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A Noruega, é considerada por muitos, o país ideal para se viver. 

 

Há quem compare o mapa da Noruega a uma colher retorcida. 

País europeu, que se localiza a Oeste da Península Escandinava, 

a Noruega é banhada pelo Oceano Atlântico e possui 3 fronteiras 

terrestres, a Suécia, a Finlândia e a Rússia. 

Com uma economia muito próspera, o país é um grande produtor 

de petróleo e gás natural. A pesca é outra atividade de muita 

importância para a economia nacional, com destaque para o 

Bacalhau, o Atum e o Salmão. 

A Noruega tem uma população de mais de 4.9 milhões, onde 97% 

são noruegueses e 3% de outras nações. Em média os residentes 

da Noruega vivem até aos 80 anos e a língua oficial é o norueguês. 

COSTUMES E TRADIÇOES DA NORUEGA 

A base da cultura norueguesa são as lendas, tradições, artesanato e canções de um povo 

corajoso que resistiu ao clima agreste e a numerosos inimigos externos, dado que os seus 

ancestrais eram representantes ousados e respeitosos da tribo Viking. 

O povo norueguês é muito educado, mas também 

muito hospitaleiro, no entanto costumam ser 

retraídos ate que conheçam melhor as pessoas. 

Não é tradição da Noruega se gabar da abundância e 

tamanho de uma conta bancária. Mesmo as pessoas 

muito ricas aqui vivem modestamente e não se 

destacam nem por carros caros nem por decorações 

luxuosas. Se formos a um teatro, museu ou apenas 

em visita, não tente usar roupas especialmente 

elegantes. Basta que esteja limpo, pois não ligam a 

essas particularidades. 

Um dos feriados mais celebrados é o Dia da Constituição (17 de maio), marca a assinatura da 

constituição do país que aconteceu em 1814 na pequena cidade de Eidsvoll. Nesta data, o povo 

costuma usar os trajes nacionais(bunads), cujo custo chega a vários milhares de euros. A 

comemoração é marcada por bandas marchando, 

desfiles, os trajes e muita comida. A população festeja 

tanto nas ruas como dentro de casa. Os bunads 

existem de vários tipos e cores e estilos e representam 

as tradições de diferentes regiões. É costume usar o 

primeiro bunad para confirmação (unção) aos 15 anos. 

É uma tradição familiar que é dedicada ao início da vida 

adulta. Os jovens dão dinheiro neste dia a partir do 

qual começam a coletar o seu primeiro capital. 



Um dos componentes da cultura norueguesa é sua culinária, 

baseada em pratos simples, mas satisfatórios. O clima 

severo complica a agricultura e, portanto, os principais 

produtos usados pelas donas de casa norueguesas durante 

a preparação de especialidades são frutos do mar, peixe, 

caça e leite.  

 A propósito, 

algumas férias na 

Noruega também surgiram como resultado de completa 

harmonia com a natureza e levando em consideração as 

características climáticas das latitudes do Norte. Os 

noruegueses celebram o solstício de verão e o início das 

noites brancas, celebram o Natal e organizam vários 

festivais relacionados à pesca e navegação. A festa da 

aurora boreal é outra das festas de destaque neste país. 

 

 

A Noruega é um dos raros países que conservou, até hoje, 

quase intactas as antigas tradições das suas danças 

nacionais, recusando-se a aceitar a influência sempre 

crescente do exotismo moderno, os noruegueses 

continuam sempre a bailar as suas danças ingénuas e 

encantadoras tal como a Slaater. 


