Portugal
(Verrijk Christipedia door je kennis of informatie toe te voegen.)
Portugal is een kustland in het uiterste zuid-westen van continentaal Europa en telt 10,7 miljoen inwoners
(2009). De hoofdstad is Lissabon.

(De kaart kan met de muisaanwijzer worden gesleept)
De volksaard is nostalgisch en fatalistisch [1]. Portugal is het vijfde meest pessimistische land van de wereld
(2006)[1]. Binnen de Europese Unie komt daar het meeste huiselijk geweld voor; een op de vijf vrouwen is
slachtoffer van huiselijk geweld[1]. In Portugal komt relatief veel aids voor[1].

Godsdienst
Portugal kent vrijheid van godsdienst. Het is overwegend christelijk, maar het aantal christenen neemt af.
Van de bevolking is 84,5% katholiek (in 2001). Slechts zo'n 19% woont de mis bij en ontvangt de
sacramenten. Er is een uitgebreide Maria-verering. In Portugal ligt het bekende bedevaartsoord Fatima dat
aan Maria is gewijd, die aan drie herderinnetjes zou zijn verschenen.
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Van de Portugezen is 2,2% protestant (in 2001).
Evangelische christenen maken 1,6% van de Portugese bevolking uit (2006). Er zijn ongeveer 1650
evangelische gemeenten (in 2006). In 800 van de 4261 rooms-katholieke parochies is een evangelische
gemeente. Er is een Portugese Evangelische Alliantie[1].
4 tot 9% is atheist of agnost.

Bestuur
Portugal kent een parlementaire democratie. De socialisten vormen de grootste fractie in het parlement; in
de parlementsverkiezingen van 2009 kregen ze 38% van de stemmen. De centrumrechtse, conservatieve en
sociaal-democratische PSD kreeg in 2009 32% van de stemmen en is de tweede partij van het land (2009).

Economie
Portugal is het armste land van West-Europa en kampte in 2009 met een werkloosheid van ruim 9 procent,
het hoogste peil in 20 jaar. Portugal heeft zwaar te lijden van de economische crisis.

Geschiedenis
In de 15e en 16e eeuw is Portugal een wereldmacht.
In 1755 wordt de hoofdstad Lissabon vernietigd door een aardbeving.
In 1822 wordt de vroegere kolonie Brazilië onafhankelijk.
In 1910 breekt een revolutie uit, die het einde van de monarchie betekent en het begin van de republiek.
Tijdens de Eerste Republiek (1910-1916) worden kerk en staat formeel gescheiden.
In de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) was Portugal een bondgenoot van Engeland en Frankrijk.
In 1926 vindt een militaire coup plaats, waardoor een dictatuur wordt geinstalleerd.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef Portugal neutraal.
In 1974 vindt een linkse militaire coup plaats, waarna democratische hervormingen worden doorgevoerd.
In 1975 worden de Afrikaanse koloniën onafhankelijk.
In 1986 wordt Portugal lid van de Europese Unie
In 2009 is de economie het grootste thema in de verkiezingscampagne.

Meer informatie
• Artikel Portugal op Wikipedia.nl
• Artikel Religion in Portugal op Wikipedia (Engels)
• Over de evangelische beweging in Portugal:
Paulo Pascoal, Portuguese Evangelicals United in a Vision to Transform the Nation, artikel op
LausanneWorldpulse.com, dec. 2006
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