
TRADITII SI OBICEIURI 
PORTUGHEZE   



 
În Portugalia există un respect adânc pentru 

tradiții. 
De-a lungul anului calendaristic în toată țara  
sunt organizate festivaluri numite "Festas„. Se 

celebrează de la zilele sfinților, pelerinaje si 
dansuri tradiționale, până la vin, muzică, 

gastronomie,evenimente legate de strânsul 
recoltei și sporturi tradiționale. 

  
 

  



      Amigos de festas 

  



 
Carnavalul portughez 

este organizat în luna februarie, înainte de  
Miercurea Cenușii, pe parcursul a trei zile. 

 În Portugalia, această perioadă poartă denumirea 
de "entrudo", numele comemorativ al începutului 

postului Paștelui. 
 În câteva regiuni din Portugalia (Lisabona, 

Loulé (Faro), Nazaré, Torres Vedras), carnavalul este 
sărbătorit cu costume impresionante,petreceri, 
dansuri și spectaculoase parade de costume. 

 
   



  



  



Ziua Națională a Portugaliei și Ziua lui 
Camoes 

 sunt sărbătorite pe 10 iunie. Atunci se 
celebrează independența statului Portugalia 

împreună cu ziua portugheză a poetului 
național Luis Vaz de Camoes, care a povestit 
povestea descoperirilor portugheze navale 

 în poemul epic 
 "Os Lusiadas", apărut în 1572. În acea zi există 

numeroase evenimente culturale. 

  



  

  



Luis Vaz de Camoes 

  



Portul tradițional portughez: La femei este 
alcătuit din: camasa brodata cu fir 

albastru, vesta si fusta având imprimeu 
floral, șorț cu imprimeuri florale, 

geometrice si batic roșu. 
 La bărbați este alcătuit din: camasa alba 

cu imprimeuri tradiționale, brâu 
roșu,pantaloni negri si vesta neagra. 

  



  

  



In Portugalia, ziua de Ajun a Craciunului este libera 
si multi oameni asista la slujba de la miezul noptii. In 
clipa in care se aud cele 12 batai de la miezul noptii, 

totii credinciosii se duc la biserica locala pentru a 
celebra Missa do Galo ("mesa cocosului"). Conform 

credintelor, un cocos ar fi cantat in dimineata de 25 
decembrie, sarbatorind in felul sau nasterea lui Iisus. 

In Portugalia, Ajunul Craciunului se cheama 
"Consoada" si cuprinde cina si deschiderea cadourilor, 

lucru facut mai tarziu, in noaptea de 24 spre 25.  

  



  



Potrivit traditiei, aceste cadouri nu sunt aduse 
de Mos Craciun, ci de copilul Iisus. In momentul 
deschiderii cadourilor, obiceiul cere sa i se ofere 
fiecarei persoane prezente cate o portocala. Pe 
vremuri, acest fruct hibernal era considerat ca 

un produs pretios si a fost pe punctul de a 
deveni unul din simbolurile Craciunului. 

 
Bradul a intrat destul de recent in Portugalia, 

dar a devenit foarte repede traditie. Ca 
dovada, Lisabona a gazduit cel mai inalt brad 

impodobit din Europa, de 62 de metri. 

  



  



 
Stiai că... 

În luna iunie, în Portugalia au loc 
festivităţi dedicate unor sfinţi, cunoscuţi 
sub numele de Sfinţi Populari?Ele sunt 

caracterizate prin dans şi muzică 
populară, în special fado melancolic 

tradițional; 

 

  



SPORT 
  



  

Fotbalul este cel mai popular sport în Portugalia. 
Sunt mai multe competiții de fotbal de la cele de 

amatori de nivel local până la cele de profesioniști 
de clasă mondială. Legendarul Eusébio este încă un 

mare simbol al istoriei fotbalului portughez. 
Laureați al titlului de FIFA World Player of the 

Year, Luís Figo și Cristiano Ronaldo, care au 
câștigat și FIFA Ballon d'Or, sunt doi fotbaliști 

portughezi de clasă mondială. Unii portughezi au 
ajunst celebri și ca antrenori, cum ar fi José 

Mourinho și Fernando Santos.  



Luís Figo 

  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_Figo
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_Figo
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_Figo


Cristiano Ronaldo 

  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cristiano_Ronaldo
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cristiano_Ronaldo
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cristiano_Ronaldo


José Mourinho 

  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mourinho
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mourinho


Fernando Santo 

  



  

Echipa națională de rugby a Portugaliei s-a calificat 
la Cupa Mondială din 2007 și naționala de rugby în 

VII joacă în World Rugby Sevens Series. 
   

Nelson Évora a câștigat medalia de aur la triplu 
salt la Olimpiada din 2008 de la Beijing. 

La atletism, portughezii au câștigat mai multe medalii de 
aur, argint și bronz la Campionatele Mondiale și Europene 

și la Jocurile Olimpice. Ciclismul, având ca cea mai 
importantă cursă Volta a Portugal,este și el un sport 
popular, printre echipele profesioniste numărându-

se Sporting CP, Boavista, Sporting-Tavira și União Ciclista 
da Maia . 



PORTUGAL Vs. NETHERLANDS 

  



Țara a realizat performanțe notabile și în 
sporturi ca scrimă, judo, kitesurfing, canotaj, 

yachting, surfing, 
tir, taekwondo, triatlon și windsurfing, având 
în palmares titluri continentale și mondiale. 

Sportivii paralimpici au adus și ei multe 
medalii la sporturi ca natație, boccia  

, atletism și lupte. 
 



  



  

In sporturile cu motor, Portugalia este cunoscută pe 
plan internațional pentru Raliul Portugaliei, 

și circuitele de la Estoril  ,și al Algarvelor, precum și 
pentru circuitul de stradă din Porto, recent 

revitalizat, unde se organizează o dată la doi ani 
WTCC, precum și pentru câțiva piloți celebri la 

diferite probe. 
La echitație, Portugalia a câștigat singurul 

Campionat Mondial de Horseball-Pato (2006), a 
ajuns pe locul al treilea la prima Cupă Mondială 

de Horseball (organizată la Ponte de Lima, 
Portugalia, în 2008), și a obținut unele victorii în 

Campionatul European Working equitation  . 



  



În sporturile de apă, în Portugalia se 
practică natația și polo pe apă. Nordul Portugaliei 
este zona unde a apărut arta marțială numită Jogo 
do Pau, în care luptătorii folosesc bastoane pentru a 
lupta cu unul sau mai mulți adversari. Alte activități 

recreative asociate sportului, având numeroși 
entuziaști în toată țara sunt airsoftul, 

pescuitul, golful, drumețiile,  
vânătoarea și orientarea turistică. 

Portugalia este una dintre cele mai bune destinații 
mondiale de golf,cu mai multe premii ale World Golf 

Awards. Vremea permite practicarea acestui sport 
tot timpul anului. 

  



  

  



Stiai că... 
Portugalia a fost întotdeauna bine 

reprezentată în domeniul artelor?Printre 
poeţii faimoşi ai Portugaliei s-au numprat 

Luís de Camões şi Fernando Pessoa. În 
prezent, de o recunoaştere largă se 

bucură şi fotbalistul de talie 
internaţională, Cristiano Ronaldo; 

 

  



MUZICA 

  



Fado (cuvânt tradus în mod obișnuit 
ca destin sau soartă, conform cuvântului 

din latină fatum) este numele unui gen muzical 
interpretativ și melodic care a originat 

în Lisabona începutului secolului al 19-lea, dar 
foarte probabil are origini mult mai timpurii. Unii 
admiratori ai genului pretind că originile fado-ului 

reprezintă o combinare a 
ritmurilor sclavilor africani și a muzicii tradiționale 

portugheze, cu accente inflexionare minore, dar 
sesizabile, datorate muzicii arabe a maurilor, 

respectiv a genului muzical brazilian modinha. 



 
Tabloul "O fado" 

de José Malhoa (1910) 
 

  



Istoria fado este una bogată, iar acest gen 
muzical s-a născut din dorința locuitorilor 
Lisabonei de a celebra multiculturalitatea 

orașului lor. Din taverne, fadoul s-a mutat pe 
scene mari și în săli de teatru, reușind să 
acapareze un public tot mai mare. Nu în 

ultimul rând, muzica fado a fost folosită și ca 
formă de protest politic și reformă socială. 

Chiar și după zeci de ani, acest tip de melos a 
rămas popular, iar artiști precum Amália 

Rodrigues, Dulce Pontes sau Carlos do Carmo 
s-au dedicat acestui stil muzical. 

  



Artistul Ricardo Caria 

  



  

În domeniul muzicii clasice, Portugalia 
este reprezentată de numele unor 

pianiști ca Artur Pizarro, Maria João 
Pires, Sequeira Costa, al violoniștilor 
Carlos Damas, Gerardo Ribeiro și în 

trecut de marea 
violoncelistă Guilhermina Suggia . 



Artur Pizarro  
Născut la Lisabona, Portugalia în 1968, Artur 
Pizarro și-a dat prima interpretare publică la 

vârsta de trei ani și și-a făcut debutul în 
televiziunea portugheză la vârsta de patru 

ani. El a fost prezentat instrumentului de către 
bunicul său maternal, pianistul Berta da 
Nóbrega și partenerul său de pian-duo, 
Campos Coelho, student al lui Vianna da 

Motta, Ricardo Viñes și Isidor Philipp. 
 



Artur Pizarro 

  



BUCATARIA 
  



  

Bucătăria portugheză este una diversă, fiecare regiune 
având specificul ei. Portughezii consumă mult cod uscat 

(bacalhau în portugheză), pentru care există sute de 
rețete.Se spune că există câte un fel de bacalhau pentru 
fiecare zi a anului. Alte două feluri de mâncare de pește 

frecvent consumate sunt sardinele și Caldeirada, 
o tocană cu cartofi făcută din mai multe feluri de pește. 

Rețete portugheze cu carne de vită, porc, 
 miel sau pui sunt 

 Cozido à portuguesa, Feijoada, churrasco, leitão (purcel 
de lapte) și carne de porco à alentejana. Un fel de 
mâncare originar din nord este arroz de sarrabulho 

(orez fiert în sânge de porc) sau arroz de cabidela (orez 
și carne de pui în sânge de pui).  



Pastel de Nata 

  



Sardinele 

  



  

Feluri de fast food specifice 
sunt Francesinha („franțuzica”) din Porto, 
și sandwich-uri bifanas (porc pe grătar) 

sau prego (vită la grătar), celebre în toată țara. Arta 
portugheză a patiseriei își are originea în 

numeroasele mănăstiri catolice medievale din toată 
țara. Aceste mănăstiri reușeau, folosind foarte puține 
ingrediente (mai ales migdale, făină, ouă și puțină 

băutură alcoolică), să producă o gamă 
spectaculoasă de produse de patiserie, dintre 

care pastel de Nata(sau pastéis de nata) originare 
din Lisabona, și ovos moles din Aveiro. În toată țara 

există numeroase restaurante și mici tasquinhas.  



Francesinha 
  



  

Vinurile portugheze sunt recunoscute pe plan 
internațional din vremea romanilor, care asociau 
Portugalia cu zeul lor, Bacchus. Astăzi, țara este 
cunoscută pentru vinurile sale care au câștigat 
mai multe premii internaționale. Unele dintre 

cele mai cunoscute soiuri portugheze sunt Vinho 
Verde, Vinho Verde  , Douro DOC  , vin de 

Alentejo, Dão DOC, Bairrada DOC și variantele 
dulci: vinul de Porto, vinul de Madeira, și Muscat 

din Setúbal și Favaios. Vinurile de Porto și 
Madeira sunt apreciate în special în multe locuri 

din lume.  



Stiati ca... 
Două treimi din dopurile folosite în 

întreaga lume provin de aici? Se spune 
că datorită proprietăţilor lor speciale 
vinul nu-şi pierde din aroma specifică 

atât de repede cum se întâmplă în 
cazul altor dopuri. 

 

  



  



STIAI CĂ.... 
COCOŞUL DIN BARCELOS ESTE SIMBOLUL 
PORTUGALIEI...DAR NU ORICINE ŞTIE CĂ 

POVESTEA APARIŢIEI LUI ARE 
SEMNIFICATIE CULINARA.DEMULT, FOARTE 

DEMULT, UN CĂLĂTOR ACUZAT PE 
NEDREPT DE CRIMĂ A FOST JUDECAT DE 
UN JUDECĂTOR CARE ÎN TIMP CE DĂDEA 
VERDICTUL TOCMAI MÂNCA UN COCOŞ.    



ÎN TIMP CE SE APARA, CĂLĂTORUL A SPUS 
CĂ DACĂ EL ESTE NEVINOVAT, COCOŞUL 

MÂNCAT DE JUDECĂTOR VA ÎNVIA. 
COCOŞUL S-A RIDICAT ŞI A ÎNCEPUT SĂ 
CÂNTE, IAR CĂLĂTORUL A FOST IERTAT. 

DUPĂ ACEASTĂ ÎNTÂMPLARE 
NEMAIPOMENITĂ COCOŞUL A DEVENIT 
SIMBOLUL ŢĂRII, FIIND AMPLASAT PE 

ILUSTRATE ŞI PE TIMBRE POŞTALE. 
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