
Kulturka w 
Portugalii



CO TO JEST KULTURA??
Wieloznaczny termin 
pochodzący od łac. 

cultus agri („uprawa roli”), 
interpretowany w 

wieloraki sposób przez 
przedstawicieli różnych 

nauk.

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina


POWITANIE PRZEZ CAŁOWANIE
Jeśli nie jest to sytuacja profesjonalna to  
Portugalczycy ZAWSZE witają  się pocałunkami w 
oba policzki (dwa!). 

Portugalczycy mają głębokie poczucie równości – 
wszyscy oczekują od innych szacunku. Sposobem 
jego okazywania jest używanie oficjalnych tytułów, 
zwłaszcza w kontaktach z policją, urzędnikami i 
innymi przedstawicielami.

Witając się z kimkolwiek należy pamiętać o formach 
grzecznościowych.



A JAK WYGLĄDA ROZMOWA PRZEZ 
TELEFON??

Nawet najbliżsi, dzwoniąc do siebie 
kilka razy dziennie zaczynają od „Ola, 
tudo bem?” Dla Polaków jest to o tyle 
dziwne, że standardowa odpowiedź na 
„wszystko ok?” jest „tak, a u ciebie?”, 
nawet jeśli jest to dalekie od prawdy. 

Portugalczycy jeśli nawet narzekają, to 
dopiero po wstępnej wymianie 
uprzejmości i zapewnieniu że wszystko 
jest ok. 



LUBIĄ SIĘ SPÓŹNIAĆ...

Dopuszczalne spóźnienie się gości to mniej 
więcej pół godziny do godziny. Nie wypada 
jednak przyjść zbyt wcześnie, gdyż 
gospodarz licząc się ze spóźnieniem gości 
zwykle nie jest jeszcze przygotowany. 
Portugalczycy spóźniają się zarówno na 
kolacje przygotowywane w domach jak i 
spotkania w restauracjach czy kawiarniach. 



… I DOTYKAĆ

Dla Portugalczyków dotyk pełni bardzo 
wiele ról komunikacyjnych i nie jest 
ograniczony jedynie dla najbliższych. 
Jeśli kelnerka nie dostrzega klienta, ten 
może zwrócić na siebie uwagę po prostu 
ją dotykając. Chcąc się gdzieś 
przecisnąć, wystarczy również dotknąć 
osoby, która toruje Wam drogę.



MUZYKA
Słowo fado oznacza los, przeznaczenie. 
Trzeba przyznać, że w tych 
nostalgicznych, nastrojowych utworach, 
śpiewanych przez jednego wokalistę przy 
akompaniamencie dwóch gitar można 
odnaleźć wyjątkową intensywność doznań 
i przeżywanych emocji. Pełne tęsknoty i 
przygnębienia słowa poruszają serca 
ludzi na całym świecie. 

Ich słowa często dotykają 
bardzo przyziemnych 
tematów, którym artyści 
nadają poetyckiego, 
niecodziennego wymiaru.



http://www.youtube.com/watch?v=on9lKHZc5jA


Innym popularnym 
gatunkiem muzyki w 

portugalii jest pop. Ich 
swego rodzaju disco 

polo.

http://www.youtube.com/watch?v=in0JrFjacTg


PRZEJDŹMY DO CZEGOŚ CIEKAWSZEGO...
Co się pije w Portugalii???

Vinho verde (tzw. wino zielone)

Ginjinha -Nalewka wiśniowa
Moscatel de Setubal - 

napój Bogów

Poncha
Aguardente - 

bimber z winogron

Sangria 
branca



KOGUT Z BARCELOS
Kogut z Barcelos stał się narodowym 
symbolem Portugalii. Symbolizuje on 
„sprawiedliwość, która zwycięża, gdy o 
nią walczysz”. 

Jego powstanie zawdzięcza się pewnej 
legendzie o pielgrzymie, który miał 
zostać ścięty - jednak modlił się by go 
uratowano. Gdy nadszedł czas 
egzekucji kogut gubernatora nagle 
ożył, a chłopa uwolniono. 



SPORT
Piłka nożna jest 
najpopularniejszym 
sportem w Portugalii. W 
kraju organizuje się 
zarówno amatorskie mecze 
lokalne, jak i światowej 
klasy spotkania na 
profesjonalnym poziomie.  
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