub haine. După un 

moment de ezitare, Elizabeth a spus: "Sunt doar trandafiri, domnul meu!" Disbelieving, 

regele o acuză că a mințit, pentru că nu erau trandafiri în ianuarie. 

El a obligat-o să-și deschidă mantaua pentru a descoperi ceea ce 

ascundea acolo. În fața ochilor uimiți, Elizabeth a dezvăluit 

trandafirii frumoși pe care îi purta. 

Miraculos, pâinea pe care o ascundea devenise trandafiri. Regele 

a fost fără cuvinte și a cerșit iertarea reginei. Astfel ea a continuat 

să facă acest lucru. Vestea miracolului sa răspândit în Coimbra, 

iar poporul a declarat-o ca "Sfânta Elizabeth din Portugalia". 

o Legenda despre Laguna celor șapte orașe 

Vechea poveste povestește povestea unui rege văduv rău-temperat și a fiicei sale într-o 

împărăție din Marea de Vest. Acest rege, domn al alchimiei și vrăjitoriei, trăia în mod 

exclusiv pentru fiica sa, Antília, și nu o lăsa pe prințesă să vorbească cu nimeni. În afară 

de rege, prințesa a fost crescută de o asistentă medicală în vârstă, după ce regina a murit. 

Pe măsură ce anii au trecut, prințesa a crescut pentru a fi o femeie frumoasă și atrăgea 

atenția oricărui băiat din regat. Cu toate acestea, Regele i-a restrâns activitățile în incinta 

castelului și în grădină, astfel puțini au văzut-o vreodată. Dar, nemulțumită de tatăl ei și 

cu ajutorul asistentei, ea a scăpat pe dealurile și văile locale, așa cum tatăl ei a dormit 

după masa de prânz. În timpul uneia dintre aventurile ei de scăpare, a auzit o melodie: 

muzica era frumoasă și o încânta să o urmeze pentru a vedea de unde se aude. Mergînd 

să vadă cine cântă acea muzică, prințesa a găsit un tânăr păstor, așezat pe un deal, cântând 

la flaut. Timp de câteva săptămâni, s-a tot întors în acel loc să îl asculte pe tânărul păstor, 

până când a fost descoperită în spatele unor tufișuri. Tânărul păstor s-a îndrăgostit de 
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prințesă și au continuat să se întâlnească după aceea, vorbind, râzând și bucurându-se de 

compania celuilalt, până când băiatul a decis să o ceară în căsătorie pe prințesă. 

Dimineața, cuplul a bătut la ușa Castelului și a cerut slugilor să vorbească cu regele. 

Foarte emoționat, dar hotărât, păstorul i-a cerut regelui căsătoria fiicei sale. Reacționând 

cu supărare, regele l-a refuzat și l-a expulzat din castel și i-a interzis fiicei să îl mai vadă 

pe băiat. Nedorind să își mai supere tatăl, a urmat ordinele tatălui ei, dar s-a întâlnit în 

secret cu tânărul după-amiaza, ca 

să-i spună că nu-l va mai vedea 

niciodată. Prințesa și băiatul au 

plâns toată după-amiaza, 

îmbrățișându-se, iar lacrimile lor au 

format două lacuri frumoase, unul 

verde, pentru că ochii prințesei erau 

verzi și celălalt albastru, pentru 

ochii că ochii păstorului erau 

albaștrii. 

o Legenda înfloririi migdalului 

Cu mult timp în urmă, când împărăția Algarvei era condusă de mauri, un prinț arab s-a 

îndrăgostit nebunește de o prințesă care provenea din țările întunecate din Europa de 

Nord. Prințul s-a căsătorit cu tânăra prințesă și au mers să trăiască în țara însorită a 

Algarvei. Zâmbetul frumoasei Prințese a provocat o stare minunată în rândul oamenilor 

din acea regiune sudică. Ei admirau pielea ei frumoasă, părul ei de aur, blândețea vocii și 

culoarea ochilor ei. Prințesa însăși era foarte mulțumită în țările calde ale sudului. În 

fiecare dimineață, prințesa se bucura de plimbări liniștite de-a lungul satelor somnoroase 

și a străzilor insorite. Era încântată de casele vopsite cu alb, de ușile și ferestrele în nuanțe 

de albastru. Ea iubea portocalele suculente și rodiile stacojii. Se bucura de dulceața 

căpșunii, de aroma smochinelor și de umbra răcoroasă a copacilor de carob. Ea se bucura 

de strigătul de șoim, de noapte și de lăstari. Părea fericită în acel regat însorit și îndepărtat. 

În ciuda faptului că a trăit departe de țara ei, printesa fidelă era cu adevărat îndrăgostită 

de Prințul cu piele întunecată, care mirosea a fructe și condimente dulci. Cu toate acestea, 

în ciuda iubirii adevărate pe care a simțit-o pentru prinț, când iarnă a venit, ea a plecat, 

pentru că ea și-a dorit câmpurile albe din țara ei natală, acoperite cu gheață și zăpadă. Ea 

a dus dorul albului și mantauei de zăpadă din țările îndepărtate din nord. Lacrimile i-au 

apărut pe fața ei și era tristă. Într-o zi, după ce a găsit prințesa delicată în lacrimi, prințul 
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a întrebat despre motivul acestei dureri. Ea a mărturisit că îi lipsesc câmpurile acoperite 

cu zăpadă albă din împărăția ei îndepărtată. Hotărât să aducă bucurie inimii prințesei sale, 

prințul i-a adunat pe toți oamenii săi și le-a ordonat să planteze câmpuri de copaci de 

migdal, astfel încât atunci când erau în plină floare, ei i-ar da  prințesei iluzia de zăpadă. 

Floarea de migdale i-ar încălzi inima și va fi vindecată de dorința ei. Primăvara a venit 

curând și într-o dimineață, când prințesa se apropia de fereastra palatului ei, nu putea să-

i vină a crede! Copacii de migdal erau acoperiți în flori, iar câmpiile erau albe ca zapada 

strălucind la soare. Din nou, lacrimile i-au apărut pe față totuși, de data aceasta, erau 

lacrimi de bucurie. Și an după an, regele maur și prințesa de Nord așteptau cu nerabdare 

miracolul minunat al florilor de migdale și astfel ... în cele din urmă trăiau fericiți după 

aceea… 

 4.6. Case tradiționale  

Arhitectura casei portugheze este diferită în funcție de zonele climatice și geografice.
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4.7. Artizanat tradițional 

 

➢ Olărit/ Barcelos 

Figurile Barcelos sunt o producție certificată și reprezintă evoluția societății noastre de-a 

lungul timpului. 

 

    
    

➢ Ceramica Bordalo Pinheiro  

 

Ceramica tipică de la Caldas da Rainha, obiecte decorative create de artistul Raphael 

Augusto Bordallo Pinheiro, în secolul al XIX-lea, continuă să fie produse în această 

regiune. 
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4.7.1. Cele mai bune practici în primul tabără, în Przemysl, Polonia, 11-22 mai 

2018 

4.7.2. Artizanat tradițional și artă fotografică 

 

 

➢ Filigranul portughez 

Este o bijuterie tradițională și o artă manuală, fabricată în principal în două zone: 

Povoa de Lanhoso (Braga) și Gondomar (Porto). Piesele fabricate sunt 

reprezentative pentru teme precum: marea, dragostea, religia. De exemplu: 

cercei, medalioane, coliere, cruci, inimi din Viana. Aceste piese sunt folosite în 

costumele feminine ale grupurilor folclorice din regiunea Minho. 

 

   

 

 

➢ Batistele iubitorilor 

"Batistele iubitorilor" se găsesc în întreaga țară, cu o incidență mai mare în Minho. Se 

spune că originea este legată de eșarfele domnești datând din secolul al șaptesprezecelea 

și a fost adoptată de către femeile poporului pentru a-și cuceri dragostea. Ea a fost făcută 

dintr-o pânză de in subțire sau de bumbac, brodată cu diverse motive și purtată de femei 

de vârstă de împlinit. Era obișnuit ca iubita fată să-și croiască batista și să o ducă la iubitul 

ei când a plecat. În batiste au fost brodate versuri, în plus față de mai multe desene, cu 

propriile lor simboluri și au fost folosite ca un ritual de cucerire. 



Hai să descoperim împreună Europa găsind armonie în diferențe – PRIETENII 

EUROPEI – 

2017-1-RO01-KA219-037409_1 

GHIDUL PORTUGALIEI            

 

 

 

➢ Covoarele din Arraiolos 

 

Covoarele arraiolos se întorc în secolul al XVII-lea, de influență orientală, originară din 

satul Alentejo, care le-a dat numele. Sunt covoare brodate cu lână și lucrate manual. 

 

 

4.8. Jocuri tradiționale  

 

o Spinning top game 

  

Număr de jucători: Mai mulți. 

Material: un spin-top și o frânghie pentru 

fiecare jucător. 

Cum se joacă: înainte de a trage în partea de 

sus, trebuie să înfășurați șirul în jurul acestuia, 

fără pantaloni. Șirul este ținut cu mâna la 

capătul liber. Când se desfășoară, prin împingerea mâinii, trăgând spatele, o rotește. Când 

vârful de filare este eliberat cu o intensitate mare, se spune că jocul este "mult". Pentru a 

juca roata, sau o gaură mare, marcați pe podea un cerc de joc care poate fi de aproximativ 

un metru și jumătate. Jucătorii ar trebui să-și lanseze bilele de rotire direct în cerc. 
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o Ouă cu lingura 

Material: Linguri; Ouă sau cartofi fierte; 

Durată:  fără limită de timp; 

Reguli: Când un participant lasă oul pe teren în timpul 

jocului, acesta se întoarce la punctul de plecare; 

Cum se joacă: pentru a realiza acest joc este necesar să 

aveți 2 echipe sau mai multe, cu minimum cinci persoane 

în fiecare. Scopul principal al acestui joc este acela că 

jucătorii rulează o anumită cale cu o lingură cu ouă, în mână sau în gură și se întorc la 

punctul de plecare luând-o fără să o cadă în pământ. 

 

o Cursa pungilor 

 

Număr de jucători: Se poate juca fie individual, fie în 

echipe. 

Material: Saci, de preferință de pânză. 

Cum se joacă: obiectivul este de a trece prin distanța 

indicată în cel mai scurt timp. Pentru ca jucătorii să se 

miște, trebuie să țină geanta cu ambele mâini. Concurentul care iese din pungă pe 

parcursul cursului va fi descalificat. Dacă jocul este pentru echipe, echipa va fi, de 

asemenea, descalificată. Dacă este pentru echipe, câștigătorul echipei va obține un număr 

mai mare de puncte, care rezultă din suma jucătorilor săi. 

 

o Rope Draw Game 

  

Niciun jucător: Două echipe cu același număr de jucători. 

Material: o frânghie și o batistă (trebuie să fie legată în mijlocul coardei) 

Standarde: Echipele ar trebui să fie echilibrate și să 

încerce să se asigure că jucătorii nu depășesc marca 

stabilită pe teren. Nu este permisă înfășurarea 
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coardei în corp sau găurirea în pământ pentru a lipi picioarele. 

Cum se joacă: într-un teren plat și fără obstacole, două echipe cu forțe echivalente dețin, 

una pe fiecare parte și la aceeași distanță de batistă, o  frânghie. Între echipe, înainte de 

începerea jocului, trageți o linie în mijlocul podelei. Fiecare echipă încearcă să tragă 

coarda în partea lor, câștigând pe cea care reușește să tragă cealaltă echipă, cauzând 

primului copil al grupului opus să depășească linia marcată pe teren. Echipa este învinsă 

dacă elementele intră sau coboară coarda. 

 

o Jocul batistei:  

Material necesar: o batistă sau bandană 

Obiectivul jocului: fii primul care te apucă de batistă când ți se cheamă numărul. 

Cum se joacă: : împărțiți numărul de jucători în două grupuri egale 

și alocați / alocați câte un număr diferit. (Un jucător din fiecare 

echipă trebuie să aibă același număr.) Formați echipele de pe 

laturile opuse și plasați o batistă în mijloc. Alegeți în mod aleator 

un număr. Jucătorii din fiecare echipă cărora le-a fost atribuit acest 

număr ar trebui să alerge spre batistă și să încerce să fie primul care 

l-au apucat. Jucătorul care bate batista câștigă mai întâi acea rundă a jocului. 

 

4.8.1. Cele mai bune practici în primul tabără din Przemysl, 

Polonia, 11-22 mai 2018 - Jocuri tradiționale 
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5. Artă și arhitectură 

5.1. Pictori și sculptori renumiți 
 

Almada Negreiros (1893 - 1970) a fost artist portughez. Sa născut în 

colonia portugheză São Tomé și Príncipe. Pe lângă literatură și pictură, 

Almada a lucrat la tapiserie, gravură, murală, caricatură, mozaic, azulejo și 

vitraliu. 

  
 

Soares dos Reis (1847-1889): a fost un sculptor portughez. A studiat prima oară la 

Academia de Arte Plastice din Portuense, unde a absolvit sculptura în 1867. A studiat 

la École des Beaux-Arts din Paris, între 1867 și 1870, unde a obținut mai multe premii, 

dar și la Roma (1871-1872) . 

   

 

Joaquim Machado de Castro (1731-1822) este unul dintre cei mai faimoși 

sculptori clasici din Portugalia. Machado de Castro s-a născut în 

Coimbra, fiul unui fabricant de biserici și sculptor. El a primit o 

educație de la iezuiții din oraș înainte de a se angaja într-o ucenicie în 

domeniul ales în Lisabona. Prima comisie mare a lui Machado de 
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Castro a fost realizată în 1771, când a produs statuia de bronz a regelui José I (D. José I), 

proiectată de Eugénio dos Santos. Cavalerul ecvestru este arătat simbolic zdrobind șerpi 

în Praça do comércio (Piața Comerțului) din Lisabona. 

 

Paula Rego s-a născut în 1935 și este un artist portughez care este 

cunoscută mai ales pentru picturile și printurile sale, bazate pe povestiri. Stilul 

Rego a evoluat de la abstracție la reprezentare, și a favorizat pastelurile asupra 

uleiurilor pentru o mare parte din cariera sa. Lucrarările ei reflectă adesea 

feminismul, colorat de teme populare din Portugalia sa nativă. 

   

 

 

Joana Vasconcelos s-a născut în 1971. Locuiește și lucrează la 

Lisabona. Ea a avut expoziții în mod regulat de la mijlocul anilor 1990. 

Activitatea sa a devenit cunoscută la nivel internațional după participarea 

la 51-a Bienala din Veneția, în 2005, cu opera "Noiva" (2001-05). Ea a fost 

prima femeie și cel mai tânăr artist care a expus la Palatul de la Versailles, 

în 2012. 

 

   

 

 



Hai să descoperim împreună Europa găsind armonie în diferențe – PRIETENII 

EUROPEI – 

2017-1-RO01-KA219-037409_1 

GHIDUL PORTUGALIEI            

 

 

5.2. Cele mai renumite clădiri 

 

Muzeul archeologic (Museu 

Arqueológico de Barcelos) a fost 

construit peste ruinele a ceea ce a fost 

Palatul Counts de Barcelos și Dukes of 

Bragança, lângă un pod care datează 

din secolul al XIV-lea. 

 
 
 

 

Sanctuarul Santa Luzia este icoana 

maiestuoasă a Viana do Castelo, care 

domină orizontul orașului. Această 

structură minunată, inspirată de 

arhitectura bizantină cu fluturi de 

elemente gotice, nu este ca o altă clădire 

religioasă din Portugalia, în parte că este 

mai mică de 80 de ani. 

 

Bom Jesus do Monte  este un sanctuar 

portughez în Tenões, în afara orașului 

Braga, în nordul Portugaliei. Numele său 

înseamnă Bunul Isus al Muntelui. 

Sanctuarul este un exemplu notabil de 

pelerinaj cu o scară monumentală, barocă 

care urcă 116 metri. Este o importantă 

atracție turistică din Braga. 
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Casa da Música( Casa muzicii), noua casă 

a orchestrei naționale din Porto, concepută 

pentru a marca anul festiv din 2001, în care 

orașul Porto a fost desemnat capitala 

europeană a culturii. Este prima clădire din 

Portugalia, care a fost concepută ca 

concepție exclusivă pentru muzică, fie în 

spectacole publice, fie în domeniul formării 

și creației artistice. 

 
 
Castelul Guimarães, este principalul castel 

medieval din municipalitatea Guimarães, în 

regiunea de nord a Portugaliei. A fost 

construită în secolul al 10-lea pentru a apăra 

mănăstirea de atacurile maurilor și ale 

norsemenilor. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Turnul Belém este un turn fortificat situat în 

parohia civilă a municipiului Lisabona. 

Turnul a fost construit la începutul secolului al 

XVI-lea și este un exemplu proeminent al stilului 

portughez Manueline, dar include, de asemenea, 

indicii ale altor stiluri arhitecturale.  

 

 

Palatul Pena din orașul Sintra este o încântătoare 

combinație de stiluri și influențe diferite de design, 

care variază de la nordul Africii la goticul medieval. 
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5.3. Stiluri în arhitectură  

Arhitectura portugheză, la fel ca toate aspectele culturii portugheze, este marcată 

de istoria țării și a mai multor oameni care s-au stabilit și au influențat actualul teritoriu 

portughez. Acestea includ romani, 

subezi printre alte popoare 

germane, vizigoți și arabi, precum 

și influența principalelor centre 

artistice europene din care au fost 

introduse stilurile arhitectonice 

largi: romantic, gotic, renascentist, baroc și neoclasic. 

 

 

Catedrala din Braga este o biserica romano-

catolica din nordul orasului Braga. Datorită istoriei 

sale lungi și a semnificației artistice, este, de 

asemenea, una dintre cele mai importante clădiri din 

țară. 

 

 

Mănăstirea Batalha, literalmente Mănăstirea bătăliei, este o mănăstire dominicană din 

municipiul Batalha, în districtul Leiria, în regiunea Centro din Portugalia. 

 

 

 

Palatul Mafra este un monumental 

baroc și italianizat neocasic palat-mănăstire 

situat în Mafra, la aproximativ 28 de kilometri 

de Lisabona. Construcția a început în 1717 și a 

fost complet încheiată în 1755. 
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Alte exemple: 

 

 

În secolul al XX-lea, arhitectura portugheză s-a remarcat prin Fernando Távora, 

Eduardo Souto de Moura și Álvaro Siza. 
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5.4.  Personalități 

 

Vasco da Gama (1460 –1524), a fost un explorator 

portughez și primul european care a ajuns la India pe mare. 

Calea sa inițială spre India (1497-1499) a fost prima care a 

legat Europa și pe un traseu oceanic, a fost semnificativă și 

a deschis calea pentru o epocă a imperialismului mondial 

și pentru portughez pentru a stabili un imperiu colonial de 

lungă durată în Asia. 

 

 

 

Fernando Pessoa (1888 –1935), a fost un poet, scriitor, critic 

literar, traducător, editor și filozof portughez, descris ca una 

dintre cele mai importante figuri literare ale secolului XX și unul 

dintre cei mai mari poeți din limba portugheză. De asemenea, a 

scris și tradus din engleză și franceză. 

 

 

 

 

Amália Rodrigues (1920 –1999), a fost o fadista portugheză (cântăreață fado) și actriță. 

Cunoscută ca "Rainha do Fado" ("Regina lui Fado"), 

Rodrigues a contribuit la popularizarea fado la nivel 

mondial și a călătorit pe plan internațional pe tot 

parcursul carierei. A devenit una dintre cele mai 

importante figuri în perioada de renaștere a genului în 

secolul al XX-lea și a fost o femeie fadista de frunte în 

timpul înregistrării și a carierei sale de 50 de ani. 

Rodrigues rămâne o figură iconică și o inspirație pentru alți artiști fado și muzicieni populari. 
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José Saramago (1922 –2010), a fost scriitor portughez și primitor 

al Premiului Nobel pentru literatură din 1998. Lucrările sale, dintre 

care unele pot fi văzute ca alegorii, prezintă de obicei perspective 

subversive asupra evenimentelor istorice, subliniind factorul uman 

teopoetic. Mai mult de două milioane de copii ale cărților lui 

Saramago au fost vândute numai în Portugalia, iar opera sa a fost 

tradusă în 25 de limbi. 

 

 

Antonio Damasio (25 Februarie 1944), este un neurologist 

portughez. El este în prezent profesor de Neuroștiințe la 

Universitatea din California de Sud. Domeniul principal al lui 

Damasio este neurobiologia, în special sistemele neuronale care 

stau la baza emoției, luării deciziilor, memoriei, limbajului și 

conștiinței. Damasio ar putea crede că emoțiile joacă un rol critic 

în cunoașterea la nivel înalt - o idee contrară vederilor dominante 

din secolul al XX-lea din domeniul psihologiei, neurologiei și 

filosofiei. 

 

Maria João Pires, născut la 23 iulie 1944 la Lisabona, este un pianist clasic. Primul lui 

recital a fost la vârsta de cinci ani, iar la vârsta de șapte ani a interpretat deja concerte de 

pian Mozart. A studiat cu Campos Coelho la 

Conservatorul din Lisabona, urmând cursuri de 

compoziție, teorie și istorie a muzicii. Și-a continuat 

studiile în Germania, mai întâi la Musikakademie din 

München cu Rosl Schmidt și apoi la Hanovra cu Karl 

Engel. 

Faima internațională a venit în 1970, când a câștigat 

Concursul Bicentenar de la Beethoven de la Bruxelles. Ulterior, a interpretat operele lui 

Bach, Beethoven, Schumann, Schubert, Mozart, Brahms, Chopin și alți compozitori 

clasici și romantici cu orchestre importante din Europa, America, Canada, Israel și 

Japonia. 
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Cristiano Ronaldo născut la 5 februarie 

1985, este un portar profesionist 

portughez. Are un premiu de cinci premii 

Ballon d'or, cel mai mult pentru un 

jucător european, și este primul jucător 

care a câștigat patru pantofi de aur 

europeni. El a câștigat 26 de trofee în 

cariera sa, incluzând cinci titluri de liga, 

cinci titluri ale UEFA Champions 

League și un campionat european la 

UEFA.    

                                                               

 

6. Cazare 

6.1. Hoteluri 

➢ Hotel do Terco *** 
Rua de São Bento, n.º 7, 4750 176 Barcelos, Portugal  

Telefone:+351 253 808 380 

35 – 55 euros 

 

➢ Hotel Bagoeira *** 
495 Av Dr Sidonio Pais, 4750-333 Barcelos, Portugal 
Telefone: +351 253 811 236 

40 – 65 euros 

 

 

6.2.    Pensiuni 

➢ Residencial Kuarenta&Um  
Rua Miguel Bombarda, 41, 4750-320 Barcelos, Portugal 

Telefone: +351 253 185 819 

30 – 50 euros 

 

https://www.google.com/search?q=hotel+do+ter%C3%A7o+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwj85LLjuLjbAhXE1qQKHSPTC68Q6BMIogIwEQ
https://www.google.com/search?ei=1lkUW4WcBdHekgXpsKzoBg&q=Hotel+do+Terco+***++Rua+de+S%C3%A3o+Bento%2C+n.%C2%BA+7%2C+4750+176+Barcelos%2C+Portugal+&oq=Hotel+do+Terco+***++Rua+de+S%C3%A3o+Bento%2C+n.%C2%BA+7%2C+4750+176+Barcelos%2C+Portugal+&gs_l=psy-ab.3...3184.3184.0.4728.1.1.0.0.0.0.104.104.0j1.1.0....0...1c.2.64.psy-ab..0.0.0....0.-6g_QZg_OvI
https://www.google.com/search?q=hotel+bagoeira+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwjuou3wuLjbAhWHDewKHWp7Dn0Q6BMIuAEwEQ
https://www.google.com/search?ei=VV4UW7zmIMStkwWjpq_4Cg&hotel_occupancy=&q=Hotel+Bagoeira+***++495+Av+Dr+Sidonio+Pais%2C+4750-333+Barcelos%2C+Portugal++&oq=Hotel+Bagoeira+***++495+Av+Dr+Sidonio+Pais%2C+4750-333+Barcelos%2C+Portugal++&gs_l=psy-ab.12...24596.24596.0.26144.1.1.0.0.0.0.123.123.0j1.1.0....0...1c.2.64.psy-ab..0.0.0....0.HqbThiPHlVk
https://www.google.com/search?q=residencial+kuarenta%26um+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwjlx8r-uLjbAhWQDOwKHW0pAi0Q6BMIpgEwEQ
https://www.google.com/search?ei=cV4UW66mLoebsAfq9rnoBw&hotel_occupancy=&q=Residencial+Kuarenta%26Um+++Rua+Miguel+Bombarda%2C+41%2C+4750-320+Barcelos%2C+Portugal+&oq=Residencial+Kuarenta%26Um+++Rua+Miguel+Bombarda%2C+41%2C+4750-320+Barcelos%2C+Portugal+&gs_l=psy-ab.12...23980.23980.0.25943.1.1.0.0.0.0.111.111.0j1.1.0....0...1c.2.64.psy-ab..0.0.0....0.ThteZsz6L-8
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Art'otel Barcelos  
Rua da Madalena nº29, 4750-315 Barcelos, Portugal 
Telefone: 253 185 819 
30 – 50 euros 

 

 

6.3.    Case de oaspeți  
 

➢ Barcelos Way Guest House  
 Rua de Custódio José Gomes Vilas Boas, n.º 44, 4755-059 Barcelos, Portugal  
Telefone: 253 825 090 

30 – 50 euros 

 

 

 

6.4.    Cameră privată și închiriere de apartamente pe termen scurt 

➢ Quinta da Lage  
 Rua Dos Penedo - Freixieiro - Perelhal - Barcelos, 4750-623 Barcelos, 

Portugal Telefone: 914 030 971 

50 – 60 euros 

 
 
 

https://www.google.com/search?q=art%27otel+barcelos+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwi5mdyOubjbAhWwsaQKHbimDd8Q6BMIxwEwEQ
https://www.google.com/search?ei=jl4UW-XIIZCZsAft0ojoAg&hotel_occupancy=&q=Art%27otel+Barcelos+++Rua+da+Madalena+n%C2%BA29%2C+4750-315+Barcelos%2C+Portugal+&oq=Art%27otel+Barcelos+++Rua+da+Madalena+n%C2%BA29%2C+4750-315+Barcelos%2C+Portugal+&gs_l=psy-ab.12...28617.28617.0.31186.1.1.0.0.0.0.141.141.0j1.1.0....0...1c.2.64.psy-ab..0.0.0....0.Z9XZOqpzSz4
javascript:void(0);
https://www.google.com/search?q=barcelos+guest+house+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwizgMi7ubjbAhUMC-wKHdKGAt8Q6BMImwEwEQ
https://www.google.com/search?ei=zF4UW-3IB4KbsAeFn4v4Aw&hotel_occupancy=&q=Barcelos+Way+Guest+House+++Rua+de+Cust%C3%B3dio+Jos%C3%A9+Gomes+Vilas+Boas%2C+n.%C2%BA+44%2C+4755-059+Barcelos%2C+Portugal+&oq=Barcelos+Way+Guest+House+++Rua+de+Cust%C3%B3dio+Jos%C3%A9+Gomes+Vilas+Boas%2C+n.%C2%BA+44%2C+4755-059+Barcelos%2C+Portugal+&gs_l=psy-ab.12...62605.62605.0.63880.1.1.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.2.64.psy-ab..1.0.0....0.NqeY1Q_1cbg
javascript:void(0);
https://www.google.com/search?q=quinta+da+lage+barcelos+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwjt3vibubjbAhWCDewKHYXPAj8Q6BMIoAEwEQ
https://www.google.com/search?ei=sF4UW7mBGLDjkgW4zbb4DQ&hotel_occupancy=&q=Quinta+da+Lage+++Rua+Dos+Penedo+-+Freixieiro+-+Perelhal+-+Barcelos%2C+4750-623+Barcelos%2C+Portugal+&oq=Quinta+da+Lage+++Rua+Dos+Penedo+-+Freixieiro+-+Perelhal+-+Barcelos%2C+4750-623+Barcelos%2C+Portugal+&gs_l=psy-ab.12...23173.23173.0.25046.1.1.0.0.0.0.124.124.0j1.1.0....0...1c.2.64.psy-ab..0.0.0....0.-RfhWoDHyxE
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➢ Casa de Sta Comba  
 Várzea, 4755-536 Barcelos, Portugal 

 Telefone: 253 832 101 

60- 70 euros 

 

 

 

All country: 

http://www.portoenorte.pt/pt/ 

https://www.visitlisboa.com/pt-pt 

http://www.turismodoalgarve.pt/home.html 

http://www.visitmadeira.pt/pt-pt/homepage?areaid=1 

http://www.visitmadeira.pt/pt-pt/homepage?areaid=1 

  

javascript:void(0);
https://www.google.com/search?q=quinta+de+santa+comba+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwifvYPIubjbAhVJDewKHUc1ACIQ6BMItwEwEQ
https://www.google.com/search?ei=Dl8UW7PBGoyWsAfSjYr4DQ&q=Casa+de+Sta+Comba+++V%C3%A1rzea%2C+4755-536+Barcelos%2C+Portugal+&oq=Casa+de+Sta+Comba+++V%C3%A1rzea%2C+4755-536+Barcelos%2C+Portugal+&gs_l=psy-ab.12...22103.22103.0.24280.1.1.0.0.0.0.96.96.1.1.0....0...1c.2.64.psy-ab..0.0.0....0.1AEyz2hrC78
http://www.portoenorte.pt/pt/
https://www.visitlisboa.com/pt-pt
http://www.turismodoalgarve.pt/home.html
http://www.visitmadeira.pt/pt-pt/homepage?areaid=1
http://www.visitmadeira.pt/pt-pt/homepage?areaid=1
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6.5.    Camping 

➢ Parque de Campismo e Caravanismo Municipal de Braga 

Estrada Nacional 101 – Braga – Guimarães, ao Km 1 

4715-214 - Braga 

Tel: +351 253273355 

parque.campismo@cm-braga.pt 

➢ Orbitur Viana do Castelo 
Tel: +351258322167 

infoviana@orbitur.pt 

http://www.orbitur.pt/camping-orbitur-viana-do-castelo 

Rua Diogo Álvares - Cabedelo  

4900-161 Darque Portugal 

N 41º 40' 43,36" W 8º 49' 32,78"  

 

➢ Parque de Campismo de Fão 
 
Rua S. João de Deus 
4740 380 FÃO - Esposende 
Tel: +35123981777 
E-mail: parque@cccbarcelos.com 
Site: www.cccbarcelos.com 

 

Camping.info 
https://pt.camping.info/portugal/porto-e-norte-de-portugal/parques 

 

https://pt.camping.info/portugal/parques 

 

6.6.    Rezervarea unei camere în propria dvs. limbă cu pronunție 

 

AT THE HOTEL NO HOTEL 

Good morning, sir Bom dia senhor 

Ah yes, good morning. I’d like to book a 
room for Friday next week. 

Ah, sim, bom dia. Gostaria de reservar 
um quarto para sexta-feira da próxima 
semana 

Which sort of room would you like? Ah, sim, bom dia. Gostaria de reservar 
um quarto para sexta-feira da próxima 
semana 

Which sort of room would you like? De que género de quarto é que gostaria? 

A double room, please. Um quarto de casal, por favor 

Very good, sir, we’ve got a double room 
for Friday. 

Muito bem, senhor, temos um quarto de 
casal para sexta 

mailto:parque.campismo@cm-braga.pt
mailto:infoviana@orbitur.pt
http://www.orbitur.pt/camping-orbitur-viana-do-castelo
mailto:parque@cccbarcelos.com
http://www.cccbarcelos.com/
https://pt.camping.info/portugal/porto-e-norte-de-portugal/parques
https://pt.camping.info/portugal/parques
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Do you have room service? Tem serviço de quartos? 

Yes, sir, we have room service. Sim, senhor, temos serviço de quartos. 

How much is a double room? Qual é o preço de um quarto de casal? 

About 60 euros. Cerca de 60 euros 

What does the price include? O que está incluído no preço? 

 It includes breakfast. Incluí o pequeno almço 

I see. Well, I’ll take a double room for the 
weekend. 

Está bem. Bem, quero um quarto de casal 
para o fim de semana 

What name is it, please? Em que nome fica a reserva? 

The name is Seaton, Daniel Seaton. O nome é Seaton, Daniel Seaton 

Very good, sir. Thank you very much and 
we look forward to seeing you next 
Friday. Goodbye. 

Muito bem, senhor. Muito obrigada e 
esperámos vê-lo na próxima sexta-feira. 
Adeus. 

Goodbye.  Adeus 

 

 

7.  Informații practice 
 

7.1.    Noțiuni de bază 

Portugalia este o țară destul de mică, căreia îi este ușor să călătorești, și chiar și o 

călătorie rutieră din nordul Spaniei spre sudul regiunii Algarve se poate face într-o 

singură zi. Există, de asemenea, numeroase rute de transport public care călătoresc zilnic 

în fiecare regiune. În general, mai mult de două zeci de companii aeriene majore zboară 

spre capitala Lisabona și spre celelalte două aeroporturi internaționale din Porto și Faro. 

Pentru a ajunge pe insula Madeira, veți zbura spre Aeroportul din Funchal; pentru a 

ateriza în Azore, du-te la Aeroportul Internațional Ponta Delgada-Joao Paulo II pe insula 

Sao Miguel. 

1. Zboruri și mijloace de transport ( Airports, Bus, Train ) 

 

Portugalia are trei aeroporturi internaționale, Lisabona, 

Faro și PORTO. Aceste trei aeroporturi acoperă întreaga țară 

și oferă numeroase rute internaționale care sunt transportate 

de o varietate de companii aeriene, inclusiv companii aeriene 

naționale și low-cost. Insulele Madeira și Azore au fiecare 

propriile lor aeroporturi și au zboruri regulate înapoi spre 

continentul portughez. 
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Lisbon Airport (LIS), cunoscut și sub denumirea de Aeroportul din Humberto Delgado 

din Lisabona sau Aeroportul Portela, este aeroportul internațional al capitalei 

Portugaliei. Aeroportul are 2 terminale: terminalul principal este T1 și majoritatea 

companiilor aeriene îl utilizează. Al doilea, T2, este mai mic și destinat companiilor 

low-cost precum easyJet și Ryanair. Ambele sunt conectate printr-un autobuz de 

transfer gratuit de la T1. 

 

Lisabona are câteva moduri de transport. 

Există servicii de transport cu autobuzul, 

metroul și taxiul. Metroul se spune că este 

cel mai ieftin și cel mai rapid mijloc de 

transport de la Aeroportul din Lisabona la 

centrul din Lisabona 

 

 

TAP Air Portugal este prima compania aeriană din Portugalia, cu sediul la aeroportul 

din Lisabona, care servește și ca hub. TAP operează în medie 2500 de zboruri pe 

săptămână în 87 de destinații din 34 de țări din întreaga lume. 

https://www.ana.pt/pt/institucional/home 

 

 

•  lisbon.airport@ana.pt 

•  +351 218 413 500 

•  38º 46' 12'' | -9º 7' 41'' 

 

 

 

https://www.ana.pt/pt/institucional/home
mailto:lisbon.airport@ana.pt
tel:+351218413500
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Aeroportul din Porto este, de asemenea, cunoscut ca Aeroportul Francisco Sá Carneiro iar la 

acest moment este al doilea cel mai aglomerat 

aeroport din țară în ceea ce privește operațiunile 

de zbor și pasagerii. 

 

porto.airport@ana.pt 

+351 229 432 400 

41º 14' 19'' | -8º 40' 14'' 

 

 

 

Se poate ajunge cu ușurință la aeroport sau la 

centrul orașului cu metroul. Linia E (Purple) 

rulează la fiecare 20 sau 30 de minute, în funcție de ora și de ziua săptămânii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:porto.airport@ana.pt
tel:+351229432400
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TRen 

Principalul operator de transport feroviar din Portugalia este Comboios de Portugal. 

Infrastructura feroviară este menținută de REFER. 

CP - Comboios de Portugal, EPE (CP=Trenurile din Portugalia) este o companie de stat 

care operează trenuri de pasageri în 

Portugalia. 

Alfa Pendular (AP) este cel mai rapid 

serviciu, a cărui viteză poate ajunge la 220 

km / h. Acest serviciu merge de la Lisabona 

la Porto, Braga sau Guimarães (care trece prin 

Coimbra, Aveiro și Porto) sau între Porto și 

Faro. 

https://www.cp.pt/passageiros/pt 

CP - Comboios de Portugal 

Calçada do Duque, n.º 20 

1249-109 Lisboa 

Portugal 

Informatii: +351 707 210 220 or (+351) 707 

210 220  

 

Harta rutieră a Portugaliei cu orașe și 

aeroporturi 

Transportul în Portugalia este bine dezvoltat și 

diversificat. Portugalia are o rețea de șosele de 

68.732 km (42.708 mi), dintre care aproape 3.000 

km (1.864 mi) fac parte dintr-un sistem de 

autostrăzi 44. 

 

 

 

 

 

 

https://www.cp.pt/passageiros/pt
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7.3.    Sănătate & Asigurări 

Vaccinuri pentru a intra în Portugalia 

Este necesar să luați vaccinuri pentru a vizita Portugalia? 

Nu. Din cauza securității sanitare bune din Portugalia, nu este necesar să luați vaccinuri 

pentru a vizita această țară. 

https://www.portugaltravel.org/vaccine-to-visit-portugal 

 

➢ Numărul de telefon pentru urgențe: 112 

➢ Mai multe informații utile: 

https://www.online24.pt/numeros-de-emergencia/ 

 

➢ Spitalul Santa Maria Maior de Barcelos 

Campo da República 59, 4750-333 Barcelos 

Tel: +351 253 809 200 

http://www.hbarcelos.min-saude.pt/2017/12/31/urgencia/ 

➢ Spitalul din Braga 

Sete Fontes – São Victor 

4710-243 Braga  

Tel: +351 253 027 000 

Fax: +351 253 027 999  

e-mail: hbraga@hospitaldebraga.pt 

 

➢ SpitalulTrofa Saúde din Braga 

www.hospitalprivadodebraga.pt/ 

 
➢ Spitalele din Porto: 

http://www.pai.pt/hospitais/porto/ 

 

7.4.    Directory informations 

 
Ambasada României în Portugalia 

Address: Rua de Sao Caetano a Lapa 5, 1200-828 Lisabona  

Phone: +351 21 396 8812 

Call center consular: +351 21 396 6463  

https://lisabona.mae.ro/pt 

 

 

https://www.portugaltravel.org/vaccine-to-visit-portugal
https://www.online24.pt/numeros-de-emergencia/
http://www.hbarcelos.min-saude.pt/2017/12/31/urgencia/
mailto:hbraga@hospitaldebraga.pt
http://www.hospitalprivadodebraga.pt/
http://www.pai.pt/hospitais/porto/
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=ro&geocode=&q=Rua+de+Sao+Caetano+a+Lapa+5,+1200-828+Lisabona&sll=3.15065,101.74459&sspn=0.007317,0.009645&ie=UTF8&ll=38.709391,-9.163499&spn=0.011436,0.01929&t=h&z=16&iwloc=A
https://lisabona.mae.ro/pt
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Ambasada Poloniei în Portugalia 

Address: Avenida das Descobertas  

1400-092 Lisboa - Portugal 

Telephone: +351 21 304 1410 

Fax: (+351) 21 304 1429 

Email: lizbona.amb.sekretariat@msz.gov.pl 

Website: www.lizbona.msz.gov.pl 

 

Ambasada Greciei în Portugalia 

 

Address: Rua do Alto Do Duque 13 

1449-026 Lisboa - Portugal 

Telephone:(+351) 213 031 260 

FAX:(+351) 213 011 205 

Email:gremb.lis@mfa.gr 

Website: www.mfa.gr/lisbon 

www.mfa.gr/missionsabroad/portugal 

 

Ambasada Turciei în Portugalia 

Address: Av. das Descobertas, 22 

1400-092 Lisboa - Portugal 

Telephone:(+351) 213 003 110 

(+351) 213 003 115 / 213 003 122 

Fax:(+351) 213 017 934 

Email:embassy.lisbon@mfa.gov.tr 

Website:lisbon.emb.mfa.gov.tr 
 

Lista vacanțelor naționale din Portugalia pentru anul 2018 

• 1 Ianuarie – Anul Nou 

• 30 Martie – Vinerea Mare (înainte de duminica Paștelui) 

• 1 Aprilie – Paște  

• 25 Aprilie – Ziua Independenței  

• 1 Mai – Ziua Muncii  

• 31 Mai – Ziua Trupului  

• 1 Iunie – Ziua Azores (celebrată doar în Azores) 

• 10 Iunie – Ziua Portugaliei 

• 1 Iulie – Ziua Madeirei (celebrată doar în Madeira) 

• 15 august – Assunption (religioasă) 

• 5 Octombrie – Ziua Republicii 

• 1 Noiembrie – Ziua Sfinților 

• 1 Decembrie –  Restaurarea Independenței 

• 8 Decembrie – Ziua Concepției Imaculate 

• 25 Decembrie – Sărbătoarea Crăciunului 

 

 

mailto:lizbona.amb.sekretariat@msz.gov.pl
http://www.lizbona.msz.gov.pl/
mailto:gremb.lis@mfa.gr
http://www.mfa.gr/lisbon
http://www.mfa.gr/missionsabroad/portugal
mailto:embassy.lisbon@mfa.gov.tr
http://lisbon.emb.mfa.gov.tr/
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Etichetă 

Este potrivit să dați mâna cu toți cei prezenți în situații formale, ceea ce înseamnă, în 

general, că nu ați întâlnit persoana anterior; acest lucru se aplică bărbaților, femeilor și 

copiilor mai mari. Strângerea de mână, fie la o întâlnire socială sau de afaceri, este 

însoțită de un contact visual direct și salutul potrivit. Persoanele implicate ar trebui să-și 

dea mâna din nou când pleacă. Când se salută cunoștințele și prietenii, bărbații se 

îmbrățișează și se bat ușor pe spate, iar femeile se sărută pe ambii obraji, începând cu 

dreapta. În cazul în care nu se cunosc deloc și în situații foarte formale, femeile își dau 

mâna. Portughezii tind să se atingă un pic în timpul conversațiilor. Acest lucru este mai 

frecvent întâlnit între prieteni buni, membri ai familiei decât în afaceri sau situații 

oficiale. 

 

Newspapers & Magazines 

 

http://visao.sapo.pt/ 

https://www.sabado.pt/ 

http://expresso.sapo.pt/ 

https://www.publico.pt/ 

https://www.jn.pt/ 

 

 

 

 

http://visao.sapo.pt/
https://www.sabado.pt/
http://expresso.sapo.pt/
https://www.publico.pt/
https://www.jn.pt/

