
  VELIKONOCE  V PORTUGALSKU 
 

 Carnaval – karneval neboli masopust 

připadá na úterý před Popeleční 

středou. Kluby po celé zemi roztancují 

stovky lidí v maskách, klasické průvody 

v ulicích se pořádají hlavně na severu. 

Nazdobená vozítka, polonahé slečny 

vrtící se na vysokých podpatcích v rytmu 

samby a legrační kostýmy se s brazilskou 

verzí sice nedají srovnávat, ale zajímavá 

podívaná to je. 

 

 

 Velký pátek (březen/duben). Velikonoce (Páscoa) jsou v Portugalsku nejvýznamnějším 

církevním svátkem. Slaví se celý týden a v každém regionu trochu jinak. Tisíce poutníků si 

dá dostaveníčko v městě Braga, kde sídlí 

arcibiskup. Po celé zemi se konají 

monstrózní procesí se sochou Ježíše v čele. 

Knězi, bosí kajícníci zakuklení v kápích, děti 

ve zdobných tradičních šatech, svíčky a 

lucerny, květinami posypané cesty. 

Nejdůležitější procesí se koná o velikonoční 

neděli. Ve vesnicích zastaví u každé 

domácnosti, aby kněz svým „ovečkám“ 

požehnal výměnou za tradiční folar. Tento 

mazanec se zapečeným vejcem ve skořápce se na severu plní masem a na jihu najdete jeho 

sladkou verzi se skořicí, medem a citronem. Jako doprovodné akce se pořádají koncerty, 

čtení biblických textů a aktivity pro děti. 

Z oken a balkonů visí dlouhé barevné látky 

jako dekorace. Lidé navštěvují své příbuzné a 

společně hodují na oslavu Ježíšova života. Na 

Velký pátek nejí maso, aby si to vynahradili 

v neděli pečeným jehnětem. Novodobým 

zvykem je díky globalizaci hledání 

čokoládových pamlsků, které dětem schoval na 

zahradě velikonoční zajíček. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Boží tělo – šedesát dní po velikonoční neděli se 

připomíná poslední večeře před Kristovým 

ukřižováním. Oslavy s tím spojené se v Portugalsku už 

od středověku nemění. Po mši se do ulic vydá 

rozsáhlé procesí, v jehož čele nesou kněží s obřadnou 

úctou posvěcenou hostii, která reprezentuje Kristovo 

tělo. Celé to zpestřuje hudba, tanec a ohňostroje a 

další doprovodné akce jako např. středověké souboje 

symbolizující boj dobra se zlem. 
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