
Onlinerejse til Portugal – den 1. december 2021

Jeres faglige rejseleder er Britta Thomsen. 
Britta er cand.mag. i historie, portugisisk og 
spansk. Hun har boet i Porto og har desuden 
studeret ved universitetet i Lissabon og taler 
portugisisk. Desuden har hun fra sine ti år i Europa-Par-
lamentet et stort netværk i Portugal og følger landet tæt.
 

PROGRAM

Fra kl. 10.00 til 11.00 er linket åbent til at prøve 
at komme på Zoom-programmet, hvis man ikke har 
prøvet det før. Hvis det driller, kan du ringe på tlf. 
70 26 36 66 og få hjælp af os.

Fra kl. 13.30 er samme link åbent til, at man kan 
koble sig på rejsen til løs samtale.

14.00 Teknisk velkomst ved Michael B. Lauritsen 
og velkomst ved Finn Ellegaard.

14.10 Intro og lysbilledforedrag ved Britta Thomsen 
 om Portugals eventyrlige historie op til i dag. 

Om reconquista, opdagelser, kolonier, 
 diktatur, demokrati og EU-medlemskab. 

14.50 Pause

15.00 Samfund og politik i dagens Portugal ved 
Britta Thomsen. Om António Costas 

 regeringsprojekt siden 2015, hvor sociali-
ster og kommunister for første gang i 40 år 
endeligt fandt sammen. Efter 6 år gik det 
ikke længere, og der er nu udskrevet valg 

 i utide. Også om forholdet til EU og portu-
gisernes arbejde for genopretningsfonden.

15.30 Halfdan Bajlum, der bor og arbejder i 
 Lissabon, fortæller om sit i liv Portugal 

med erfaringer fra arbejdsmarkedet og en 
kort periode med ledighed. Han arbejder 
nu på den indiske ambassade i Lissabon, 
og vil også fortælle om de portugisisk/in-
diske relationer, herunder den nye aftale, 
der er indgået mellem Portugal og Indien 
om import af arbejdskraft. Aftalen har til 
formål at regulere den illegale indvandring, 
som tidligere var et stort problem. 

15.55 Pause

16.05 Rasmus Forman, som bor i det nordlige 
 Portugal på 12. år og bl.a. arbejder som 

rejseleder for danske grupper, vil fortælle 
om portugisernes dagligdag. Hvordan man 
lever i den moderne portugisiske børne-

 familie med skolegang, pædagogik og 
 om forholdet til bedsteforældrene og deres 

rolle.

16.30 Monica Jacobsen, der har skrevet speciale 
på KU om fado-musik og som selv 

 er fado-sanger, tager os med ind i den 
 melankolske fado-musiks univers.

16.55 Afslutning.

17.00 Tak for i dag.

Lissabon

Ponte de Dom Luís I (Dom Luís I-broen) i Porto



Facts om Portugal
Madkultur i Portugal
FISK. Når man undersøger den portugisiske 
madkultur, så er man ikke i tvivl om, at Portu-
gal er en søfartsnation. Nationalretten er klip-
fisk, som tilberedes på 100 forskellige måder. 
Og som et sjovt i slæt hører der rødvin til klip-
fisk og sardiner, mens der drikkes hvidvin til 
andre fisketyper. 

COZIDO. Udover de mange fiskeretter er por-
tugiserne også glade for både stegt pattegris 
og lammesteg. Sammenkogte retter er typisk 
vinterspise, som f.eks. retten cozido á Por-
tuguesa, der består af kål, grøntsager og kar-
tofter, kødstykker, pølser og kylling. Griseører 
og grisetæer betragtes som delikatesse i Por-
tugal. 

SUPPE. I Portugal har der aldrig været stor 
tradition for at servere delikate forretter. I ste-
det serveres der suppe inden hovedretten, og 
mange spiser suppe både til frokost og af-
ten. Mange spiser ude på restaurant til fro-
kost, fordi en del af lønnen består af et dag-
ligt kosttilskud eller alimentationsbidrag, som 
portugiserne kalder det.
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Geografi og befolkning
Portugal blev grundlagt i 1249 som nationalstat med de samme grænser, 
som vi kender i dag.

Befolkning: Portugal har ca. dobbelt så mange indbyggere som Danmark, 
nemlig 10, 6 mio., der bor i Portugal. Men samtidig er der flere millioner 
portugisiske efterkommere, der er spredt ud over hele verden.   

Areal: Geografisk er det portugisiske fastland dobbelt så stort som Dan-
mark, nemlig 88.000 km2. Så befolkningstætheden er altså omtrent den 
samme. 80% af Portugals befolkning bor ved kystlinjen, så Portugal har i 
høj grad udkantsproblemer, for de, der bor inde i landet. 

Byer: Portugals hovedstad Lissabon er også den største by med 506.654 
indbyggere inden for kommunegrænsen, men med 2,8 mio. i hele byområ-
det, hvilket er det 11. største byområde i EU. 
Porto, som er den næststørste by, har 237.591 indbyggere i bykernen, men 
2,1 mio. i hele byområdet.   

Øerne og diasporaen: Ud over fastlandet består Portugal også af øgrupper-
ne Azorerne og Madeira. De har begge en form for hjemmestyre samtidigt 
med, at de hver har to pladser i det nationale parlament. Det samme gør sig 
gældende for de portugisiske migranter i udlandet. De vælger også 4 parla-
mentsmedlemmer henholdsvis 2 fra Europa og 2 fra oversøiske kontinenter. 
Portugal blev ligesom Spanien medlem af EU 1. januar 1986 og dermed 
blev fællesskabet på 12 medlemmer. 

Sardiner er en populær spise i Portugal og 
spises med rødvin. Billede: Rasmus Forman

Cozido à portuguesa. Billede: Rasmus Forman


