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רובע ָאלפאָמה

רובע ָאלפאָמה שבליסבון  )עמ׳ 71(, על 1 
מבוך סמטאותיו, חצרותיו הנסתרות 

והרחובות הצרים, המוצלים והמתפתלים, הוא 
מקום קסום ללכת בו לאיבוד ולגלות את לבה 
של העיר. בדרככם תעברו ליד חנויות מכולת 

קטנטנות, מבנים שקירותיהם מחופים באריחים 
צבעוניים ומסבאות נעימות, מהן עולים קולות 
של שיחה נינוחה, ניחוחות של סרדינים בגריל, 
ומקצביה הנוגים של מוסיקת הפאדּו. לא רחוק 
משם יתגלה לעיניכם מראה הגגות המחודדים 

של הבתים הגולשים במורד ההר אל נהר 
ֶטז׳ּו המנצנץ, ותבינו את קסמו של המקום.

ּפֹורטּו

קשה להעלות על הדעת עיר רומנטית 2 
יותר מהעיר השנייה בגודלה בפורטוגל  

)עמ׳ 359(. ּפֹורטּו התברכה בכנסיות בארוקיות, 
בתיאטראות גדולים ומרשימים ובכיכרות 

רחבות־ידיים, ולכל אורכה עוברות סמטאות 
צרות להולכי רגל. במרחק הליכה קצר ודרך 

גשר עתיק, אפשר להגיע מרובע ריָּבייָרה, 
שהוכרז אתר מורשת עולם של אונסק”ו, אל 

יקבי הּפֹורט העתיקים של רובע וילה נֹוָבה 
ֶדה גאָיה, שם תוכלו לטעום את יין הּפֹורט 

הטוב בעולם. הקירות מתפוררים כאן בכמה 
מקומות, אך העיר חווה מתיחת פנים, וצצים 
בה מבנים חדישים, מסעדות קוסמופוליטיות, 

חיי־לילה מתפתחים וזירת אמנות תוססת.
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מאכלי־ים

הפורטוגזים היו תמיד 5 
אומה של יורדי־ים, והם 

יודעים לא מעט על הכנת 
דגים. עושר הטעמים של 

רצועת החוף של פורטוגל 
מתגלה במאכלים כמו 

קאלֵדייראָדה ֶדה ֵּפייֶשה  )נזיד 
דגים עם שכבות עגבניות, 

תפוחי אדמה ואורז(, ָאסֹורָדה 
ֶדה ָקָמרֹויש  )תבשיל טעים 

של שרימפס, שום וכוסברה 
עם פירורי לחם( וָקָטּפלאָנה  
)תבשיל מאכלי־ים(. לארוחת 

מאכלי־ים בלתי נשכחת, 
מומלץ לבוא לאחת ממסעדות 

הדגים הנהדרות של ָאלגארֶבה, 
כמו A Eira do Mel )עמ׳ 

202(. מימין למעלה: ָקָטּפלאָנה

סינטָרה

נסיעה של פחות משעה 6 
ברכבת מפרידה בין 

ליסבון לבין העיירה סינטָרה  
)עמ׳ 123(, אך כאשר תיכנסו 

בשעריה תדמו שהגעתם 
לעולם אחר. העיירה הציורית 
והמקסימה מנומרת מסבאות 
במבני־אבן, ומעליה מתנשא 

ארמון לבן. מקיפות אותה 
גבעות מיוערות ובהן טירות 

מרשימות, גנים מופלאים, 
בתי אחוזה משונים ומנזרים 

נסתרים בני מאות שנים. 
בלילה אופף ערפל את האזור 

ומוסיף נופך של מסתורין. 
המקום הטוב ביותר להעביר 
בו ערב קריר בסינטָרה הוא 

ליד האח, באחד מהבד-אנד-
ברקפסט הרבים המקסימים 

בעיירה. משמאל למעלה: ּפאלאסיּו 
נסיונאל ָדה ֶּפָנה )עמ׳ 125(

קאּבּו ֶדה ָסאּו 
ויֶסנֶטה

יש משהו מרגש בעמידה 7 
על כף היבשה בקצה 

הדרום־מערבי של יבשת 
אירופה  )עמ׳ 200(. לצוקים 

הצחיחים הללו נופפו לשלום 
מלחים פורטוגזיים מלאי חשש, 

כשהפליגו אל עבר הלא נודע 
בעידן התגליות המפואר של 

פורטוגל. מורשתם אופפת 
את הכף סחוף הרוחות: אם 

תמצמצו חזק, אבל ממש 
חזק, אולי תצליחו להעלות 

בדמיונכם את רוחו של 
ואשקּו ָדה גאָמה מפליגה 

בים מולכם. על הכף ניצבים 
מבצר ומגדלור, ובמוזיאון 

החדש והמעניין מוצגת לראווה 
המורשת הימית של פורטוגל.

ֶאבּוָרה העתיקה

העיר היפה  )עמ׳ 214( היא המלכה הבלתי 3 
מעורערת של מחוז ָאֶלנֶטז׳ּו, ואחת הערים 

העתיקות השמורות בפורטוגל. זהו מקום מצוין 
לבלות בו כמה ימים וליהנות מהניחוח הייחודי של 

ימים עברו. בין החומות מהמאה הארבע־עשרה 
מובילות סמטאות צרות ומתפתלות אל שורת 

מבנים מרשימים: קתדרלה וקלֹויסֶטרים מפוארים 
מימי־הביניים, עתיקות רומיות וכיכר מרכזית 

ציורית. נוסף להיותה פנינה היסטורית יפהפייה, 
ֶאבּוָרה היא גם עיר אוניברסיטה תוססת עם שלל 

מסעדות יפות, בהן תוכלו ליהנות מהמטעמים 
העשירים והנהדרים של המטבח של ָאֶלנֶטז׳ּו.

חופי ָאלגארֶבה

לָאלגארֶבה  )עמ׳ 174(, רצועת החוף 4 
הדרומית של פורטוגל, קו חוף מגוון: איים 

חוליים אליהם אפשר להגיע רק בסירה, חופי 
ים מוקפים צוקים מרשימים, חופי סלע נידחים 

ולצידם חופים עמוסי מתרחצים, שמתהדרים 
גם בחיי־לילה תוססים. בקיץ תוכלו לבלות את 

היום בין הגלים, לטייל על שפת הים ולגלוש 
על גלים נהדרים עם נקודות שבירה מצוינות. 

לימים ארוכים של שמש ומי אוקיינוס מרעננים, 
בואו בקיץ;  אך כדי להימלט מההמונים, 

בקרו כאן מחוץ לעונה, כשהמחירים צונחים 
וההמון מתפזר. למטה: ָאלּבּוֵפיירה )עמ׳ 182(
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אילָיה ֶדה טאביָרה

אוהבי שמש וחופים, ושוחרי טבע  10 
)ונודיסטים( ימצאו כאן  )עמ׳ 173( את 

מבוקשם: קילומטרים רבים של חוף זהוב. דמיינו 
לעצמכם חול, חול ועוד חול עד לאופק, מתחם 
לרחצה בעירום, רכבת זעירה, מסעדות הומות 

אדם ואתר קמפינג. ואם זה לא מספיק, האי 
הוא גם חלק משמורת הטבע ּפארֶקה נטורל ָדה 

ִרָיה פֹורמֹוָזה. מחוץ לעונה שוררת באי אווירה 
נפלאה של מקום נידח ושומם, אך בשיא העונה, 
בחודשים יולי-אוגוסט, באים לכאן המוני נופשים.

ּפארֶקה נטורל 
ָדה ִרָיה פֹורמֹוָזה

כשנמצאים במקום המיוחד הזה  )עמ׳ 11 
165( נדמה שהוא נמצא בלב אזור 

פראי ושומם, אך למעשה הוא סמוך לחוף של 
ָאלגארֶבה. מערכת הלגונות המוגנת נמתחת 
לאורך 60 ק”מ ושטחה 180,000 דונם. האזור 

כולל סאּפאייש  )ביצות(, סאלינאש  )אגני מלח(, 
נקיקי נחל ואיי חולות. אפשר להגיע לכאן 

מכמה עיירות — בסירה שתשיט אתכם אל חוף 
נידח, או ברגל, לאורך מסלולי הליכה העוברים 

באזורי המחייה של עופות ביצה ייחודיים.

ללגום את דֹורּו

חבל היין ָאלטּו דֹורּו  )עמ׳ 403( הוא אזור 8 
יצור היין העתיק בעולם. על הגבעות 

משני עברי ִריּו דֹורּו מטפסות טראסות תלולות, 
ומהגפנים העתיקות הצומחות כאן מפיקים 

יין נהדר כבר מאות שנים. אפשר להגיע לכאן 
בנהיגה בכבישים צדדיים יפי־נוף או ברכבת או 

שיט מּפֹורטּו, וכדאי לפנות זמן לטייל, לשוט 
ולטעום את היינות הנפלאים של האזור הזה. 

יש כאן שלל כרמים ויקבים בהם אפשר לטייל, 
לטעום יין ואף להישאר ללון. אם תמצאו יקב 
משפחתי, יש סיכוי שתזכו לטעום משהו ישן 

ומיוחד מאוד. למעלה: קינָטה נֹוָבה )עמ׳ 404(

פאדּו

הפאדּו המלנכולי  נולד לפני מאות שנים 9 
בשכונה של מעמד הפועלים בליסבון. 

הסגנון הוותיק נותר בכל זאת אמנות חיה 
 A Baîuca הנשמעת במסעדות קטנטנות, כמו

)עמ׳ 113(, וגם באולמות גדולים. המוסיקה 
מצליחה לרגש עד דמעות באמצעות קול יחיד, 

מלווה בגיטרה הפורטוגזית בעלת 12 המיתרים. 
השירים מגוללים סיפורים על לב שבור ועל 
ימי נעורים שלא ישובו. הביצוע המרגש של 
הפאדּו חשוב יותר מהמלים, והפאדישטאש  

הגדולים ירגשו גם את מי שאינם דוברי 
פורטוגזית. למטה: מועדון A Baîuca )עמ׳ 113(
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חיי־הלילה בליסבון

חיי־הלילה המסחררים 14 
של ליסבון  )עמ׳ 

106( הם תערובת של ברים 
בטעם של פעם, מועדוני ג׳אז 
ולאונג׳ים מסוגננים. האתגר 

הוא: היכן להתחיל? פתחו 
את הערב עם משקה מול 
השקיעה באחת מרחבות 

התצפית המשקיפות לעיר, 
המשיכו לּבאירּו ָאלטּו לבילוי של 

טאפאס וקוקטיילים ברחובות 
הומים וגדושים בברים, ואחר־
כך רדו אל ָקאיש דּו סֹודֶרה, 

רובע האורות האדומים שהפך 
למעוז היפסטרי. לחלופין, תוכלו 
ליהנות מזירת הברים המקומית 

התוססת בּביָקה. חתמו את 
הלילה במועדון Lux לגדת הנהר, 

שעדיין נחשב לאחד ממקומות 
הבילוי הטובים בפורטוגל. מימין 

Rua Nova do Carvalho :למעלה

ָּבטאלָיה, 
ָאלקּוּבאָסה 

וטֹומאר

אתרי הדת הללו מימי־15 
הביניים הוכרזו אתרי 

מורשת עולם של אונסק”ו, 
והם מן הנכסים הלאומיים 
החשובים בפורטוגל. לכל 

אחד מהשלושה קסם משלו: 
הסגנון הָמנּוֶאליני בָקֶּפלאש 

אימֶּפרֵפייטאש, הקפלות הבלתי 
גמורות ונטולות־הגגות שבמנזר 

ָּבטאלָיה  )עמ׳ 282(;  המטבח 
של מנזר ָאלקּוּבאָסה , שבו 

ארובה גבוהה ונהר שופע דגים, 
ששימש מקור אספקה קבוע 

להשבעת רעבונם של הנזירים;  
ומבוך החצרות והקפלה בעלת 

16 הפאות של הטמפלרים 
שבמנזר ּכרישטּו שבטֹומאר  

)עמ׳ 290(. משמאל למעלה: 
ָקֶּפלאש אימֶּפרֵפייטאש )עמ׳ 283(

ּפארֶקה נטורל ָדה 
ֶסָרה ָדה שטֶרָלה

בהרים הגבוהים 16 
בפורטוגל  )עמ׳ 335( 

תמצאו נוף פראי, פעילויות־
חוץ ומסורת דועכת, ההולכת 

ונעלמת מן העולם. טֹוֶרה 
היא הנקודה הגבוהה ביותר 

בפורטוגל — גובהה 2000 מ׳, 
אם מוסיפים גם את מבנה 

האבן בראשה. זהו גם המקום 
היחיד במדינה שבו אפשר 

לעשות סקי. תוכלו גם לצאת 
לטיולים ברגל ברשת שבילים 
ברום גבוה, המשקיפים לנוף 

מרהיב. לצדי הכבישים משחקים 
גורים פרוותיים וחמודים 
עד כאב של כלבי רועים.

ֶמגאליתים בֶאבּוָרה

אתרי הֶמגאליתים באזור ֶאבּוָרה  )עמ׳ 12 
225( מסתוריים, רוחניים, עתיקים 

ומרשימים, והביקור בהם עשוי להותיר אתכם 
ללא מילים. כשתבקרו בהם ייתכן שתהיו 

התיירים היחידים במקום, ואין דרך טובה יותר 
להרהר במסתורין של האתרים, שהם עתיקים 

כל כך, עד שאיש אינו יודע איך ומדוע נוצרו. 
כיצד הובאו לכאן סלעים גדולים כל כך? האם 
אלו סמלי פריון או פשוט סמני גבול? שאלות 
רבות מתעוררות למראם, אך, בניגוד מרענן 

לעולם עתיר במידע זמין, אין תשובות לשאלות. 
חוסר־הידיעה הזה גם הוא חלק מקסמם. 

למעלה: קרֹוֶמֶלֶקה דּוש ָאלֶמנדֶרש )עמ׳ 226(

ללון בּפֹוזאָדה

בפורטוגל יש לא מעט מלונות 13 
בוטיק ואתרי־נופש לשפת הים, אך 
כמה מאפשרויות הלינה המיוחדות ביותר הן 
הּפֹוזאדאש, אכסניות יוקרה. האתרים עוצרי 

נשימה ביופיים: עם יותר משלושים הּפֹוזאדאש 
הפזורים במדינה נמנים בתי אחוזה הניצבים 
בראשי צוקים, טירות בנות 300 שנה ומבנים 
Pousada Con�  ששימשו בעבר מנזרים, כמו

vento de Évora )עמ׳ 221(. זו הזדמנות נדירה 
ללון בחדרים גדושי ענתיקות, בהם לנו בעבר 

דוכסים, וליהנות מנופים מרהיבים. בהסטת וילון 
יתגלו לעיניכם נופי כרמים, הרים או חופים. 

למטה: Pousada Convento de Évora )עמ׳ 221(
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אֹוּבידּוש

שיטוט במבוך 20 
הרחובות 

העתיקים והבתים הלבנים 
של אֹוּבידּוש  )עמ׳ 272( 

הוא חוויה מכשפת 
בכל עונה בשנה, אך 
התענוג גדול במיוחד 
כאשר נערך כאן אחד 

הפסטיבלים המקומיים. 
ביריד ימי־הביניים תוכלו 
לצפות בטורניר אבירים 

ולטפס על חומות הטירה, 
ובפסטיבל האופרה 

תוכלו לנסות לאתר את 
היורש של פבארוטי. 

בפסטיבל פֹוליֹו, פסטיבל 
בינלאומי חדש לספרות, 
תוכלו להתעמק במילה 

הכתובה. לא תוכלו 
למצוא רקע מתאים 

מזה לפעילויות האלה.

הכפרים של מחוז 
ֵּבייראש

מחוז ֵּבייראש  )עמ׳ 301( 17 
השוכן בלב המדינה, 
גדוש יישובים של בתי צפחה 

הגולשים במורד הגבעות, ומגדלי 
שמירה ששימשו להגנה על 
גבולה המזרחי של פורטוגל 
מפני הפולשים מספרד. עם 
הכפרים העתיקים והציוריים 

האלו נמנים ּפיֹוָדאּו, טראנקֹוזּו, 
סֹורֶטלָיה, מֹונָסנטּו ואידאנָיה-

ָא-ֶולָיה. רבים מהכפרים כמעט 
נטושים מאדם, והם עדיין לא 
הפכו לאתרי תיירות הומים, 

מה שהופך אותם ליעדי טיול 
מהטובים במדינה. תוכלו לבקר 

בכמה מהם במסגרת טיול 
נפלא במכונית. יפה עוד יותר 

לגלות את המקומות העתיקים 
הללו בטיול אטי ברגל, בקצב 

בו נעו כאן בימי־הביניים. 
מימין למעלה: ּפיֹוָדאּו )עמ׳ 328(

פסטיבלים

בפורטוגל תמיד 18 
יש סיבה לחגיגה. 
בחג הפסחא מומלץ לבקר 

בּבראָגה )עמ׳ 434(. רומנטיקנים 
יתמוגגו מֶפשָטה ֶדה סנטּו 
אנטוניּו בליסבון, במסגרתו 

מקריאים המקומיים שירי אהבה 
לבחירות־לבם ומעניקים להן 

עציצי בזיליקום. באוגוסט כדאי 
להשתתף ברֹומארָיה ֶדה נֹוָסה 
סניורה ד׳ָאגֹוניה שבוויָאָנה דּו 

ָקשֶטלּו: ברחובות מצויירים 
בנסורת צבעונית צועדות 

בובות־ענק, ז׳יגאנטֹוֶנש, ולצדן 
נשים בלבוש זהב ושני. בחורף 

עוטים הבחורים הצעירים 
מכפרי טראש-אּוש-מֹונֶטש 

מסכות ותלבושות ססגוניות 
במסגרת ֶפשָטה דּוש ראּפאֶזש, 

פסטיבל שמקורו פגאני. 
משמאל למעלה: קישוטי רחוב 

בויָאָנה דּו ָקשֶטלּו )עמ׳ 444(

קּוִימּבָרה

עיר האוניברסיטה 19 
שאווירתה ייחודית  
)עמ׳ 304( חובקת צלע הר 

תלול, שמטפס מִריּו מֹונֶדגּו אל 
הרובע מימי־הביניים, בו שוכנת 
אחת האוניברסיטאות העתיקות 
באירופה. את הרחובות גודשים 

סטודנטים עוטי גלימות שחורות, 
ונגני פאדּו נודדים מופיעים 

חינם תחת השער המּורי של 
העיר ותחת חלונות הוויטראז׳ 
של Café Santa Cruz. תוכלו 
לבלות עם הילדים בפורטוגל 

דּוש ֶּפֶקניטּוש, פארק שעשועים 
שבו מוצגות גרסאות מוקטנות 
של האתרים הנודעים במדינה. 

המבוגרים ייהנו מחיי־הלילה 
הסטודנטיאליים התוססים 

בעיר העילית ומהברים 
והמסעדות החדשים בפארק 
שלגדת הנהר בעיר התחתית.
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ּפארֶקה נסיונאל 
ָדה ֶּפֶנָדה-ֶז׳ֶרש

הפארק הצפוני 23 
ביותר בפורטוגל 

)עמ׳ 460( הוא אזור טבע 
בראשיתי פראי ורחב־ידיים, 

שכולל פסגות מרשימות, 
נחלים מתפתלים וגבעות 

מתקמרות תחת מרבד 
פרחי בר. נדמה שהכפרים 
העתיקים כאן קפאו בזמן, 

ובאזורים הנידחים עדיין 
משוטטים זאבים. הדרך 
הטובה ביותר להיווכח 

בעוצמתו של הטבע היא 
ללכת לאורך אחד מכתריסר 

שבילי ההליכה, שמקצתם 
מעפילים אל הפסגות, אחדים 

מתחברים אל דרכים רומיות 
עתיקות שעוברות כאן, 

ואחרים מובילים אל שרידי 
מצודות או אל מפלים.

ּבראָגה

העיר השלישית 24 
בגודלה בפורטוגל  

)עמ׳ 430( התברכה במסעדות 
מצוינות, באוניברסיטה תוססת 
ובפסטיבלים מלהיבים. בתחום 

האתרים העתיקים אין לה 
מתחרים בכל פורטוגל: יש בה 
שני אתרי עתיקות מהתקופה 

הרומית, כיכרות רבות מהמאה 
השבע־עשרה וארמון מהמאה 

השמונה־עשרה, שמשמש עתה 
מוזיאון. לאורך השנה מטפסים 

עולי־הרגל ומבקשי־המחילה 
הנוצרים בגרם המדרגות 

הבארוקי המרהיב, שקאדארָיה 
דּו ּבֹון ֶז׳זּוש , ומניחים מנחות 

במזבחות שסביבו, בדרכם 
אל ראש ההר. משמאל למעלה: 

ּבֹון ֶז׳זּוש דּו מֹונֶטה )עמ׳ 438(

מיני מאפה

ּפאשֶטל ֶדה נאָטה , 25 
טארט מבצק אוורירי 

הממולא קרם ביצים ומאובק 
בקינמון, הוא מפלאי המטבח 
הפורטוגזי. הוא יפתה אתכם 
מדלפקי הקונדיטוריות בכל 

רחבי המדינה. את הּפאשֶטלים 
הטובים ביותר אופים בֶּבֶלן 
)עמ׳ 79(, ומגישים חמים, 
היישר מהתנור. בפורטוגל 

יש עוד מיני קינוח רבים, 
ומבחר מסחרר של מנות 

מתוקות הייחודיות לכל אזור: 
ממתקי מרציפן דמויי אבני־
חן בָאלגארֶבה, טָרֶבֵסיירּוש 

נפלאים משקדים וביצים 
בסינטָרה וֵקייז׳אדאש, מעין 

עוגת גבינה, בֶסרָּפה. משמאל 
למטה: ּפאשֶטל ֶדה נאָטה

שוק ּבארֶסלּוש

מחוז מיניּו נודע בשווקים הפתוחים 21 
הגדולים שמתקיימים בו, והגדול, 

הוותיק והמהולל מכולם הוא ֵפיירה ֶדה ּבארֶסלּוש  
)עמ׳ 437(, שנערך מדי יום ה׳ בעיירה העתיקה 
לגדת נהר קאבאדּו. רוב המבקרים באים לכאן 
כדי לתור אחר כלי הקרמיקה הייחודיים, לֹוָסה 

ֶדה ּבארֶסלּוש, המעוטרים בנקודות צהובות, 
ולחפש את הפסלונים הססגוניים של האמנית 

המקומית הנודעת רוזה ָרמאליּו. הכפריים 
המקומיים, לעומתם, קונים כאן תרנגולות 

כחושות, מצעים רקומים ביד, סלים קלועים 
בעבודת־יד ועּולים מעץ לשוורים, שגולפו ביד.

ָאזּוֶלז׳ּוש

כמה מהיצירות המרתקות ביותר של 22 
האמנות הפורטוגזית מוצגות לראווה 

ברחובות, וכל עובר אורח יכול להתבונן בהן 
חינם. הפורטוגזים אימצו את המסורת המּורית 

הנפלאה של ציור ביד על אריחים, ובמשך מאות 
שנים יצרו ָאזּוֶלז׳ּוש  )Azulejos( מרהיבים. בתחנת 

הרכבת ובכנסיות של ּפֹורטּו מתנוססות יצירות 
יפהפיות של אריחי קרמיקה, עליהם מוצגים 
סיפורים גדולים מהחיים. ברחבי ליסבון יש 

הרבה מבנים נוספים המעוטרים באריחים. החלו 
את המסע בעקבות היצירות במוזיאון הלאומי 

לָאזּוֶלז׳ּו  )עמ׳ 65(, בו מוצגים ָאזּוֶלז׳ּוש בני 400 
שנה. למטה: המוזיאון הלאומי לָאזּוֶלז׳ּו )עמ׳ 65(
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אינדקס
מספר עמ׳ בתכלת מפנה 

לתמונה/לאיור
מספר עמ׳ מודגש	מפנה 

למפה

א
ֶאבּוראמֹונֶטה 

224 Évoramonte
 ,14 ,10 Évora ֶאבּוָרה

 ,10 ,216-17 ,214-25
14

אתרים 215-19  
בידור 224  

ברים, מועדונים וחיי־  
לילה 223-24

הגעה ועזיבה 225  
היסטוריה 214-15  
טיולים מאורגנים   

219-20
לשכות מידע לתיירים   

225
מגורים 220-21  
מסעדות 221-23  

פסטיבלים ואירועים   
מיוחדים 220

קניות 224  
תחבורה 225  

 ,323-28 Aveiro ָאֵביירּו
32-33 ,324

אדריכלות 25, 90-91, 
493-97

בארוקית 495-96  
גותית 494  

ָמנּוֶאלינית 494-95  
רומית 493  

 ,17 Óbidos אֹוּבידּוש
17 ,272-75

אֹוּבידּוש, ז׳ּוֶזָפה ֶדה 
 Óbidos, Josefa de

499
 Odeceixe אֹודֵסייש

207-08

 auto-da-fé אֹוטֹו ָדה ֶפה
490-91

אוטובוס
אל פורטוגל וממנה   

514-15
בתוך פורטוגל 517, 519  

אוכלוסייה 473
165-67 Olhão אֹולָיאּו

אומגה
פיֵגייָרה ָדה פֹוז׳ 318  

קּוִימּבָרה 309  
אופנוע

אל פורטוגל וממנה 515  
בתוך פורטוגל 517-19  
אופניים, ראו רכיבה על 

אופניים
אופניים, רכיבה על 47, 

516-17
לאגּוש 194  

ליסבון 85, 122  
ֶמרטֹוָלה 253  
ֶסטּוּבאל 149  

ּפארֶקה נטורל ֶדה   
מֹונֶטזיניּו 422

ּפארֶקה נטורל ָדה ֶסָרה   
ָדה שטֶרָלה 335-36
ּפֹונֶטה ֶדה ליָמה 455  
קֹושָטה ָדה ָקָּפריָקה   

142
ָקשָקאיש 136  

 ,18 azulejos ָאזּוֶלז׳ּוש
18 ,497-98 ,370 ,65

אזורי חיוג 21
 Azenhas ָאֶזניָאש דּו מאר

132 do Mar
Idanha- אידאנָיה-ָא-ֶולָיה

333-34 a-Velha
 Ilha אילָיה ֶדה טאביָרה
 ,173 ,13 de Tavira

13 ,176
אינטרנט אלחוטי 510

אינטרנט, אתרים מועילים 
21

בטיחות 510  
בריאות 509  

מטיילים נכים 512  
אינטרנט, גישה 510
אינקוויזיציה 490-91

אירועים, ראו פסטיבלים 
ואירועים מיוחדים
ֶאלבאדֹור ֶדה סנטה 

 Elevador de ז׳ּוסָטה
91 ,65 Santa Justa

 ,234-38 Elvas ֶאלבאש
236

 Albufeira ָאלּבּוֵפייָרה
174 ,10 ,182-84
251 Alvito ָאלביטּו

 ,10 Algarve ָאלגארֶבה
 ,154-55 ,152-210 ,57

175 ,174 ,10
אקלים 152  
בטיחות 153  

היסטוריה 153  
טיול עם ילדים 185  

מגורים 152  
מוקדי עניין עיקריים   

154-55
מסעדות 55, 152  

תחבורה 153  
 Aldeia ָאלֵדייָאה דּו ֶמקּו

144 do Meco
181 Alte ָאלֶטה

 Alto ָאלטּו ָאֶלנֶטז׳ּו
214-47 Alentejo

 Alto Douro ָאלטּו דֹורּו
403-08

ָאלמאָדה ֶנגֵריירּוש, ז׳ּוֶזה 
 Almada סּוּבראל ֶדה

 Negreiros, José
500 Sobral de

 Almeida ָאלֵמייָדה
356-57

164 Almancil ָאלָמנסיל
 ,57 Alentejo ָאֶלנֶטז׳ּו

212-13 ,211-63

אקלים 211  
היסטוריה 214  

טיול עם ילדים 185  
מגורים 211  

מוקדי עניין עיקריים   
212-13

מסעדות 55, 211  
ָאֶלנֶטז׳ּו, דרך היין )רֹוָטה 
דּוש ויניּוש דּו ָאֶלנֶטז׳ּו( 
 Rota dos Vinhos do

222 Alentejo
 ,15 Alcobaça ָאלקּוּבאָסה

33 ,280-82
 Alcoutim ָאלקֹוטין

177-78
אמות מים )אקוודוקט(

אֹוּבידּוש 273  
ָאֶקדּוטּו דאש ָאגּוָאש   

 Aqueduto das ליבֶרש
79 Águas Livres

ָאֶקדּוטּו ָדה ָאגּוָאה ֶדה   
 Aqueduto da ּפראָטה

219 Água de Prata
ָאֶקדּוטּו ָדה ָאמֹוֵרייָרה   

 Aqueduto da
235 Amoreira

ָאֶקדּוטּו ָדה ָסאּו   
 Aqueduto ֶסּבאשטָיאּו

 de São Sebastião
308

 Mae ָמֵאה ד׳ָאגּוָאה  
79 Agua׳d
ֶסרָּפה 256  

אמנויות 493-500, 502
ָסאּודאֶדה, אמנויות   

502 saudade
פאדּו 12, 28, 75,   

 ,503-04 ,390 ,113-14
12

אמנות 26, 499-500
אמנות חוצות 391  

אמנות סלעים 406-07,   
494
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אמנות חוצות 391
 Amarante ָאָמָרנֶטה

397-99
 Entradas ֶאנטראדאש

253
ָאפֹונסּו השלישי, המלך 

476 Afonso III
389 Afurada ָאפּוראָדה

אקוואריומים
 Oceanário אֹוֶסָאנאריּו  

84
המוזיאון הימי של   
 Museu אילָיאבֹו

 Marítimo de Ílhavo
326

אקולוגיה וסביבה 473
אקלים 20, 27-29, ראו 

גם תחת שמות 
האזורים

221 Arraiolos ֶארָאיֹולּוש
 Ericeira ֶאריֵסייָרה

267 ,266-69
ארמונות

ארמון המרקיזים של   
ּפראָיה ומֹונפֹורֶטה 229

ּפאלאסיּו ִאי ּפארֶקה   
 Palácio ֶדה מֹונֶסראט

 & Parque de
125 Monserrate
ּפאלאסיּו ֶדה ֶּבֶלן   

 Palácio de Belém
82-83

ּפאלאסיּו ָדה   
 Palácio da ּבֶרז׳ּוֵאייָרה

452 Brejoeira
ּפאלאסיּו ָדה סידאֶדָלה   
 Palácio ֶדה ָקשָקאיש

 da Cidadela de
133 Cascais

ּפאלאסיּו ֶדה ֶקלּוז׳   
 Palácio de Queluz

139-40
ּפאלאסיּו נסיונאל ָדה   

 Palácio ָאז׳ּוָדה
 Nacional da Ajuda

81
ּפאלאסיּו נסיונאל ֶדה   

 Palácio מאפָרה
 Nacional de Mafra

140

ּפאלאסיּו נסיונאל ֶדה   
 Palácio סינטָרה

 Nacional de Sintra
123-24

ּפאלאסיּו נסיונאל ָדה   
 Palácio ֶּפָנה

 Nacional da Pena
11 ,125

ּפאלאסיּו ָקָדבאל   
218 Palácio Cadaval

 Paço ּפאסּו דּוקאל  
232-33 Ducal

ּפאסּו דּוש דּוֶקש ֶדה   
 Paço dos ּבָרָגנָסה

 Duques de
440 Bragança

 Paço ּפאסּו ריָאל  
230-31 Reial

קאָזה ֶדה מאֶטאּוש   
408 Casa de Mateus

411 Ermelo ֶארֶמלּו
ָארקּוש ֶדה ואלֶדֶבז׳ 

 Arcos de Valdevez
459-60

אשרות 512
אתרי אינטרנט 21

בטיחות 510  
בריאות 509  

מטיילים נכים 512  
אתרי מורשת עולם

מנזר ֶז׳רֹונימּוש 79-80  
מנזר ּכרישטּו 295-97,   

25
מנזר סנטה מריה ֶדה   
ָאלקּוּבאָסה 280-81, 

33
מנזר סנטה מריה ָדה   

ויטֹורָיה 282-83, 15
ּפאלאסיּו נסיונאל ֶדה   

סינטָרה 123-24
אתרים ארכיאולוגיים

 Alcáçova ָאלקאסֹוָבה  
252

ָאנָטה גראנֶדה דּו   
 Anta זאמּבּוֵז׳יירּו

 Grande do
225-26 Zambujeiro
המרכז הארכיאולוגי   

רּוָאה דּוש קּוריֵאיירּוש 
 Núcleo

 Arqueológico da
 Rua dos Correeiros

64-65

ֶמניר דּו אֹוֵטיירּו   
 Menhir do Outeiro

227
סיטאנָיה ֶדה ּבריֵטיירּוש   

444
ּפארֶקה ָארֶּכאֹולֹוז׳יקּו   

דּו ואל דּו קֹוָאה 
 406-07

קרֹוֶמֶלֶקה דּוש   
ָאלֶמנדֶרש 226, 493, 

14

ב
 Baixo ָּבאישּו ָאֶלנֶטז׳ּו
247-60 Alentejo
467 Barroso ּבארֹוזּו
בארוקית, אדריכלות 

495-96
 Barcelos ּבארֶסלּוש

18 ,437-38
 Buddha בודהה עדן

274 Eden
 Bom ּבֹון ֶז׳זּוש דּו מֹונֶטה

 Jesus do Monte
19 ,438

248 ,247-51 Beja ֶּבָז׳ה
 ,15 Batalha ָּבטאלָיה

15 ,282-84
בטיחות 511

אתרי אינטרנט   
מועילים 509
בריאות 509  
טרמפים 519  
נהיגה 519  

נשים מטיילות 513  
ביגוד 22

ביטוח
בריאות 509, 510  

נסיעות 510  
רכב 519  

 ,58 ,16 Beiras ֵּבייראש
16 ,302-03 ,301-57

אקלים 301  
מגורים 301  

מוקדי עניין עיקריים   
302-03

מסעדות 55, 301  
 Beira Alta ֵּבייָרה ָאלָטה

345-57
 Beira ֵּבייָרה ָּבאיָשה

329-35 Baixa
 Beira ֵּבייָרה ליטֹוראל

304-29 Litoral

בירה 75, 108, 112
בישול, שיעורים 87

בעלי־חיים, ראו צפרות, 
צפייה בדולפינים, 

צפייה בחיות־בר
 ,19 Braga ּבראָגה

19 ,432 ,430-37
 Bragança ּבָרָגנָסה

417 ,416-20
בריאות 509

ביטוח 509, 510  
ברים, מועדונים וחיי־

לילה 15, 26, ראו גם 
תחת שמות האזורים

ֶּברֶלנָגה גראנֶדה 
 Berlenga Grande

269
בתי־שימוש 512

ג
 Gama, גאָמה, ואשקּו ָדה

480 ,478 Vasco da
 Gare גאֶרה דּו אֹורֶיינֶטה

91 ,85 do Oriente
 Guarda גּוָארָדה

351 ,350-53
338-39 Gouveia גֹוֵבָייה

גולף 49-50, 186
גותית, אדריכלות 494

 Guimarães גימאָרֵאייש
439 ,438-44

אתרים 438, 440-41  
בידור 443  

ברים, מועדונים וחיי־  
לילה 443

הגעה ועזיבה 443-44  
לשכות מידע לתיירים   

443
מגורים 441-42  

מסעדות 442-43  
פסטיבלים ואירועים   

מיוחדים 441
פעילויות 441  

קניות 443  
שירותים רפואיים 443  

תחבורה 444  
גלישה 40-41
אֹודֵסייש 207  
ֶאריֵסייָרה 266  

ויָאָנה דּו ָקשֶטלּו 447  
וילה דּו קֹונֶדה 396  

לאגּוש 193  
נאזאֶרה 279, 280  

סאגֶרש 200  
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גלישה, המשך 

ֶסזימּבָרה 145
פיֵגייָרה ָדה פֹוז׳ 318  

ֶּפניש 269-70  
ּפראָיה ֶדה מיָרה 322  

ּפראָיה דּו קאֶּבֶדלּו   
445-46

קֹושָטה ָדה ָקָּפריָקה   
142

ָקָרּפאֵטייָרה 204  
ָקשָקאיש 135  

גלישת קיט
טאביָרה 170  

ֶּפניש 270  
ּפראָיה דּו קאֶּבֶדלּו   

445-46
גלריות 26, 499, ראו גם 

מוזיאונים
ארמון המרקיזים של   

ּפראָיה ומֹונפֹורֶטה 
 Palácio dos

 Marqueses da Praia
229 e Monforte

בית־החרושת לאמנויות   
 Factory of the Arts

114
המוזיאון הלאומי   

לאמנות בת־זמננו של 
 Museu שיָאדּו

 Nacional de Arte
 Contemporânea do

70-71 Chiado
המוזיאון הלאומי   
לאמנות עתיקה 

 Museu Nacional de
81 Arte Antiga
המוזיאון הלאומי   
סֹוָאֶרש דּוש ֵרייש 

 Museu Nacional
363 Soares dos Reis

המוזיאון העירוני   
לאמנות מודרנית ֶאֶּבל 

 Museu מאנָטה
 Municipal de Arte

 Moderna Abel
338-39 Manta

המוזיאון לאמנויות של   
 Museu das סינטָרה
126 Artes de Sintra

המוזיאון לאמנות   
בת־זמננו של ֶאלבאש 

 Museu de Arte
 Contemporânea de

235 Elvas

המוזיאון לאמנות   
 Museu de דקורטיבית

 Artes Decorativas
75

המוזיאון לאמנות   
ולארכיאולוגיה )ויָאָנה 

 Museu de )דּו ָקשֶטלּו
 Arte e Arqueologia

445
המוזיאון לאמנות,   

לאדריכלות 
ולטכנולוגיה )ליסבון( 

 Museu de Arte,
 Arquitetura e
81 Tecnologia

המוזיאון לעיצוב   
 Museu de ולאופנה
 Design e da Moda

65
המרכז הפורטוגזי   

 Centro לצילום
 Português de
365 Fotografia

המרכז לאמנות בת־  
 Núcleo De זמננו

 Arte
 Contemporânea

297
המרכז לאמנות בת־  

זמננו גראָסה מֹוָראיש 
 Centro de Arte

 Contemporânea
418 Graça Morais

המרכז לאמנות   
 Centro de מודרנית
79 Arte Moderna

המרכז לתרבות בת־  
זמננו של ָקשֶטלּו 

 Centro de ּבראנקּו
 Cultura

 Contemporânea de
329 Castelo Branco

מוזיאון אנז׳ּוש   
 Museu ֵטייֵשייָרה

127 Anjos Teixeira
מוזיאון הפרסקאות   
 Museu do Fresco

227
מוזיאון ז׳ֹורֶז׳ה ִויֵאייָרה   
 Museu Jorge Vieira

248
מוזיאון מיֶזריקֹורדָיה   

של ּפֹורטּו 362

מוזיאון פאולה ֶרגּו   
 Casa das Histórias

133 Paula Rego
מוזיאון קאלּוסט   

 Museu גּולֶּבנקין
 Calouste

79 Gulbenkian
מוזיאון קארגאֵליירּו   

 Museu Cargaleiro
329-30

מוזיאון קּוֶלָסאּו ֶּברארדּו   
 Museu Colecção

82 Berardo
מוזיאון שטיחי־הקיר   
של ּפֹורטָאֶלגֶרה גּוי 

 Museu da פינּו
 Tapeçaria de

 Portalegre Guy Fino
238

מוזיאון-ביתו של   
 Casa ּביסאָיה ּבאֶרטּו

 Museu Bissaya
308 Barreto

מוזיאון-ביתו של   
ֶמֵדיירּוש ִאי ָאלֵמייָדה 

 Casa-Museu
 Medeiros e Almeida

79
מוזיאון-ביתו של   

 Casa ּפאסּוש ָקָנָברּו
 Museu Passos
292 Canavarro
פורום אּוֶז׳ניּו ֶדה   
 Fórumָאלֵמייָדה

 Eugénio de Almeida
217

גניבות 511
גני־חיות

לאגּוש 185  
ּפארֶקה נטורל דאש   
ֶסראש ֶדה ָאייֶרה ִאי 
קאנדיֵאיירּוש 290

גשרים
ּפֹונֶטה ָדה ּבארָקה 458  

ּפֹונֶטה ֶדה דֹון לּואיש   
 Ponte de ּפריֵמיירּו

362 Dom Luís I
ּפֹונֶטה ֶדה ָסאּו גֹונסאלּו   

 Ponte de São
397-98 Gonçalo

ּפֹונֶטה ֶּפדֹונאל ֶּפֶנדּוש   
 Ponte ָאלטּוש

 Pedonal Penedos
343 Altos

ּפֹונֶטה רֹומאָנה )ּפֹונֶטה   
 Ponte )ֶדה ליָמה

454 Romana
ּפֹונֶטה רֹומאָנה   

 7 Ponte )טאביָרה(
169 Romana

ּפֹונֶטה רֹומאָנה   
 Ponte )שאֶבש(
413-14 Romana

ד
דואר 511

דולפינים, צפייה ב
לאגּוש 194  

ֶסטּוּבאל 149  
 Dom דֹון דיניש, המלך

476 Dinis
דֹון ז׳ּוָאּו השני, המלך 
480 Dom João II

 Dom דֹון ֶּפדרּו, המלך
281 Pedro

 ,58 ,12 Douro דֹורּו
 ,403-08 ,383

 ,12 ,382 ,360-61
382-83 ,53 ,25

 Dia ִדָיה ֶדה ָסאּודאֶדה
501 de Saudade

די.וי.די 507
421 Dine דיֶנה

דינוזאורים
מֹונּוֶמנטּו נטורל דאש   

ֶּפגאדאש דּוש 
דינֹוסאּוריּוש 290
קאּבּו שּפיֶשל 144  

דלק 517-18
דרכונים 514

דת 473, 489-92

ה
הגירה 423, 514

הגעה ועזיבה 514-16
היסטוריה 474-88, 479, 

ראו גם תחת שמות 
האזורים, אתרים 

ארכיאולוגיים, אתרים 
פרהיסטוריים, שרידים
אינקוויזיציה 490-91  

בורגונדיה, שלטון   
476-77

היסטוריה בת־זמננו   
487-88

השלטון הספרדי   
480-81
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טמפלרים 295, 299  
יהודים 491  

כפרים עתיקים 26  
מּורים 475-76, 490  

מושבות 478  
מלחמת־העולם   
הראשונה 484

מלחמת־העולם   
השנייה 486

ניאנדרטלים 475  
נצרות 475-76,   

489-92
ספרים 484, 488  

עידן התגליות 477-78  
עמים קדומים 474  
קתוליות 489-92  

רומאים 474-75, 477  
רעידת האדמה של   

482 1755
רפובליקניות 481-84  

הליכה, ראו טרקים וטיול 
ברגל

הנסיך דֹון אנריקה הָסָּפן 
 Infante Dom
 Henrique, o

477-78 Navegador
התנדבות 512

ו
ואֶלנָסה דּו מיניּו 

 Valença do Minho
450-52

 Viana ויָאָנה דּו ָקשֶטלּו
 ,444-50 do Castelo

16 ,446
 ,345-50 Viseu ויֶזאּו

347
ויזות ראו אשרות

 Vila do וילה דּו ֶז׳ֶרש
466-67 Gerês

 Vila do וילה דּו קֹונֶדה
395-97 Conde

 Vila Viçosa וילה ויסֹוָזה
232-34

וילה נֹוָבה ֶדה מילפֹונֶטש 
 Vila Nova de

260-62 Milfontes
וילה נֹוָבה ֶדה פֹוז׳ קֹוָאה 

 Vila Nova de Foz
406-08 Côa

 Vila Real וילה ריָאל
409 ,408-11

וילה ריָאל ֶדה סנטּו 
 Vila Real de אנטוניּו

 Santo António
176-77

 vinho verde ויניּו ֶורֶדה
453

 St ויסנטיוס מסרגוסה
198 Vincent

ז
זאבים 141, 461, 467
זאמּבּוֵז׳ייָרה דּו מאר 

 Zambujeira Do Mar
262-63

ז׳ּוָאּו הראשון, המלך 
477 João I

 João ז׳ּוָאּו הרביעי, המלך
480-81 IV

ח
חגים 511

חגים לאומיים 511
 litoral do חוף ָאֶלנֶטז׳ּו

260-63 Alentejo
חופים 24

ָאֵביירּו 325  
אֹודֵסייש 207  
אֹולָיאּו 165  

אילָיה ֶדה טאביָרה   
176 ,173

ָאלּבּוֵפייָרה 183, 10,   
174

ָאלגארֶבה 10, 174-75,   
175 ,174 ,10

206 Aljezur ָאלֶז׳זּור  
ָאלקֹוטין 178  

ֶאריֵסייָרה 266  
ויָאָנה דּו ָקשֶטלּו   

444-45
וילה דּו קֹונֶדה 396  

וילה נֹוָבה ֶדה   
מילפֹונֶטש 260

לאגּוש 193, 174-75  
סאגֶרש 200  

סאֶלָמה 198-99  
סּוֶּפרטּוּבּוש 41,   

269-70
ֶסטּוּבאל 149  
פארּו 158-59  

פיֵגייָרה ָדה פֹוז׳ 318  
ֶּפניש 269  

ּפראָיה ֶדה מיָרה 322  
ּפראָיה ָדה רֹוָשה   

190-91

קאּבּו שּפיֶשל 144  
קארבֹוֵאיירּו 185, 175  
קֹושָטה ָדה ָקָּפריָקה   

142
ָקָרּפאֵטייָרה 204  

ָקשָקאיש 134  
חופשות 511

חוק ומשפט 510
חוקי התנועה 519

חיי־לילה, ראו ברים, 
מועדונים וחיי־לילה

חשמל 508
חשמלית 85, 519, 8-9

ט
 ,167-73 Tavira טאביָרה

168
221 tapetes טאֶּפֶטש

 ,15 Tomar טֹומאר
25 ,296 ,295-300
342-43 Torre טֹוֶרה

טיולים מאורגנים 521, 
ראו גם תחת שמות 

האזורים, מסלולי 
הליכה

טיסה
אל פורטוגל וממנה   

514
בתוך פורטוגל 516  

נמלי־תעופה 21, 514  
טיפוס סלעים 47-48

טיפים 23
טירות, ראו גם מצודות

פֹורטאֶלָזה ֶדה סנטיאגּו   
 Fortaleza de
145 Santiago

ָקשֶטלּו )ֶאבּוראמֹונֶטה(   
224 Castelo

ָקשֶטלּו )ֶאלבאש(   
235 Castelo

ָקשֶטלּו )ָאלקֹוטין(   
178 Castelo

 Castelo )ָקשֶטלּו )ֶּבָז׳ה  
247

ָקשֶטלּו )גימאָרֵאייש(   
440 Castelo

ָקשֶטלּו )וילה ויסֹוָזה(   
233 Castelo

ָקשֶטלּו )טראנקֹוזּו(   
355 Castelo

ָקשֶטלּו )לאֶמגּו(   
400 Castelo

ָקשֶטלּו )ֵלייִרָיה(   
285 Castelo

ָקשֶטלּו )מארָבאּו(   
245 Castelo

ָקשֶטלּו )מֹונסאראז׳(   
227 Castelo

ָקשֶטלּו )מֹונָסנטּו(   
331-32 Castelo
ָקשֶטלּו )מֹוָרה(   
259 Castelo

ָקשֶטלּו )ֶמרטֹוָלה(   
252 Castelo

ָקשֶטלּו )ֶסזימּבָרה(   
144 Castelo

ָקשֶטלּו )סילֶבש(   
187 Castelo

ָקשֶטלּו )ֶסרָּפה(   
256 Castelo

ָקשֶטלּו )פארּו(   
168-69 Castelo

ָקשֶטלּו )ּפֹורטָאֶלגֶרה(   
240 Castelo

ָקשֶטלּו )ּפֹורטּו ֶדה   
289 Castelo )מֹוש
ָקשֶטלּו ּבראנקּו 330  
ָקשֶטלּו ֶדה ָאלמֹורֹול   

294-95
ָקשֶטלּו ֶדה ויֶדה 243  

ָקשֶטלּו ֶדה ָסאּו ז׳ֹורֶז׳ה   
 Castelo de São

73-74 Jorge
ָקשֶטלּו ֶדה ָסאּו טיָאגּו   

 Castelo de ָדה ּבאָרה
 São Tiago da Barra

447
ָקשֶטלּו ֶדה ָסאּו   

 Castelo de פיליֶּפה
147 São Filipe

ָקשֶטלּו דּו מֹונֶטמֹור-  
 Castelo do אֹו-ֶוליּו

 Montemor-o-Velho
317

ָקשֶטלּו דּוש מֹורּוש   
 Castelo dos Mouros

124-25
ָקשטרּו ָמרין 177  

טלוויזיה 507
טלפון 511

 Teles, ֶטֶלש, ליאֹונֹור
477 Leonor

טמפלרים 295, 299
 Trancoso טראנקֹוזּו

354-56
טראש-אּוש-מֹונֶטש 

 ,58 Trás-os-Montes
360-61 ,408-27
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טרמפים 519

טרקים וטיולים ברגל 40, 
41, 44-45, ראו גם 

פארקי טבע ושמורות 
טבע

אֹודֵסייש 207  
ָאלגארֶבה 195  
ָאֶלנֶטז׳ּו 262  

וילה דּו ֶז׳ֶרש 466  
מאנֵטייגאש 340  

מֹונדין ֶדה ּבאשטּו 412  
מֹונשיֶקה 208  
ֶמרטֹוָלה 253  

סאגֶרש 201-02  
ֶסָרה ָדה ֶּפֶנָדה   

463-64
ֶסָרה דּו סּוָאז׳ּו 464-65  

ֶסָרה דּו קאלֵדייָראּו   
181

ּפארֶקה נטורל ֶדה   
מֹונֶטזיניּו 422

ּפארֶקה נטורל ָדה ֶסָרה   
ָדה שטֶרָלה 335

ּפארֶקה נטורל דּו   
ָאלָבאּו 412

ּפארֶקה נטורל דּו דֹורּו   
אינטרנסיונאל 427

ּפארֶקה נטורל דּו ואֶלה   
דּו גּוָאדיאָנה 253

ּפֹונֶטה ָדה ּבארָקה 458  
ּפֹונֶטה ֶדה ליָמה   

455-56
ּפיֹוָדאּו 329  

קאמּפּו דּו ֶז׳ֶרש 468  
 Quinta קינָטה נֹוָבה  

404 Nova
רֹוָטה ויֶסנטיָנה 262  

י
יהדות 354, 491, 503

יין 24
ויניּו ֶורֶדה 453  

מאֶטאּוש רוזה 408,   
410

ּפֹורט 24, 371, 373,   
383 ,385

פסטיבלים 54  
ריּבאֶטז׳ּו 291  

ילדים, טיול עם 48
ָאלגארֶבה 185  

ליסבון 93  
ּפֹורטּו 377  

יקבים
ֶאבּוָרה 220  

ָאֶלנֶטז׳ּו 222  
דֹורּו 12, 58, 383,   

 ,360-61 ,403-08
 ,53 ,25 ,12 ,382

382-83
ויֶזאּו 346  

מֹונָסאּו 452  
מחוז ָדאּו 348  

מיניּו 453  
ֶסטּוּבאל 149-50  

ּפֹורטּו 371, 373, 383  
ּפינָיאּו 404-05  

ֶרֶגנגּוש ֶדה מֹונסאראז׳   
226

כ
כדורגל 390
כלבת 509

כלכלה 472-73, 485, 
488

כללי התנהגות 23
כנסיות, ראו גם 

קתדרלות
בזיליקה ָדה שטֶרָלה   
 Basílica da Estrela

77
 Basílica בזיליקה ריָאל  

255 Real
כנסיית ומוזיאון ָסאּו   

 Igreja & Museu רֹוֶקה
70 São Roque

 Igreja כנסיית ֶז׳זּוש  
147 de Jesus

 Igreja כנסיית ָּכרמּו  
363 do Carmo

כנסיית מאטריז׳ )ויָאָנה   
 Igreja )דּו ָקשֶטלּו

447 Matriz
כנסיית מאטריז׳   

 Igreja )ֶמרטֹוָלה(
252 Matriz

כנסיית מיֶזריקֹורדָיה   
 Igreja da

168 Misericórdia
כנסיית נֹוָסה סניורה   
 Igreja ָדה אֹוליֵבייָרה
 de Nossa Senhora

440 da Oliveira
כנסיית נֹוָסה סניורה   

 Igreja de ָדה נאזאֶרה
 Nossa Senhora da

278-79 Nazaré

כנסיית נֹוָסה סניורה   
ָדה קֹונֵסייָסאּו )וילה 

 Igreja de )ויסֹוָזה
 Nossa Senhora da

233 Conceição
כנסיית נֹוָסה סניורה   

ָדה קֹונֵסייָסאּו 
 Igreja de )ָסנטאֶרן(
 Nossa Senhora da

293 Conceição
כנסיית נֹוָסה סניורה דּו   

ָּכרמּו וקפלה דּוש 
 Igreja de אֹוסּוש

 Nossa Senhora do
 Carmo & Capela

158 dos Ossos
כנסיית נֹוָסה סניורה   

דּוש ּפָרֶזֶרש והמוזיאון 
 Igreja האפיסקופלי

 de Nossa Senhora
 dos Prazeres e

 Museu Episcopal
247

כנסיית נֹוָסה סניורה   
 Igreja de דּוש ֶרֶמדיּוש
 Nossa Senhora dos
399-400 Remédios
כנסיית ָסאּו דֹומינגּוש   

 Igreja de São
65 Domingos

כנסיית ָסאּו ז׳ּוָאּו   
 Igreja de São João

218
כנסיית ָסאּו ז׳ּוָאּו   

 Igreja de ּבאטישָטה
 São João Baptista

297
כנסיית ָסאּו פרנסישקּו   

)ֶאבּוָרה( 215
כנסיית ָסאּו פרנסישקּו   
 Igreja de São )פארּו(

158 Francisco
כנסיית ָסאּו פרנסישקּו   

)ּפֹורטּו( 359
כנסיית סנטה מריה   

 Igreja de Santa
343 Maria

כנסיית סנטה מריה   
 Igreja da גראָסה

 Santa Maria Graça
293

כנסיית סנטּו אנטוניּו   
 Igreja de Santo

193 António

מוזיאון מיֶזריקֹורדָיה   
 Museu da של ּפֹורטּו

 Misericórdia do
362 Porto

קפלה דאש ָאלמאש   
 Capela das Almas

363
קפלה ֶדה ָסאּו מיֶגל   

 Capela de São
307 Miguel

קפלה ֶדה ָסאּו ֶּפדרּו   
 Capelaֶדה ּבאלֶסָמאּו

 de São Pedro de
401 Balsemão

כסף 21, 508, 510-11
כספומטים 510

כרטיסי אשראי 510
כרטיסי הנחה 508

 Cristo Rei ּכרישטּו ֵריי
105

ל
 ,191-97 Lagos לאגּוש

 192 ,174-75
 Lamas לאמאש ֶדה אֹולּו

411 de Ôlo
 Lamego לאֶמגּו

399-401
198 Luz לּוז׳

315-17 Luso לּוזּו
 ,178-81 Loulé לֹוֶלה

179
לֹורֶדש ּפינטאסילגּו, 

 Lourdes מריה ֶדה
 Pintasilgo, Maria de

487 ,486
 ,284-87 Leiria ֵלייִרָיה

285
352 Linhares ליניאֶרש
 ,57 ,9 Lisboa ליסבון

 ,66 ,62-63 ,61-123
 ,72-73 ,68-69

 ,84 ,82 ,80 ,76-77
 ,37 ,15 ,8-9 ,2 ,124

91 ,90 ,54 ,53
אקלים 60  

אתרים 64-85  
בטיחות 119-20  
בידור 113-15  

ברים, מועדונים וחיי־  
לילה 15, 106-13

הגעה ועזיבה 121-22  
היסטוריה 61  

טיול עם ילדים 93  
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טיולים מאורגנים   
85-86

לשכות מידע לתיירים   
120

מגורים 60, 88-95  
מוקדי עניין עיקריים   

62-63
מסלול הליכה 85, 86,   

86
מסלולים מומלצים 61  

מסעדות 55, 60,   
95-106

פסטיבלים ואירועים   
מיוחדים 87-88
פעילויות 85-87  
קניות 115-19  

שירותי חירום 120  
שירותים רפואיים 120  

תחבורה 122-23  
לסביות, מטיילות 509

ליסבון 112  
ּפֹורטּו 387  

לשכות מידע לתיירים 
512, ראו גם תחת 

שמות האזורים

מ
 Mateus מאֶטאּוש רוזה

410 ,408 rosé
מאָטה נסיונאל דּו 

 Mata ּבּוסאקּו
 Nacional do Buçaco

315-17
 Manteigas מאנֵטייגאש

339-42
140-42 Mafra מאפָרה

 Marvão מארָבאּו
244-47

ִמבשלות 75, 108, 112
ֶמגאליתים 14, 14

ֶאבּוָרה 225  
ָאנָטה ָדה ֶמלריָסה   

244 Anta da Melriça
מארָבאּו 245  

מֹונסאראז׳ 228  
ֶמניר ֶדה ּבּוליֹוָאה   

 Menhir de Bulhoa
228

ּפארֶקה ֶמגאִליתיקֹו   
דּוש קֹוֶרֵליירּוש 

 Parque Megalítico
244 dos Coureleiros

קרֹוֶמֶלֶקה דּו ֶשֶרז׳   
 Cromeleque do

228 Xerez

קרֹוֶמֶלֶקה דּוש   
ָאלֶמנדֶרש 226, 493, 

14
ָקשֶטלּו ֶדה ויֶדה 244  

מגדלים
טֹוֶרה דאש טֶרש   

 Torre das קֹורֹוָאש
231 Três Coroas

טֹוֶרה ֶדה ָאלֶמדיָנה   
 Torre de Almedina

307
 Torre טֹוֶרה ֶדה ָאנטּו  

307 de Anto
 Torre טֹוֶרה ֶדה ֶּבֶלן  

90 ,81 de Belém
טֹוֶרה ָדה טאביָרה   

167 Torre da Tavira
טֹוֶרה ֶדה ֶמנאֶז׳ן   

 Torre de )ּבראָגה(
431-32 Menagem

טֹוֶרה ֶדה ֶמנאֶז׳ן   
 Torre de )ֶמרטֹוָלה(

252 Menagem
טֹוֶרה ֶדה ֶמנאֶז׳ן   

 Torre de )ּפֹורטּו(
415 Menagem

טֹוֶרה ֶדה ָסאּו פאולו   
 Torre de São Paulo

455
טֹוֶרה ָדה קאֵדייָאה   

 Torre da Cadeia ֶולָיה
455 Velha

טֹוֶרה דּוש ֶפֵריירּוש   
 Torre dos Ferreiros

352
טֹוֶרה דּוש קֶלריגּוש   

 Torre dos Clérigos
363

 Torre טֹוֶרה ֶפרָננדיָנה  
235 Fernandina

מגורים 14, 506-08, 
522, 14, ראו גם תחת 

שמות האזורים
מגלן, פרדיננד )ֶפרָנאּו 

ֶדה ָמָגלָיאיש( 
 Magalhães, Fernão

478 de
מדוזות 509

מוזיאונים 499, ראו גם 
מוזיאונים לארכיאולוגיה, 

גלריות
אנדרטת התגליות   

)ּפאדָראּו דּוש 
ֶדשקֹוּבריֶמנטּוש( 

 Padrão dos
83 Descobrimentos

היכל הידע )ּפאבילָיאּו   
דּו קֹוֶנסיֶמנטּו( 
 Pavilhão do

 Conhecimento
84-85

המוזיאון האזורי של   
 Museu ָאלגארֶבה

 Regional do
158 Algarve

המוזיאון היהודי של   
 Museu ֶּבלמֹונֶטה

 Judaico de
354 Belmonte

 Museu המוזיאון הימי  
83 de Marinha

המוזיאון הימי המלך   
 Museu do דֹון קרלוס
 Mar Rei Dom Carlos

134
המוזיאון הימי של   

אילָיאבֹו 326
המוזיאון הלאומי   
 Museu לָאזּוֶלז׳ּו

 Nacional do Azulejo
18 ,65

המוזיאון הלאומי   
 Museu לכרכרות

 Nacional dos
81 Coches

המוזיאון הלאומי   
מאשאדּו ֶדה ָקשטרּו 

 Museu Nacional de
 Machado de Castro

306
המוזיאון העירוני   

 Museu )אֹוּבידּוש(
273 Municipal

המוזיאון העירוני   
 Museu )לאגּוש(
193 Municipal

המוזיאון העירוני   
 Museu )לֹוֶלה(
179 Municipal

המוזיאון העירוני   
 Museu )מארָבאּו(

245 Municipal
המוזיאון העירוני   
 Museu )מֹוָרה(
259 Municipal

המוזיאון העירוני   
 Museu )פארּו(

157-58 Municipal
המוזיאון העירוני   

 Museu )ּפֹורטָאֶלגֶרה(
240 Municipal

המוזיאון העירוני   
 Museu )ֶּפניש(
269 Municipal

המוזיאון העירוני   
 Museu )שטֶרמֹוז׳(

231 Municipal
המוזיאון העירוני ד”ר   

 Museu סנטּוש רֹוָשה
 Municipal Dr Santos

318 Rocha
המוזיאון התת־קרקעי   

 Museu ָאליאנָסה
 Subterrâneo de

323 Aliança
המוזיאון לאמנות דתית   

של אזור ּבאסאל 
 Museu do Abade

418 de Baçal
המוזיאון לאמנות   

ולארכיאולוגיה 445
המוזיאון לאמנות,   

לאדריכלות 
ולטכנולוגיה 81

המוזיאון לאתנוגרפיה   
 Museu Etnográfico

256
המוזיאון להיסטוריה   
צבאית של ָאלֵמייָדה 

 Museu Histórico
 Militar de Almeida

356-57
המוזיאון לצעצועים   

 Museu do פורטוגזיים
 Brinquedo

455 Português
הפנתיאון הלאומי   

 Panteão Nacional
75

כנסיית ומוזיאון ָסאּו   
 Igreja & Museu רֹוֶקה

70 São Roque
כנסיית נֹוָסה סניורה   
ָדה ּפָרֶזֶרש והמוזיאון 

האפיסקופלי 247
לאגאר ֶדה ואראש   
והמוזיאון לכתובות 

עתיקות מאיֶגדיטאנָיה 
 Lagar de Varas &
 Museu Epigráfico
333 Egitaniense

ליסבון סטֹורי סנטר   
)סיפור העיר ליסבון( 

 Lisbon Story Centre
65
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 Museu מוזיאון ֶאבּוָרה
215 do Évora

מוזיאון ָאֵביירּו/המוזיאון   
 Museu do לאר־נובו
 Aveiro/Arte Nova

325
מוזיאון ָאֵביירּו/סנטה   

 Museu de ז׳ּוָאָנה
 Aveiro/Santa Joana

325
מוזיאון ָאלז׳ּוֶּבה   

 Museu do Aljube
74-75

מוזיאון ארמון   
 Museu ּבישקאיניֹוש
430 dos Biscainhos
מוזיאון גּוָארָדה 352  
מוזיאון גָראּו ואשקּו   

 Museu Grão Vasco
346

 Museu מוזיאון דֹורּו  
402 do Douro

מוזיאון הגפרורים   
 Museu dos Fósforos

297
מוזיאון ההגמונות של   

 Museu ָסנטאֶרן
 Diocesano de
293 Santarém

מוזיאון הוויזיגותים   
 Museu Visigótico

247
מוזיאון החשמליות   
 Museu do Carro

369 Eléctrico
מוזיאון הים והיבשה   

של ָקָרּפאֵטייָרה 
 Museu do Mar e da

 Terra da
204 Carrapateira

 Museu מוזיאון הכסף  
65 do Dinheiro

 Museu מוזיאון הלחם  
337 do Pão

 Museu מוזיאון המדע  
307 da Ciência

מוזיאון המזרח הרחוק   
 Museu do Oriente

78
מוזיאון המריונטות   

 Museu das
77 Marionetas
מוזיאון הנצרות   

 Museu הקדומה
252 Paleocristão

מוזיאון הנשיאות של   
 Museu הרפובליקה
 da Presidência da

81 República
מוזיאון העיר ָאמאָיה   

 Cidade de Ammaia
245

מוזיאון הפאדּו 75  
 Museu מוזיאון הצמר  

343 de Lanifícios
מוזיאון הצעצועים   

 Museu do
337 Brinquedo
מוזיאון השעונים   

 Museu do Relógio
256

מוזיאון התגליות   
 Museu dos

 Descobrimentos
354

מוזיאון התיאטרון   
 Museu do הרומי

76 Teatro Romano
מוזיאון יין הּפֹורט   

 Museu do Vinho do
368-69 Porto

 Museu מוזיאון לאֶמגּו  
399 de Lamego

 Museu מוזיאון ֵלייִרָיה  
285-86 de Leiria

מוזיאון מועצת ָּבטאלָיה   
 Museu da

 Comunidade
 Concelhia da

283-84 Batalha
מוזיאון מישל ג׳אקֹוֶמטי   

למלאכת כפיים 
 Museu do Trabalho
 Michel Giacometti

147
מוזיאון ּפֹורטיָמאּו   

 Museu de Portimão
189

מוזיאון פרנסישקּו   
טאבאֶרש ּפרֹוֶאנָסה 
 Museu de ז׳ּוניֹור

 Francisco Tavares
330 Proença Júnior

מוזיאון-ביתה של   
עמליה רודריגז 77

מנזר נֹוָסה סניורה ָדה   
קֹונֵסייָסאּו 247, 250

מנזר ָסאּו ויֶסנֶטה ֶדה   
 Mosteiro de פֹוָרה

 São Vicente de Fora
75

 Fábrica מפעל הבורל  
339-40 de Burel

מרכז הגיטרה והפאדּו   
של קּוִימּבָרה/ טֹוֶרה 

 Núcleo da ֶדה ָאנטּו
 Guitarra e do Fado
 de Coimbra/Torre

307 de Anto
מרכז ההסברה   

למורשת מיֶזריקֹורדָיה 
 Centro של ּבראָגה

 Interpretativo das
 Memórias da

 Misericórdia de
431 Braga

מרכז ההסברה של   
ֶסָרה ָדה שטֶרָלה 

 Centro de
 Interpretacão da

337 Serra da Estrela
מרכז סידאֶדה   

מּוראליאָדה/ טֹוֶרה ֶדה 
 Núcleo da ָאלֶמדיָנה
Cidade Muralhada/
 Torre de Almedina

307-08
קרן ז׳ּוֶזה סאראמאגּו   
- קאָזה דּוש ּביקּוש 

 Fundação José
 Saramago – Casa

76 dos Bicos
שּפאסּו ּפֹורטּו קרּוז׳   

 Espaço Porto Cruz
365

מוזיאונים לארכיאולוגיה
המוזיאון העירוני   

לארכיאולוגיה )סילֶבש( 
 Museu Municipal

187 de Arqueologia
המוזיאון העירוני   

לארכיאולוגיה 
 Museu )ָאלּבּוֵפייָרה(

 Municipal de
183 Arqueologia
המוזיאון לאמנות   

 Museu ולארכיאולוגיה
 de Arte e

445 Arqueologia
המוזיאון לארכיאולוגיה   
 Museu )וילה ויסֹוָזה(
233 de Arqueologia

המוזיאון לארכיאולוגיה   
 Museu )ליסבון(

67 Arqueológico
המוזיאון לארכיאולוגיה   
 Museu ולאתנוגרפיה
 de Arqueologia e

147 Etnografia
המוזיאון לארכיאולוגיה   

ָמרטינש סארֶמנטּו 
 Museu

 Arqueológico
 Martins Sarmento

440
המוזיאון לארכיאולוגיה   

 Museu של דיֶנה
 arqueológico de

421 Dine
המוזיאון לתרבות   
הֶקלטית-איֶּברית 

 Museu da Cultura
444 Castreja

המרכז המוזיאוני   
 Núcleo לארכיאולוגיה

 Museológico de
177 Arqueologia

המרכז לארכיאולוגיה   
 Centro de ולאמנויות

 Arqueologia e Artes
247

מוזיאון גּוָארָדה   
 Museu da Guarda

352
מוזיאון דֹון דיֹוגּו ֶדה   
 Museu Dom סֹוָזה

431 Diogo de Sousa
מוזיאון קאָזה גראנֶדה   

 Museu da Casa
407 Grande

מֹונּוֶמנטּו נטורל דאש   
ֶּפגאדאש דּוש 

דינֹוסאּוריּוש 
 Monumento
 Natural das

 Pegadas dos
290 Dinossáurios

סיטאנָיה ֶדה ּבריֵטיירּוש   
444

ּפארֶקה ָארֶּכאֹולֹוז׳יקּו   
דּו ואל דּו קֹוָאה 

406-07
 Moimenta מֹויֶמנָטה

421
מֹונדין ֶדה ּבאשטּו 

 Mondim de Basto
412-13
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מֹונטָאֶלגֶרה 
469 Montalegre

 Montesinho מֹונֶטזיניּו
421

מֹונֶטמֹור-אֹו-ֶוליּו 
 Montemor-o-Velho

317-18
מוניות 519, 521

 Monção מֹונָסאּו
452-54

 Monsaraz מֹונסאראז׳
227-29

 Monsanto מֹונָסנטּו
331-33

 Monchique מֹונשיֶקה
208-10

מוסיקה 25-26, 472
מוסלמיים, אתרים 476
259-60 Moura מֹוָרה

מֹוָרה, אדוארדו סֹוטּו ֶדה 
 Moura, Eduardo

496 Souto de
מּורים 475-76, 490

מושבות 478
מזג האוויר 20, 27-29, 
ראו גם תחת שמות 

האזורים
מחול

ליסבון 114-15  
ָּפאּוליֵטיירּוש   

426 pauliteiros
ּפֹורטּו 388-90  

מטבע 20
מטיילים הומואים 

ומטיילות לסביות 509
ליסבון 112  
ּפֹורטּו 387  

מידות ומשקלות 507
163 Milreu מילֶראּו

מים 509
 ,58 Minho מיניּו

429 ,428-70
אקלים 428  
מגורים 428  

מוקדי עניין עיקריים   
429

מסעדות 428  
 Mirandês מיראנֶדש

424
 Miranda מירנדה דּו דֹורּו

424-26 do Douro
מכונית

אל פורטוגל וממנה   
515

ביטוח 519  
בתוך פורטוגל 517-19  

השכרה 518-19  
חוקי התנועה 519  
מרחקי נסיעה 518  
רישיון נהיגה 517  

מכס 508
מכת חום 509

מלחמת־העולם 
הראשונה 484

מלחמת־העולם השנייה 
486

ממגורות 464
ָמנּוֶאלינית, אדריכלות 

494-95
מנזרים

מנזר ֶז׳רֹונימּוש   
 Mosteiro dos

79-80 Jerónimos
מנזר ּכרישטּו   

 Convento de Cristo
25 ,295-97

 Convento מנזר לֹויּוש  
14 ,219 dos Lóios

מנזר נֹוָסה סניורה ָדה   
 Convento קֹונֵסייָסאּו
 de Nossa Senhora
247 da Conceição
מנזר ָסאּו ֶּברנארדּו   
 Mosteiro de São

240 Bernardo
מנזר ָסאּו גֹונסאלּו   
 Mosteiro de São

398 Gonçalo
מנזר ָסאּו ז׳ּוָאּו ֶדה   

 Mosteiro de טארֹוָקה
 São João de
401 Tarouca

מנזר ָסאּו פרנסישקּו   
 Convento )ֶמרטֹוָלה(

 de São Francisco
253

מנזר ָסאּו פרנסישקּו   
 Convento )ָסנטאֶרן(

 de São Francisco
293

מנזר סאלֶזדאש   
 Mosteiro de
402 Salzedas

מנזר סנטה מריה ֶדה   
 Mosteiro ָאלקּוּבאָסה
 de Santa Maria de
 ,280-81 Alcobaça

33

מנזר סנטה מריה ָדה   
 Mosteiro de ויטֹורָיה

 Santa Maria da
15 ,282-83 Vitória

מנזר סנטה קלרה   
 Convento de Santa

239 Clara
מנזר סנטה קלרה-ָא-  
 Convento de ֶולָיה

 Santa Clara-a-Velha
30

מנזר סנטה קלרה-ָא-  
 Convento de נֹוָבה

 Santa Clara-a-Nova
309

מנזר ֶסָרה ֶדה ּפילאר   
 Mosteiro da Serra

365 de Pilar
מנזר קאּפּושּוש   
 Convento dos
125 Capuchos

מסים 511
מסלולי הליכה 45, ראו 

גם תחת שמות 
האזורים

ליסבון 85, 86, 86  
ּפֹורטּו 371, 372, 372  

מסלולים מומלצים 
 ,30 ,382-83 ,30-37
 ,38-39 ,36 ,35 ,32

382
מסעדות 24, 51-56, ראו 

גם תחת שמות 
האזורים

מאכלי־ים 11, 11, 34,   
55 ,51

מיני מאפה 19, 19, 53  
פסטיבלים 54  

שיעורי בישול 87  
שפה 523-25, 529  

מערות
גרּוטאש ֶדה ָאלבאדּוש   

ִאי גרּוטאש ֶדה סנטּו 
 Grutas de אנטוניּו
 Alvados & Grutas
 de Santo António

290
גרּוטאש ָדה מּוֶאָדה   
 Grutas da Moeda

288
 Mira מיָרה ֶדה ָאיֶרה  

290 de Aire
מפות 510

מצודות
ואֶלנָסה דּו מיניּו   

450-51
 Cidadela סידאֶדָלה  

417-18
סידאֶדָלה ֶדה ָקשָקאיש   
 Cidadela de Cascais

133
פֹורטאֶלָזה ֶדה סאגֶרש   
 Fortaleza de Sagres

199-200
פֹורֶטה ָדה גראָסה   

235 Forte da Graça
פֹורֶטה ֶדה ָסאּו   

 Forte de פרנסישקּו
413 São Francisco

פֹורֶטה ֶדה סנטה לּוִזָיה   
 Forte de Santa

235 Luzia
ֶּפניש פֹורטאֶלָזה   

 Peniche Fortaleza
269

 Mértola ֶמרטֹוָלה
34-35 ,251-55

356 Marialva ָמריָאלָבה
משקאות, ראו גם יין
בירה 75, 108, 112  

מים 509  
ּפֹורט 24, 385, 383  

משקלות 507

נ
 Nazaré נאזאֶרה

278 ,277-80
נהיגה, ראו מכונית

רישיון 517  
נכים, מטיילים 512
נכים, מטיילים 512

נפוליאון 481
נצרות 475-76, 489-92

נשים מטיילות 513

ס
 Sabugueiro סאּבּוֵגיירּו

338
 Sagres סאגֶרש

201 ,199-203
ָסאּו ּבראש ֶדה ָאלּפֹורֶטל 

 São Brás de
163-65 Alportel
 São ָסאּו דֹומינגּוש
254 Domingos
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ָסאּו מרטיניּו דּו ּפֹורטּו 
 São Martinho do

276-77 Porto
ָסאּו סלבדֹור ֶדל מּונדּו 
 São Salvador del

406 Mundo
ָסאּו ֶּפדרּו דּו קֹורבאל 

 São Pedro do
226 Corval

 saudade ָסאּודאֶדה
501-04

181 Salir סאליר
 Salema סאֶלָמה

198-99
סֹוָזה-קארדֹוזּו, ָאמאֶדאּו 
 Souza-Cardoso, ֶדה

500 Amadeo de
סוסים, רכיבה על 49

לאגּוש 194  
סילֶבש 187  

ּפארֶקה נסיונאל ָדה   
ֶּפֶנָדה-ֶז׳ֶרש 460-61

סּוֶּפרטּוּבּוש 
 ,41 Supertubos

269-70
 Sortelha סֹורֶטלָיה

334-35
 Sesimbra ֶסזימּבָרה

36-37 ,144-46
 Setúbal ֶסטּוּבאל

148 ,147-51
ֶסטּוּבאל, חצי־האי 
142-51 Setúbal

סיָזה ִויֵאייָרה, ָאלבארּו 
 Siza Vieira, Álvaro

496
סיטאנָיה ֶדה ּבריֵטיירּוש 
 Citânia de Briteiros

444
337-38 Seia ֵסָייה

186-89 Silves סילֶבש
 ,11 Sintra סינטָרה

11 ,128 ,126 ,123-31
אתרים 123-27, 130  

בידור 130  
ברים, מועדונים וחיי־  

לילה 130
הגעה ועזיבה 131  

לשכות מידע לתיירים   
130-31

מגורים 127-29  
מסעדות 129-30  

פסטיבלים ואירועים   
מיוחדים 127

פעילויות 127  
שירותים רפואיים 131  

תחבורה 131  
סכנות, ראו בטיחות

סלולרי, טלפון 20, 511
סלולרי, טלפון 20, 511

ָסָלזאר, אנטֹוניּו ֶדה 
 Salazar, אֹוליֵבייָרה

 António de Oliveira
489 ,484-86

 Semana ֶסמאָנה סנטה
434 ,27 Santa

 Santarém ָסנטאֶרן
292 ,291-94

ספרות 497, 502
ספרים 472, 484, 488, 

497
סקי 49

טֹוֶרה 342-43  
ּפארֶקה נטורל ָדה ֶסָרה   

ָדה שטֶרָלה 336
ֶסראלֶבש ֶאן ֶפשָטה 

 Serralves em Festa
28

 Serra da ֶסָרה ָדה ֶּפֶנָדה
463-64 Peneda

 Serra do ֶסָרה דּו ֶז׳ֶרש
465-68 Gerês

 Serra do ֶסָרה דּו סּוָאז׳ּו
464-65 Soajo

 Serra ֶסָרה דּו קאלֵדייָראּו
181-82 do Caldeirão

סרטים 472, 491, 
504 ,502-03

 Sernancelhe ֶסרָננֶסלֶיה
356

 ,256-58 Serpa ֶסרָּפה
257

 Cerca Velha ֶסרָקה ֶולָיה
102

ע
עבודה 513

עידן התגליות 477-78
עישון 507

עיתונים 507
עלויות 21

פ
פאדּו 12, 28, 503-04, 

12
ליסבון 113-14  

 Museu מוזיאון הפאדּו  
75 do Fado

מוזיאון-ביתה של   
 Casa עמליה רודריגז
 Museu de Amália

77 Rodrigues
מרכז הגיטרה והפאדּו   
 Núcleo של קּוִימּבָרה

 da Guitarra e do
 Fado de Coimbra

307
ּפֹורטּו 390  

 Fátima פאטיָמה
491-92 ,288-89

פאליאוליתית, אמנות 
494 ,406-07

 ,153 Faro פארּו
156 ,156-63

אתרים 157-58  
בידור 163  

ברים, מועדונים וחיי־  
לילה 61-62

הגעה ועזיבה 162  
היסטוריה 156  

טיולים מאורגנים   
158-59

לשכות מידע לתיירים   
162 ,153

מגורים 159-60  
מסעדות 160-61  

פסטיבלים ואירועים   
מיוחדים 159

תחבורה 162-63  
ּפארֶקה ָארֶּכאֹולֹוז׳יקּו דּו 
 Parque ואל דּו קֹוָאה

 Arqueológico do
406-07 Vale do Côa

ּפארֶקה נטורל דאש 
ֶסראש ֶדה ָאייֶרה ִאי 

 Parque קאנדיֵאיירּוש
 Natural das Serras

 de Aire e
290-91 Candeeiros

ּפארֶקה נטורל ָדה 
 Parque אראּביָדה

 Natural da Arrábida
146

ּפארֶקה נטורל ֶדה 
 Parque מֹונֶטזיניּו

 Natural de
 ,420-23 Montesinho

421
ּפארֶקה נטורל ָדה ֶסָרה 
 Parque ָדה שטֶרָלה

 Natural da Serra da
 ,335-45 ,15 Estrela

15 ,336

ּפארֶקה נטורל ָדה ִרָיה 
 Parque פֹורמֹוָזה
 Natural da Ria

13 ,165 ,13 Formosa
ּפארֶקה נטורל דּו ָאלָבאּו 
 Parque Natural do

411-12 Alvão
ּפארֶקה נטורל דּו דֹורּו 

 Parque אינטרנסיונאל
 Natural do Douro

 Internacional
426-27

ּפארֶקה נסיונאל ָדה 
 Parque ֶּפֶנָדה-ֶז׳ֶרש

 Nacional da
 ,19 Peneda-Gerês
19 ,5 ,460-70 ,461
פארקי טבע ושמורות 

טבע 45, 46, ראו גם 
פארקים וגנים
לאגֹוָאש ֶדה   

ֶּברטיאנדּוש ִאי ָסאּו 
פדרו ֶדה ָארקּוש 

 Lagoas de
 Bertiandos e São

455 Pedro de Arcos
ּפארֶקה נטורל דאש   
ֶסראש ֶדה ָאייֶרה ִאי 
קאנדיֵאיירּוש 290-91

ּפארֶקה נטורל ָדה   
אראּביָדה 146

ּפארֶקה נטורל ֶדה   
מֹונֶטזיניּו 420-23, 421

ּפארֶקה נטורל ָדה ֶסָרה   
ָדה שטֶרָלה 15, 

15 ,336 ,335-45
ּפארֶקה נטורל ָדה ִרָיה   

פֹורמֹוָזה 13, 165, 13
ּפארֶקה נטורל דּו   

ָאלָבאּו 411-12
ּפארֶקה נטורל דּו ואֶלה   

דּו גּוָאדיאָנה 253
ּפארֶקה נטורל דּו ֶטז׳ּו   

 Parque אינטרנסיונאל
 Natural do Tejo

330 Internacional
ּפארֶקה נטורל דּו   

סּודֹוֶאשֶטה ָאֶלנֶטז׳אנּו 
ִאי קֹושָטה ויֶסנטיָנה 

 Parque Natural do
 Sudoeste

 Alentejano e Costa
204 Vicentina

539
ס  

ק
ד

ינ
א

ּפארֶקה נסיונאל ָדה   
ֶּפֶנָדה-ֶז׳ֶרש 19, 

19 ,5 ,461 ,460-70
קינָטה ֶדה ָמרין   

 Quinta de Marim
165

ֶרֶזרָבה נטורל דאש   
דּונאש ֶדה ָסאּו 
ז׳אסינטּו 325

ֶרֶזרָבה נטורל ָדה   
ֶּברֶלנָגה 272

ֶרֶזרָבה נטורל דּו   
סאּפאל ֶדה ָקשטרּו 

ָמרין ִאי וילה ריָאל ֶדה 
סנטּו אנטוניּו 177
ֶרֶזרָבה נטורל דּו   

שטּוָאריּו דּו סאדּו 
)שפך נהר סאדּו( 147
פארקים וגנים, ראו גם 

פארקי טבע ושמורות 
טבע

ז׳ארדין ּבֹוטאניקּו   
 Jardim Botânico

308
ז׳ארדין ּבֹוטאניקּו   
 Jardim טרופיקל

 Botânico Tropical
83

ז׳ארדין דאש   
 Jardim אֹוליֵבייָראש
259 das Oliveiras
ז׳ארדין ֶדה סנטה   

 Jardim de ברברה
432 Santa Bárbara

ז׳ארדין ָדה ֶסרָקה ָדה   
 Jardim da גראָסה
74 Cerca da Graça

ז׳ארדין ָדה קֹורדּוָארָיה   
 Jardim da Cordoaria

365
ז׳ארדין ָדה שטֶרָלה   

77 Jardim da Estrela
ז׳ארדין דּו אינפאנֶטה   

 Jardim do דֹון ֶאנריקה
 Infante Dom
362 Henrique

 Jardim ז׳ארדין דּו מֹורּו  
365 do Morro

ז׳ארדין דּו ּפאלאסיּו ֶדה   
 Jardim do קריסטל
 Palácio de Cristal

368

ז׳ארדין דּו ּפאסּו   
 Jardim ֶאּפישקֹוּפאל
 do Paço Episcopal

330
ז׳ארדין דּו ּפאֵסייּו   

 Jardim do ָאֶלגֶרה
370 Passeio Alegre

ז׳ארדין ּפּוּבליקּו   
219 Jardim Público
מנזר ָסאּו פרנסישקּו   

253
ּפאלאסיּו ִאי ּפארֶקה   

 Palácio ֶדה מֹונֶסראט
 & Parque de

125 Monserrate
ּפארֶקה אדוארדו   

 Parque ֶסטימּו
79 Eduardo VII

ּפארֶקה ָדה סידאֶדה   
 Parque da Cidade

370
ּפארֶקה ָדה ֶּפָנה   

125 Parque da Pena
ּפארֶקה דּו פֹונֶטלּו   

 Parque do Fontelo
346

ּפארֶקה ָמֶרשאל   
 Parque ָּכרמֹוָנה

 Marechal Carmona
133-34

ּפארֶקה נטורל דּו דֹורּו   
אינטרנסיונאל 426-27

ּפֹורטאש דּו סֹול   
292 Portas do Sol

קינָטה דאש   
 Quinta לאגרימאש
309 das Lágrimas
 Foz do פֹוז׳ דּו ָאֶרליּו

275-76 Arelho
 ,14 pousadas ּפֹוזאדאש

14 ,506
209 Fóia פֹוָיה

 Folgosinho פֹולגּוסיניּו
352

פוליטיקה 472-73, 
486-88

ּפֹומּבאל, מרקיז 
 Pombal, Marquês

481 de
ּפֹונֶטה ָדה ּבארָקה 

 Ponte da Barca
458-59

 Ponte ּפֹונֶטה ֶדה ליָמה
454-58 de Lima

ּפֹורט 24, 385, 383, ראו 
גם יין

ּפֹורטּו 371, 373  
 Portalegre ּפֹורטָאֶלגֶרה

239 ,238-41
 ,58 ,9 Porto ּפֹורטּו

 ,360-61 ,359-403
 ,9 ,2 ,366-67 ,364

56 ,31
אקלים 358  

אתרים 359-70  
בידור 388-90  

ברים, מועדונים וחיי־  
לילה 384-88

הגעה ועזיבה 393-94  
היסטוריה 359  

טיול עם ילדים 377  
טיולים מאורגנים   

370-73
לשכות מידע לתיירים   

393
מגורים 373-77  

מוקדי עניין עיקריים   
360-61

מסלול הליכה 371,   
372 ,372

מסעדות 377-84  
פסטיבלים ואירועים   

מיוחדים 373
קניות 390-92  

שירותי חירום 392  
שירותים רפואיים 392  

תחבורה 394-95  
 Porto de ּפֹורטּו ֶדה מֹוש

289-90 Mós
 Porto Côvo ּפֹורטּו קֹובּו

263
 Portimão ּפֹורטיָמאּו

189-90
 Peso da ֶּפזּו ָדה ֶרגּוָאה

53 ,402-03 Régua
פטרוגליפים 406-07, 

494
פיֵגייָרה ָדה פֹוז׳ 

 Figueira da Foz
320 ,318-22

 ,328-29 Piódão ּפיֹוָדאּו
16

ּפיטֹויש דאש ז׳ּונָיאש 
 Pitões das Júnias

467
404-06 Pinhão ּפינָיאּו

 Pinhal ּפיניאל ֶדה ֵלייִרָיה
287 de Leiria

ֶּפֶנָדה-ֶז׳ֶרש, מזרח 
 Peneda-Gerês

469-70

356 Penedono ֶּפֶנדֹונּו
ֶּפנָיאש ָדה ָסאּוֶדה 

 Penhas da Saúde
343

 Penha ֶּפנָיה גארִסָיה
332 Garcia

269-72 Peniche ֶּפניש
 Pessoa, ֶּפסֹואה, ֶפרָננדּו

498 Fernando
פסטיבלים ואירועים 

מיוחדים 16, 27-29, 
16, ראו גם תחת 

שמות האזורים
פעילויות 27-29, 40-50, 
42-43, ראו גם תחת 

שמות הפעילויות 
ושמות האזורים

פעילויות חוץ 27-29, 
40-50, 42-43, ראו 

גם תחת שמות 
הפעילויות ושמות 

האזורים
 Praia ּפראָיה ֶדה מיָרה

322-23 de Mira
 Praia ּפראָיה ָדה רֹוָשה
190-91 da Rocha
פרהיסטוריים, אתרים 
474, 493, ראו גם 

אתרים ארכיאולוגיים
ֶאבּוָרה 225  

ָאנָטה ָדה ֶמלריָסה 244  
מארָבאּו 245  

מֹונּוֶמנטּו נטורל דאש   
ֶּפגאדאש דּוש 

דינֹוסאּוריּוש 290
מֹונסאראז׳ 228  

ֶמניר ֶדה ּבּוליֹוָאה 228  
ּפארֶקה ָארֶּכאֹולֹוז׳יקּו   

דּו ואל דּו קֹוָאה 
406-07

ּפארֶקה ֶמגאִליתיקֹו   
דּוש קֹוֶרֵליירּוש 244
קאּבּו שּפיֶשל 144  
קינָטה נֹוָבה 404  

קרֹוֶמֶלֶקה דּו ֶשֶרז׳ 228  
קרֹוֶמֶלֶקה דּוש   

ָאלֶמנדֶרש 226, 493, 
14

ָקשֶטלּו ֶדה ויֶדה 244  
ֶפרָננדּו הראשון, המלך 
476-77 Fernando I

ֶפשָטה ֶדה ָסאּו ז׳ּוָאּו 
 Festa de São João

28
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ֶפשָטה ֶדה סנטּו אנטוניּו 

 Festa de Santo
28 António

ֶפשָטה דּוש טאּבּוֵליירּוש 
 Festa dos Tabuleiros

298

צ
ציור 499-500
צלילה 48-49
לאגּוש 194  
סאגֶרש 200  

ֶסזימּבָרה 145  
ֶּפניש 270  

קארבֹוֵאיירּו 185  
קֹושָטה ָדה ָקָּפריָקה   

142
ָקשָקאיש 135  

צפייה בחיות־בר 40, 
46-47, ראו גם צפרות, 

צפייה בדולפינים, 
פארקי טבע ושמורות 

טבע
צפרות 46

המרכז לחינוך סביבתי   
של האגודה להגנת 

 256 O Centro הטבע
 de Educação

 Ambiental do Vale
Gonçalinho

ֶסָרה דּו קאלֵדייָראּו   
181-82

ּפארֶקה נטורל ָדה ִרָיה   
פֹורמֹוָזה 165

ּפארֶקה נטורל דּו ואֶלה   
 Parque דּו גּוָאדיאָנה
 Natural do Vale do

253 Guadiana
ֶרֶזרָבה נטורל דאש   

דּונאש ֶדה ָסאּו 
 Reserva ז׳אסינטּו

 Natural das Dunas
325 de São Jacinto

ֶרֶזרָבה נטורל דּו   
סאּפאל ֶדה ָקשטרּו 

ָמרין ִאי וילה ריָאל ֶדה 
 Reserva סנטּו אנטוניּו
 Natural do Sapal de
 Castro Marim e Vila

 Real de Santo
177 António

ֶרֶזרָבה נטורל דּו   
שטּוָאריּו דּו סאדּו 
)שפך נהר סאדּו( 

 Reserva Natural do
 Estuário do Sado

147

ק
קאּבּו ֶדה ָסאּו ויֶסנֶטה 

 Cabo de São
11 ,200 ,11 Vicente

 Cabo da קאּבּו ָדה רֹוָקה
132 Roca

 Cabo קאּבּו שּפיֶשל
144 Espichel

469 Cabril קאּבריל
קאלדאש ֶדה מֹונשיֶקה 

 Caldas de
210 Monchique
קאמינֹו ֶדה סנטיאגֹו 

 Camino de Santiago
47 ,44

 Campo קאמּפּו דּו ֶז׳ֶרש
468 do Gerês
קאנו ראו קיאקים

 Cante קאנט ָאֶלנֶטז׳אנּו
258 Alentejano

 Cacela קאֶסָלה ֶולָיה
173 Velha

 Carvoeiro קארבֹוֵאיירּו
175 ,185-86

 Covilhã קֹובילָיה
344 ,343-45

55 couvert קֹוֶברט
 ,16 Coimbra קּוִימּבָרה
17 ,306-07 ,304-15

אתרים 304-09  
בידור 314  

ברים, מועדונים וחיי־  
לילה 313

הגעה ועזיבה 314  
היסטוריה 304  

לשכות מידע לתיירים   
314

מגורים 310-11  
מסעדות 311-13  

פסטיבלים ואירועים   
מיוחדים 310

פעילויות 309-10  
קניות 314  

שירותים רפואיים 314  
תחבורה 314-15  

132 Colares קֹולאֶרש

קולומבוס, כריסטופר 
478

קונסוליות 508
קֹונשטאנסָיה 

294-95 Constância
קֹושָטה ָדה ָקָּפריָקה 

 Costa da Caparica
142-43

קטקומבות )מערות 
קבורה(

כנסיית ָסאּו פרנסישקּו   
 Igreja de São
359 Francisco

קפלה דּוש אֹוסּוש   
 Capela dos Ossos

215
קיאקים 48

לאגּוש 194  
ֶמרטֹוָלה 253  

ּפֹונֶטה ֶדה ליָמה 456  
קּוִימּבָרה 310  

ֵקייָמה דאש פיטאש 
 Queima das Fitas

310
קינָטה ָדה ֶרגאֵלייָרה 

 Quinta da Regaleira
130

139-40 Queluz ֶקלּוז׳
קמפינג 507

קרֹוֶמֶלֶקה דּוש ָאלֶמנדֶרש 
 Cromeleque dos

 ,493 ,226 Almendres
14

קרֹוֶמֶלֶקש 
cromeleques, ראו 

ֶמגאליתים
182 Querença ֶקֶרנָסה

ָקָרּפאֵטייָרה 
204-05 Carrapateira
 Castelo ָקשֶטלּו ּבראנקּו

329-31 Branco
ָקשֶטלּו ֶדה ָאלמֹורֹול 

 Castelo de
294-95 Almourol

 Castelo ָקשֶטלּו ֶדה ויֶדה
 ,241-44 de Vide

242
 Castro ָקשטרּו ֶורֶדה

255-56 Verde
 Castro ָקשטרּו ָמרין

177 Marim
 Cascais ָקשָקאיש

134 ,133-38

קתדרלות, ראו גם 
כנסיות

 Sé )הקתדרלה )ֶאבּוָרה  
215

 Sé )הקתדרלה )ּבראָגה  
430-31

הקתדרלה )ּבָרָגנָסה(   
418 Sé

הקתדרלה )גּוָארָדה(   
352 Sé

הקתדרלה )וילה ריָאל(   
409 Sé

 Sé )הקתדרלה )לאֶמגּו  
400

הקתדרלה )מירנדה דּו   
425 Sé )דֹורּו

 Sé )הקתדרלה )סילֶבש  
187

 Sé )הקתדרלה )פארּו  
157

הקתדרלה   
240 Sé )ּפֹורטָאֶלגֶרה(

 Sé )הקתדרלה )ּפֹורטּו  
362 ,359

 Sé הקתדרלה החדשה  
307 Nova

 Sé הקתדרלה הישנה  
305-06 Velha

כנסיית נֹוָסה סניורה   
 Igreja קֹונֵסייָסאּו
 Nossa Senhora
328 Conceição

קתדרלת אידאנָיה-ָא-  
 Idanha-a-Velha ֶולָיה

333 Catedral
קתדרלת ויֶזאּו   

 Catedral de Viseu
346

 Sé קתדרלת לישּבֹוָאה  
91 ,91 ,75 de Lisboa

קתדרלת ָסאּו דֹומינגּוש   
 Catedral de São
325 Domingos
קתוליות 489-92

ר
 Rego, Paula ֶרגּו, פאולה

499
ֶרֶגנגּוש ֶדה מֹונסאראז׳ 

 Reguengos de
226-27 Monsaraz

רדיו 507
410 ,408 rosé )רוזה )יין

541
ס  

ק
ד

ינ
א

 Rota רֹוָטה דּוש פֹוֵסייש
332 dos Fósseis

 Rota רֹוָטה ויֶסנטיָנה
262 Vicentina

רֹומארָיה ֶדה נֹוָסה 
סניורה ד׳ָאגֹוניה 

 Romaria de Nossa
 Agonia׳Senhora d

447 ,29
רומיים, אתרים 475, 493

רומית, אדריכלות493
רומית, היסטוריה 
477 ,474-75

ֶרֶזרָבה נטורל ָדה ֶּברֶלנָגה 
 Reserva Natural da

272 Berlenga
רחיפת מצנחים 47-48
 ,55 Ribatejo ריּבאֶטז׳ּו
 ,291-300 ,265 ,58

265
 Rio de ִריּו ֶדה אֹונֹור

421-22 Onor
 Rio Caldo ִריּו קאלדּו

467-68
494 Rio Côa ִריּו קֹוָאה

רכבת
אל פורטוגל וממנה   

515-16
בתוך פורטוגל 521,   

520
רכיבה על אופני־הרים, 

ראו רכיבה על אופניים
רעידת האדמה של 1755 

482

ש
 ,413-16 Chaves שאֶבש

414
שגרירויות 508

שווקים 56
 LX ֶאל-ִשיש מרקט  

119 Market

ֶמרקאדּו ּבֹון סּוֶססּו   
 Mercado Bom

370 Sucesso
ֶמרקאדּו ָדה פֹוז׳   

392 Mercado da Foz
ֶמרקאדּו ָדה ריֵּבייָרה   

 Mercado da Ribeira
54 ,96

ֶמרקאדּו דּו ּבֹולָיאּו   
 Mercado do Bolhão

56 ,363
ֶמרקאדּו מּוניסיּפאל   

 Mercado )טאביָרה(
172 Municipal

ֶמרקאדּו מּוניסיּפאל   
 Mercado )לאגּוש(

197 Municipal
ֶמרקאדּו מּוניסיּפאל   

 Mercado )לֹוֶלה(
178 Municipal

ֶמרקאדּוש מּוניסיּפאיש   
 Mercados )אֹולָיאּו(

165 Municipais
ֵפייָרה דאש ָאלמאש   

 Feira das Almas
115-16

ֵפייָרה ֶדה ּבארֶסלּוש   
 Feira de Barcelos

18 ,437 ,18
ֵפייָרה ָדה לאדָרה   

118 Feira da Ladra
163 Estói שטֹוי

138-39 Estoril שטֹוריל
שטיחים 221

שטֶרָלה, כלבי ההרים של 
341 Estrela
שטֶרמאדּוָרה 

 ,58 ,55 Estremadura
265 ,266-91 ,265
 Estremoz שטֶרמֹוז׳

230 ,229-32

שיט 48
אל פורטוגל וממנה   

516
בתוך פורטוגל 517  

שינויי אקלים 514
שירה 498

שירותי חירום 21, 525
שירותים רפואיים 509

שיש 233
שמורות, ראו פארקי 
טבע ושמורות טבע

שעון 20, 512
שעות פתיחה 511

שערי חליפין21
שפה 23, 424, 522-29

שּפיֵגיירּוש 
464 )espigueiros(

שרידים, ראו גם אתרים 
ארכיאולוגיים

אידאנָיה-ָא-ֶולָיה 333  
המרחצאות הרומיים   
)ֶטרמאש רֹומאנאש( 
 Termas Romanas

219
המרחצאות הרומיים   

של העיר העתיקה 
)ֶטרמאש רֹומאנאש דּו 

ָאלטּו סיבידאֶדה( 
 Termas Romanas do

431 Alto Cividade
המרכז הארכיאולוגי   

רּוָאה דּוש קּוריֵאיירּוש 
64-65

ֶטמּפלּו רֹומאנּו   
 Templo Romano

217
מוזיאון הנצרות   

הקדומה 252
מילֶראּו 163  

 Convento מנזר ָּכרמּו  
67 do Carmo

מפעל השעם רובינסון   
 Fabrica de Cortiça

239 Robinson
סֹולאר דּוש ָמָגלָיאיש   

 Solar dos
398 Magalhães

סידאֶדה ֶדה ָאמאָיה   
245

פֹונֶטה דּו אידֹולּו   
431 Fonte do Ídolo
 Casa קאָזה רֹומאָנה  

252 Romana
קֹונימּבריָגה, השרידים   

הרומיים של 
315 Conímbriga
שטראָדה רֹומאָנה   

 Estrada Romana
289

ת
תחבורה 516-21

תכנון הטיול, ראו גם 
תחת שמות האזורים

אקלים 20, 27-29  
אתרי אינטרנט   

מועילים 21
ביקור ראשון 22-23  
חשוב לדעת 20-21  

טיול עם ילדים 48, 93,   
377 ,185

לוח אירועים 27-29  
מחוזות פורטוגל   

57-58
מסלולים מומלצים   

 ,30 ,382-83 ,30-37
 ,38-39 ,36 ,35 ,32

382
עונות התיירות 27-29  

פעילויות 40-50  
תקציב 21  
תקציב 21

תרבות 472-73, 501-04
תשישות חום 509
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