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"Marchas Populares"

2 hodiny

CÍL: Otestovat znalosti získané během workshopu.

Hra/kvíz o tématech diskutovaných během workshopu

Počítač, notebook nebo chytré telefony účastníků s přístupem na internet

K dispozici bude asistent, který pomůže seniorům přihlásit se do hry.

Tato aktivita může být uskutečněna online nebo osobně.
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Úvod

Cílem tohoto workshopu je představit nebo prohloubit znalosti

o lidových průvodech „Marchas Populares“ v Portugalsku.

Je důležité propagovat národní kulturu, odhalit zvyky i podrobnosti

o tradicích a možná vzbudit chuť experimentovat.



Historické pozadí

• Marchas Populares jsou kulturním projevem, který sahá

až do 18. století.

• Malé skupiny, organizované podle čtvrtí nebo trhů v 

hlavním městě, pochodovaly před královskými paláci, 

paláci šlechty nebo bohatými domy.

• V roce 1932 byly tyto přehlídky obnoveny tak, jak je 

známe dnes, pod vedením José Leitão de Barrose.

Zástupci čtvrti Campo de Ourique,
Vítěz prvního ročníku v roce 1932.



• Přehlídky byly v letech 1970 až 1980 přerušeny. 

Poté byly vzkříšeny a po roce 1988 se začaly

konat každoročně.

• Píseň "Lá vai Lisboa" od Raula Ferrãa, napsaná v 

roce 1935, byla navždy spojena s městskými

průvody.





Videa & 
Zvláštnosti



Klikněte sem!

https://www.youtube.com/watch?v=COlu7kuNbx4


Videa

Videa z lisabonských lidových průvodů:

https://www.youtube.com/watch?v=EkSiJl4m8oA (18:24)

https://www.youtube.com/watch?v=fa00z_s7y8E (17:00)

Vítězové přehlídky 2019:
https://www.youtube.com/watch?v=2DGG_lFqtXc (00:51)

Ukázky ze zkoušek přehlídek:

https://www.rtp.pt/play/p4725/marchas-populares (01:57)

https://www.rtp.pt/play/p5842/marchas-populares (01:44)

https://www.youtube.com/watch?v=EkSiJl4m8oA
https://www.youtube.com/watch?v=fa00z_s7y8E
https://www.youtube.com/watch?v=2DGG_lFqtXc
https://www.rtp.pt/play/p4725/marchas-populares
https://www.rtp.pt/play/p5842/marchas-populares


• Průvody jsou spojeny s oslavami svátku Svatého Antonína.

• Bazalka, kterou často vidíme v průvodech jako součást kostýmů či rekvizit, je známá jako

"valentýnská bylina", protože chlapci dávali malou bazalku ve vázách svým přítelkyním během

slavností Svatého Antonína. Tato nabídka byla považována za stejně silný závazek jako žádost o 

ruku.

• Kategorie, které jsou hodnoceny a oceněny v těchto průvodech: scénografie, choreografie, průvod

na Avenida da Liberdade v Lisabonu, kostýmy, texty hudby, nejlepší původní kompozice a 

muzikálnost.

Zvláštnosti



• Každý jednotlivý průvod (jeho exhibice) trvá od 15 do 20 minut.

• Složení - Povinnými prvky každého průvodu je 24 párů pochodujících, 5 aguadeiros* ["nosičů 
vody"] a 1 cavalinho ["koník"]**.

*Osoby odpovědné za oblékání a svlékání kostýmů a rekvizit a jejich sbírání během pochodu, asistují účastníkům pochodu v případě incidentu, 

pomáhají během představení a distribuují vodu.

**Skupina osmi hudebníků s následujícími nástroji: klarinet, altsaxofon, dvě trubky, trombón, bombardino, kontrabas nebo tuba a snare bubínek.



Kvíz



Slido

15 minut

CÍL: Otestovat znalosti získané během workshopu.

Hra/kvíz o tématech diskutovaných během workshopu

Počítač nebo notebook nebo mobilní telefony účastníků s přístupem na internet 
a připojením k internetu

K dispozici bude asistent, který pomůže seniorům přihlásit se do hry.

Tato aktivita může být uskutečněna online nebo osobně.



"Podívejme se, co jsme se dozvěděli!"

1 - Vezměte si prosím mobilní telefon s připojením na internet a přejděte na

slido.com

2 - Zadejte kód: #285237

3 - Klikněte na odpověď, kterou považujete za správnou, v každé otázce

4 - BAVTE SE!



Cvičení



Choreografie

30 minut

CÍL: Vytvořit krátkou choreografii založenou na videích, která jste viděli dříve.

Tato aktivita zahrnuje pohyb / tanec.

Počítač, připojení k internetu, multimediální projektor, reproduktory.

Vytvořte krátkou choreografii s pomocí asistenta k písni "Lá vai Lisboa" z kapitoly 
„historické pozadí“.

Tato aktivita může být uskutečněna online, ale bude jistě zajímavější, když se 
bude konat „osobně“.



Závěr

• Ačkoli se tato tradice žije s obrovskou intenzitou v Lisabonu, získala příznivce i v jiných částech země, 

kde se také slaví, s typickými rysy každého regionu.

• Lidové pochody jsou jedinečným dědictvím soužití a solidarity komunity. Stimulují pocit

sounáležitosti ve městě a zvýrazňují různé charakteristiky míst (čtvrtí, oblastí).



Odkazy

• https://books.openedition.org/etnograficapress/586

• https://sarrabal.blogs.sapo.pt/81629.html

• http://www.fundacaoantonioquadros.pt/newsletter/newsletter-preview.php?id=169

• https://www.timeout.pt/lisboa/pt/coisas-para-fazer/santos-populares-la-vai-lisboa-de-outros-tempos

https://books.openedition.org/etnograficapress/586
https://sarrabal.blogs.sapo.pt/81629.html
http://www.fundacaoantonioquadros.pt/newsletter/newsletter-preview.php?id=169
https://www.timeout.pt/lisboa/pt/coisas-para-fazer/santos-populares-la-vai-lisboa-de-outros-tempos


Děkuji!

www.cedacproject.eu @CEDACproject

Ana Durão
erasmusrutis@gmail.com


