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Religieuze Feesten
Juni is de maand van de religieuze feesten in Portugal, met vieringen en feesten in het hele land ter ere
van Sint Antonius, Sint Johannes en Sint Petrus.
De belangrijkste feesten zijn die in Lissabon, van 12 op 13 juni, de dag van Sint Antonius (Santo António) en in
Porto, van 23 op 24 juni, ter ere van Sint Johannes (S. João). De feesten zijn zeer geanimeerd en de het volk loopt
uit om te eten, te drinken en zich te vermaken in de volkse buurten die zijn versierd met bogen en gekleurde
ballonnen en die geuren naar majoraanstruiken.
In Lissabon trekken de volksmarsen uit de verschillende wijken over de Avenida da Liberdade en vullen die laan
met honderden figuranten en veel muziek, in een kleurige optocht die een breed publiek trekt. De drukte en het
vermaak zijn er in de volkse buurten evenwel niet minder om! Niet alleen in Alfama, maar ook in Graça, Bica,
Mouraria en Madragoa is het feest. Overal op de middeleeuwse pleinen en straatjes worden koolsoep (caldo verde)
en geroosterde sardientjes gegeten, en zingt en danst men de hele avond. Een ander hoogtepunt is de processie ter
ere van Santo António op 13 juni, met als beginpunt de naar hem genoemde kerk in Alfama, vlakbij de kathedraal
(Sé), de plek waar deze beschermheilige rond 1193 werd geboren.

In Porto wordt het feest op soortgelijke manier gevierd, met veel kleur en vermaak in de meer traditionele buurten
zoals onder meer Miragaia, Fontainhas, Ribeira en Massarelo. In Porto zijn er echter nog andere gebruiken. In
vroegere tijden sloegen de feestgangers elkaar met preistengels op het hoofd, vandaag de dag gebruiken ze plastic
hamertjes met hetzelfde doel. Verder wordt er om middennacht vanaf de rivier de Douro een sprookjesachtige
vuurwerkshow gegeven en worden er kleurrijke heteluchtballonnen opgelaten; het zijn de mooiste momenten van de
volkse feesten. De meeste feestgangers eindigen de nacht op het strand om de zon te zien opkomen of om de
traditionele ochtendduik te nemen.

Op 29 juni is er dan nog de herdenking van S. Pedro, eveneens met volkse feesten op verschillende plaatsen in het
land, zoals Sintra of Évora, beide op de lijst van het Werelderfgoed. In Évora worden zelfs twee volksheiligen
feestelijk herdacht; sinds de 16e eeuw wordt de markt van S. João gehouden, een van de grootste markten in het
zuiden van Portugal, en verder is de dag van S. Pedro een gemeentelijke vrije dag.
Bij alle feesten hoort de traditie waarbij de feestgangers over de open vuren heen springen en hun geliefden een
heerlijk ruikend bosje majoraan cadeau doen met daarin klein rijmpjes en verzen, meestal over de liefde. Het is dan
ook geen toeval dat deze feesten verbonden zijn met de zonnewende met midzomer en de aloude
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vruchtbaarheidsrituelen.
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