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Wielki Tydzień w Portugalii
• Portugalczycy świętują i celebrują Wielki Tydzień, który
kończy czterdziestodniowy okres postu, na różne sposoby, w
zależności od regionu i miasta. W szczególności na obszarach
wiejskich tradycje świętowania Wielkiego Tygodnia są bardzo
żywe. Okres ten rozpoczyna się w Niedziele Palmową tradycja w Portugalii nakazuje, by w tym dniu chrześniacy
podarowali swoim chrzestnym gałązkę oliwną, kwiaty lub
nawet słodycze, takie jak migdały lub czekoladki wielkanocne.
Na drzwiach mieszkań w tym czasie wiesza się krzyże
ozdobione kwiatami, a czasami kolorowe chusty.

• W Wielki Czwartek, na północny Portugalii, w mieście Braga,
odbywa się rytuał nazywany lava-pés, czyli mycie stóp. Wtedy
to arcybiskup Brag myje nogi dwunastu osób, które
reprezentują dwunastu apostołów. Uroczystość ta odbywa się
przed Mszą Wieczerzy Pańskiej - po portugalsku Missa da Ceia
do Senhor - która odbywa się zawsze w najważniejszej
katedrze w mieście. Zwyczaj mycia stóp jest
rozpowszechniony nie tylko w Bradze, ale we wszystkich,
religijnych, miastach i miasteczkach północnej Portugalii.

Wielki Piątek i Wielka Sobota tradycje i zwyczaje wielkanocne w
Portugalii
• Wielki Piątek, to po Niedzieli Wielkanocnej, najważniejszy dzień w

portugalskiej tradycji obchodów Wielkanocny. Tradycja mówi, że
wierni w tym dniu powinni powstrzymać się od jedzenia mięsa.
Zamiast mięsa w tym dniu Portugalczycy wybierają zatem ryby, w
szczególności dorsza, który jest narodową potrawą Portugalii. Co
ciekawe - zwyczaj jedzenie dorsza w Wielki Piątek jest tak mocny
w Portugalii, że jest on praktykowany nie tylko przez wierzących,
ale również przez niepraktykujących katolików.

• W Wielki Piątek można zobaczyć wiele procesji pokutnych,
które odbywają się praktycznie w całym kraju, a mają one
różną formę - od łagodnych i tradycyjnych, po czasami bardzo
nowatorskie, odważne i bardzo kolorowe. Najczęściej procesji
przyjmują formę Drogi Krzyżowej (Via Crucis). W jednym z
miast - Sardoal w środkowej Portugalii - na czas uroczystości
gasną wszystkie światła miasta, a mrok rozświetlają wyłącznie
tysiące świec niesionych przez ludzi.

Specjalne jedzenie i słodycze na
Wielkanoc w Portugalii
• W Portugalii przetrwało wiele pogańskich tradycji, które
zaadoptowanie lub zasymilowane przez chrześcijaństwo
przetrwały do dnia dzisiejszego, podobnie, jak ma to miejsce
w Polsce. Mamy zatem świątecznego królika, związanego z
ideą płodności, są jajka, które jednak najpopularniejsze są w
wśród najmłodszych, w szczególności jeśli są czekoladowe.

Słodycze Wielkanocne w Portugali

• Już na kilkanaście dni przed Wielkanocną w sklepach można
kupić migdały pod różnymi postaciami: w polewie
czekoladowej, w grubym cukrze, prażone, kolorowo lukrowane
i glazurowane. Goszczą one w każdym portugalskim domu,
bardzo często stanowiąc również prezenty wielkanocne.
Dlaczego akurat migdał? Migdał w Chrześcijaństwie jest
symbolem Jezusa, którego boskość ukryta jest pod powłoką
człowieczeństwa. Sama budowa migdała tłumaczy te analogię
- pod bardzo twardą łupinką kryje się znakomity owoc.

Tradycyjne dania Wielkanocne w Portugalii
• pão-de-ló (babka piaskowa)
• bola de carne (placek mięsny)
• Folar (tradycyjny chleb. W zależności od regionu, może być on
słodki lub słony.)
• Jajka ☺ ( ale to chyba tak jak na całym świecie )
• Tarte de Amendoa ( tarta z migdałami )
• Creme de Coentros com Ovo e Pao (krem z kolendry z
dodatkiem jajka i chleba)

Tradycyjne potrawy Wielkanocne w
Portugalii
• Bacalhau (suszony dorsz)
• Cabrito Assado com Batatas (koza pieczona z ziemniakami)
• Perna de Borrego Assada com Mostarda (pieczony udziec
jagnięcy z ziemniakami).

