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א

לגלות את ברזיל

פשר לחלק את ברזיל לחמישה
אזורים עיקריים ,שכל אחד מהם
מתייחד בתרבותו ,בנופיו
ובחוויות שהוא מזמן למטייל .בדרום־
מזרח נמצאות שתיים מהערים הגדולות
במדינה ,ריו דה ז'נירו וסאו פאולו.
דרום ברזיל מתאפיין בהשפעה אירופית
מובהקת ,ומציע נופים טבעיים עוצרי
נשימה .בצפון־מזרח המדינה יש רצועת
חוף מרהיבה שלאורכה פזורים חופי
רחצה ,ונופים צחיחים כשמתרחקים
מהים ,ובאזור השתמרו להפליא ערים

היסטוריות ותרבות אפרו־ברזילאית
תוססת .בצפון ,אזור ה ְספָר הפראי של
ברזיל ,משתרעים היערות העבותים
והבתוליים של אגן האמזונס לצד כרי־
עשב טרופיים רחבי־ידיים.
מרכז מערב ברזיל ,האזור המרוחק מהים
שסבל בעבר מהזנחה ,מתהדר בעיר־
הבירה ברזיליה שנבנתה לפי חזון
מודרניסטי ,ובביצות ּפָנ ָט נ ָאּו שופעות
בעלי־החיים .להלן סקירה של מוקדי
העניין העיקריים בכל אזור ,המפורטים
במדריך זה.
עמ'  .)112-13לאורך קו החוף
פרושים חופי רחצה נעימים ,כמו
למשל בעיירות הקיט התוססות
ּבּוזיּוס וקאּבּו פִריאּו (ראו עמ'
 .)116-17העיירה הקולוניאלית

ריו דה ז'נירו (ריו העיר)
• פסל ּכרישטּו ריגֶ'נטֹור והר
חרוט־הסוכר המפורסמים
• חופים נפלאים
• קרנבל וריקודי סמבה
חושניים

כדי להתנסות בכל מה שיש
לשכונות ריו וחופיה להציע,
צריך לפחות חמישה ימים .מול
חרוט הסוכר הנישא (ראו עמ'
 )76-7ניצב ּכרישטּו ֶרג'ינטּור
(ראו עמ'  )82-3במרומי הר
קֹורקֹובאדּו ,מוקף בשפעת
הצמחייה של ּפארקי נ ָסיֹונ ָאּו
דה צ'יז'ּוקָ ה (ראו עמ' .)88

מרכז העיר גדוש מוזיאונים
ומבנים היסטוריים ,לצד
איצטדיון מָָרקָ נ ָה רחב־הידיים
(ראו עמ'  .)84סמוך למרכז
העיר מדרום נמצאים מוקדי
הבילויים סנטה טֶֶרז ָה ולאּפָה.
מעבר להם פרושים החופים
קֹוּפָקָ ּבאנ ָה ,איּפָנֶמָה ול ֶּבלֹון (ראו
עמ'  )78-9שבהם אפשר למצוא
גם אזורי קניות מלהיבים (ראו
עמ'  .)90-91הקרנבל בריו (ראו
עמ'  )64-5נודע לתהילה בעולם
כולו בזכות החגיגות הסוערות
וריקודי הסמבה.

ּפאראטי (ראו עמ' )106-8

ּכרישטּו ריגֶ'נטֹור מגיח מעל
הערפילים באור הדמדומים,
ריו דה ז'נירו

חופים מענגים והרים קרירים,
עטויים יער־גשם אטלנטי מוריק,
בשתי מדינות החוף האלה
שאותן אפשר לסקור בשבוע.
הפארקים הלאומיים איטָצ'יאָי ָה
(ראו עמ'  )111וסֶָרה דוש
אֹורג ָאּוש (ראו עמ'  )115הם
מקומות נפלאים לצּפרות
וטיולים ברגל .בין הפארקים
נמצאת אחוזה ששימשה כבית־
הקיץ הקיסריּ ,פאלאסיּו
אימּפֶרי ָאּו (ראו עמ' )114-15
בעיירה היפה ּפֶטרֹוּפֹוליס (ראו

עיירות קולוניאליות וערים
קיסריות יפות מופיעות בין

מינאס ג ֶ'ָראיס
• עיירות קולוניאליות דרומיות
• כנסיות יפהפיות
• פארקים לאומיים מרהיבים

במינאס גֶ'ָראיס פזורות עיירות
כורים קולוניאליות ,שלאורך
רחובותיהן המרוצפים באבנים
עגולות ניצבים בניינים בסגנון
בארוק שנמנים על היפים ביותר
בברזיל .אפשר לבקר ברוב
העיירות תוך חמישה ימים.
בדרום מינאס נמצאות העיירות

אֹורּו ּפֶרטּו (ראו עמ' )126-8
וקֹונגֹוני ָאס (ראו עמ' ,)130-31

שנכללות ברשימת אתרי
המורשת העולמית של ארגון
אונסק"ו ונודעו לתהילה בפסלים
טורדי־השלווה שפזורים בהן,
מעשה ידיו של ָאל ֵיז ָ'דיניּו (ראו
עמ'  .)131מבין כל הכנסיות
המרהיבות במינאס ,היפה ביותר
נמצאת בסאו ז'ֹואָּו דֶל ֵריי (ראו
עמ'  .)132-3העיירה

ריו דה ז'נירו
ואֶסּפיריטּו סנטו
• ּפאלאסיּו אימּפֶרי ָאּו המפעים
• חופים ואיים מקסימים
• טיולים ברגל ביערות־הגשם

שוכנת בין חופים נאים .במרחק
לא רב מהחוף תמצאו מספר
איים שופעי צמחייה ,כמו אילי ָה
גראנז' (ראו עמ'  ,)110שבהם
יש אתרים טובים לצלילה
ושנירקול.

מקבץ בתים קולוניאליים
במרכז העתיק של אֹורּו ּפֶרטּו,
מינאס גֶ'ָראיס

אמָנצ'ינ ָה (ראו עמ' )124
די ָ

שבצפון השתמרה יפה במיוחד.
בפארקים הלאומיים סֶָרה דו

ציור בסגנון נאיבי של קליסטו סאל ֶס :תמונה בשוק במָָרגֹוז'יּפיּ ,באהיה

הה י י ככ רר ו ו תת עע םם בב רר זז י י לל
סיּפֹו (ראו עמ'  )125וסֶָרה דה
קָ נ ָסטָרה (ראו עמ'  )133יש

מסלולי טֶרקים מוצלחים.

סאו פאולו (העיר)
• סעודות וקניות בז ָ'רדינס
• אמנות בּפינאקֹוצֶ'קָ ה
ובMASP-
• ניימייר בפארק איּביָרּפּואֶָרה

הברים ,החנויות והמסעדות
המדליקות בעיר מצדיקות
שהייה של יומיים לפחות .אזור
המסעדות והקניות האופנתי
ז ָ'רדינס נמצא בקרבת
המוזיאונים והבניינים
ההיסטוריים במרכז ,ביניהם
הגלריה של מדינת סאו פאולו,

ּפינאקֹוצֶ'קָ ה דו אֶסטאדּו (ראו
עמ'  .)140-41בסמוך ,בשדרה

צריחי סלע מזדקרים כנגד שמיים מעוננים בשאּפאדָה
אמָנצ'ינ ָהּ ,באהיה
די ָ

ּבאהיה
• תרבות אפרו־ברזילאית
בסָאּובָדֹור
• חופים ואתרי־קיט נהדרים
• נופים מרהיבים בשאּפאדָה
אמָנצ'ינ ָה
די ָ

אל ָגּואָס
סֶרג'יּפיָ ,
וּפֶרנ ָמּבּוקּו
• ריו סָאּו פרנסישקו
המסעיר
• אלגנטיות קולוניאלית
באֹולינדָה
• אתרי צלילה מהשורה
הראשונה בפרננדו ג'י
נֹורֹוני ָה

מדינת ּבאהִיה ,הלב התרבותי של
היוקרתית ָאבֶנידָה ּפָאּוליסטָה,
ברזיל האפריקאית ,מחייבת
נמצא מוזיאון סאו פאולו
לפחות שבוע כדי להתוודע אליה
לאמנות( MASP ,ראו עמ'
ארבעה ימים יספיקו להתרשמות
 ,)143שמתהדר באוסף הציורים כראוי .בבירה סָאּובָדֹור (ראו
מסֶרג'יּפי ו ָאל ָגּואָס ,שבהן
האירופיים הגדול ביותר בחצי־ עמ'  )184-95יש מבנים
קולוניאליים וכנסיות בארוקיות תמצאו הרבה חופי רחצה יפים
הכדור הדרומיּ .פארקי דו
ראוותניות לצד מסעדות־בוטיק לאורך ריו סָאּו פרנסישקּו
איּביָרּפּואֶָרה רחב־הידיים (ראו
עמ'  )146-7כולל בשטחו מספר קטנות עם תפריט ייחודי
(ראו עמ'  )213עם מימיו
מוזיאונים ,רבים מהם פרי תכנון שההשפעה האפריקאית ניכרת התכולים והצלולים.
בו .אפשר לראות מופעי
ּפֶרנ ָמּבּוקּו ,שהתפרסמה בסצנה
של אוסקר ניימייר.
קּפּואֵיָרה (ראו עמ'  )199בכל
המוזיקלית העשירה ובזהות
התרבותית החזקה שלה,
רחבי המדינה .לאורך קו־החוף
מדינת סאו פאולו
של ּבאהיה פזורים חופים
מצריכה חמישה ימים .אֹולינדָה
מהאגדות ואתרי־קיט קטנים,
(ראו עמ'  ,)220-22אחת
• חופים ויערות־גשם נופיים
כגון ּפֹורטּו סיגּורּו השוקקת (ראו העיירות הקולוניאליות היפות
• איים מקסימים בקרבת
ביותר בברזיל ,ידועה
עמ'  )201והכפר השקט יותר
החוף
טָרנקֹוזּו (ראו עמ'  .)201בפנים באדריכלות ובקרנבל
• מוזיאון הכדורגל המרתק
הנערך בה .האי פרננדו ג'י
המדינה ,בלב הנוף הצחיח
בסָנטֹוס
נֹורֹוני ָה (ראו עמ' ,)224-5
יחסית ,מתנשאות הפסגות
במרחק שעה טיסה מהיבשת,
הקציבו עד חמישה ימים למדינת היפהפיות של שאּפאדָה
נודע באתרי הצלילה המשובחים
סאו פאולו ,שבה השתמרו
אמָנצ'ינ ָה ראו עמ'
די ָ
לחופיו.
אזורים גדולים להפליא של טבע .)204-205
פראי .מעל קו־החוף היפהפה
מתנשאים הרים מיוערים .חופי
הרחצה המדליקים ביותר
נמצאים בחוף הצפוני ,בעיקר
בסביבות אילי ָאּבֶל ָה (ראו עמ'
 .)165החוף הדרומי מגונן על
יערות־החוף הנרחבים
טסָאּו אֶקולוג'יקּו ז'ּוֵרי ָה־
באֶס ָ
איטאצ'ינס (ראו עמ' .)170
בערים סָנטֹוס וסָאּו ויסֶנץ' (ראו
עמ'  )168-9השתמרו בניינים
קולוניאליים נאים .סנטוס ידועה
גם במועדון הכדורגל שלה,
סנטוס פּוצ'יּבֹול קלּוּבֶה (ראו עמ'
 )169שבו שיחק ּפֶל ֶה.
סירה צפה על מים זכים כבדולח ליד אילי ָאּבֶל ָה ,מדינת סאו פאולו
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ּפָָראִיּבָה ,ריו גראנז' דו
נֹורץ' וסֵיאָָרה

ברזיליה ,גֹויאס
וטֹוקָ נצ'ינס

• תצורות גיאולוגיות ייחודיות
• פסטיבל בקָ מּפינ ָה גראנז'
• חופים וטיולים בדיונות

• ברזיליה המודרניסטית
• עיירות קולוניאליות
• ז ָ'לָּפָאּו ואילי ָה דו ּבָנָנ ָאּו

שלוש המדינות שמהוות את
ליבו של צפון־מזרח ברזיל
מצריכות שבועּ .פָָראִיּבָה ידועה
באזור המדברי בליבה שמכונה
סֶרטָאּו ,וברחביו פזורות תצורות
גיאולוגיות כמו הסלע המרשים

המבנים המונומנטליים
בברזיליה הופכים אותה לאחת
הערים המודרניסטיות היפות
ביותר בעולם .אפשר לראות
אותה בניחותא תוך יום אחד.
גֹויאס וטֹוקָ נצ'ינס ,שבהן
השתמרו יערות סֶראדּו רחבי־
ידיים ,מצריכות עשרה ימים
לפחות .הפארקים הלאומיים
המרהיבים שאּפאדָה דוס

לאז ֶ'דּו דו ּפאי מאצ'יּוס (ראו
עמ'  )232בקארירי .טביעות

רגליים מאובנות של דינוזאורים
אפשר לראות בוואלי דוס
דינֹוסָאּורּוס (ראו עמ' )232

שבסֹוז ָה .חגיגות פֶסטאס
ז'ּונינאס (ראו עמ' )232
בקָ מּפינ ָה גראנז' מושכות
כמעט מיליון מבקרים כל שנה
ביוני .ריו גראנז' דו נֹורץ'
וסֵיאָָרה נודעו לתהילה בחופים
שבתחומיהן .בג'יניּפאּבּו (ראו
עמ'  )238ובז ֶ'ריקֹואָקֹואָָרה
(ראו עמ'  )240-41יש דיונות
נישאות שאפשר לטייל עליהן
ברכב־חולות.

לגונה ודיונות בּפארקי נ ָסיֹונ ָאּו דוס ל ֶנסֹויס מָָרני ֵינסיס ,מָָרני ָאּו

הגשומה .אם תעזבו את החופים נשפכים מימיו הכחולים של ריו
אל פנים היבשת תמצאו את רכס טאּפאז'ֹוס אל נהר האמזונס.
ההרים סֶָרה דה קָ ּפיבאָרה (ראו
עמ'  .)248בעיר הקולוניאלית
המקסימה סאו לואיס (ראו עמ' אמזונס ,רֹוראימָה,
 )252-4חוגגים בהתלהבות רבה אָקרי ורֹונדֹוני ָה
את פסטיבל ּבּומּבָה־מֶאּו־ּבֹוי.
ּפָָרה ואָמאּפָה

• האמזונס הפראי והמרתק
• טרקים בסוואנה
• מוזיאון שיקו מנדס

מדינת אמזונס ,שבה משתרע
• עבודות־יד בּבֶל ֶם
היער הטרופי הראשוני הגדול
הקולוניאלית
ביותר בברזיל ,מצריכה חמישה
• שפע של חיות־בר באילי ָה
ימי ביקור .רוב הטיולים ליערות־
ג'י מאראז'ֹו
הגשם יוצאים מבירת המדינה,
• סָנטֶָרם הציורית
מנ ָאּוס (ראו עמ'  ,)280-87שבה
ָ
את הערים המרכזיות והאתרים השתמר תיאטרון אמזונס
הנופיים העיקריים במדינות אגן המפואר (ראו עמ' )282-3
האמזונס הנרחבות אפשר
שנבנה בימי "הבהלה לגומי".
ּפיאווי ומָָרני ָאּו
לראות תוך ימים ספורים ,כי רוב שאר שלוש המדינות נגישות
האזורים אינם נגישים בדרך
אמנם פחות מאמזונס ,אך יש
• טבע קסום בדלתא דו
כללּ .בֶל ֶם (ראו עמ'  )268-9היא בהן מספר מוקדי־עניין שאפשר
ּפָרנָאִיּבָה ובל ֶנסֹויס
לראות בשלושה־ארבעה ימים.
עיר נאה ונעימה עם מבנים
מָָרני ֵינסיס
קולוניאליים ,שווקים לממכר
בבירת רֹוראימָהּ ,בֹואָה ויסטָה
• גבעות סֶָרה דה קָ ּפיבאָרה
עבודות־יד וחיי־לילה שוקקים.
(ראו עמ'  ,)288אפשר לצאת
• סאו לואיס הססגונית
לטרקים בסוואנה ,בעוד ריו
מצפון לעיר נמצא אילי ָה ג'י
ּבראנקו בירת אָקרי חולקת כבוד
מאראז'ֹו (ראו עמ'  ,)270אי
אפשר לתור את שתי מדינות
למנהיג פועלי־הגומי שיקו מנדס
החוף האלה בארבעה עד חמישה מּועד להצפות עונתיות שהיה
ימים .בביצות ובאיי הנהר
בעבר חלק מאימפריה ילידית
בּפארקי אָמּבי ֶינטָאּו שיקּו
שבדלתא דו ּפָרנָאִיּבָה ,ובדיונות שהשתרעה עד סָנטֶָרם (ראו עמ' מֶנדֶס (ראו עמ'  .)289אפשר
של ל ֶנסֹויס מָָרני ֵינסיס (ראו עמ'  ,)274במרחק שלושה ימי שיט.
לצאת להפלגות בנהר מּפֹורטּו
ו ֶליּו שברֹונדֹוניה (ראו עמ' .)289
 ,)250-51מומלץ לבקר בעונה
העיר שוכנת מעל המקום שבו

מנ ָאּוס ,אמזונס
בית טיפוסי על כלונסאות במיקום ציורי על גדת ריו סֹולימּואִיס ליד ָ

אדֵירּוס (ראו עמ' )312-13
וי ָ
וּפארקי נ ָסיֹונ ָאּו דאס אימאס
(ראו עמ'  )311הם מוקדי־

טנ ָאּו ,מאטּו גרֹוסּו
חסידות יאּבירּו בצפון ּפָנ ָ

שבסביבותיה ,וכן באתרים
מוצלחים לשנירקול .פאתיהם
הדרומיים של יערות־הגשם של
האמזונס מתחילים מצפון
לּפָנ ָטנ ָאּו ,במאטּו גרֹוסּו .במיקום
מרהיב באָלטָה פלֹוֶרסטָה (עמ'
 )319נמצא קריסטָלינּו ג'ונגל
לודג' ,על גדת ריו קריסטלינו
המשמש כבית־גידול לציפורים
ויונקים נדירים.

העניין העיקריים בגֹויאס.
במדינה פזורות עיירות כורים
קולוניאליות רבות ,ברמת שימור
שקשה למצוא כמותה בדרום
סנטה קטרינה
אמריקה .בטֹוקָ נצ'ינס אפשר
וּפאראנ ָה
למצוא את דיונות החול
המתפתלות בז ָ'לָּפָאּו (ראו עמ'
• מפל איגואסו הנשגב
 )310-11ואת אילי ָה דו ּבָנָנ ָאּו
• חופי רחצה וגלישה
(ראו עמ'  ,)311אי רחב־ידיים
מלהיבים באזור
בלב נהר.
מאטּו גרֹוסּו ומאטּו
גרֹוסּו דו סּול
טנ ָאּו
• חיות־בר בּפָנ ָ
• חגיגות וריקודים במיָרנדָה
• שנירקול בּבֹוניטּו
• צפייה בציפורים באָלטָה
פלֹוֶרסטָה

בצמד המדינות הענקיות האלה
השתמרו שטחים טבעיים
טנ ָאּו (ראו עמ'
נרחביםּ .פָנ ָ
 )320-21הוא אזור הביצות
הגדול בעולם ,והמקום הטוב
ביותר באמריקה לצפייה בחיות־
בר .שלושה ימים בפאז ֶנדָה (בית־
חווה) או בסיור מודרך יספיקו
להתרשמות מהאזור .מיָרנדָה
(ראו עמ'  ,)322שבה יש
פאז ֶנדאס מקסימים בלב
הּפָנ ָטנ ָאּו ,ידועה בסגנון
המוזיקלי המכונה סֶר ָטנ ֶז'ּו
ובחגיגות פֶסטָה דו אֹומֶם
ּפָנ ָטנ ֵיירּו .אפשר לשלב את
הגיחה לּפָנ ָטנ ָאּו עם טיול
לּבֹוניטּו (ראו עמ' )323
שהתפרסמה בנהרות הצלולים
ובמערות הדרמטיות
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פלֹוריאנֹוּפֹוליס
מנ ָאּו
• אֹוקטֹוּברפֶסט בּבלּו ֶ

(ראו עמ'  )338ממתינים לכם
חול וגלים מצוינים לגלישה.
במדינת סנטה קטרינה נמצאים
כמה מחופי הרחצה המשובחים
ביותר בברזיל .החופים האלה,
שגלים עזים הולמים בהם,
מקיפים את העיר המקסימה
והמטופחת פלֹוריאנֹוּפֹוליס (ראו
עמ'  .)346-7בשתי המדינות
ניכרת השפעה אירופית חזקה,
מורשתם של המהגרים
שהתחילו להשתקע כאן בשלהי
המאה ה־ .19העיירה ּבלּו ֶמנ ָאּו
עדיין דוברת גרמנית ברובה,
ותושביה חוגגים את
אֹוקטֹוּבֶרפֶסט (ראו עמ' )40

בעליצות שאינה נופלת מזו של
המקבילה הבווארית.

המפל המרהיב ביותר בעולם,

ריו גראנז' דו סּול

 ,)340-41שוכן בשמורת יער־
גשם פרטית משלו במדינת
פאראנ ָה .תצטרכו יומיים כדי
לתור את שרשרת המפלים.
ברצועת החוף של ּפאראנ ָה,
שההגעה אליה היא במסילת
רכבת הררית ומתפתלת ,נמצא
אחד מיערות־הגשם החופיים
הגדולים ביותר בעולם .באיים
קטנים כגון אילי ָה דו מֶאּו הצנוע

• שּוראסקאריאס בּפֹורטּו
אל ֶגרי
ָ
• טיולים ברגל וביקורים
ביקבים
• מיסיונים ישועיים מעוררי
השראה

פֹוס דו איגּואָסּו (ראו עמ'

גלישת־גלים בּפראי ָה
ז'ֹואָקינה שבפלֹוריאנֹוּפֹוליס,
סנטה קטרינה.

הקדישו חמישה ימים לביקור
במדינה הדרומית ביותר בברזיל,
שהתפרסמה בתרבות הג ָאּושּו
שלה (ראו עמ'  .)330-31בירת
אל ֶגרי (ראו עמ'
המדינהּ ,פֹורטּו ָ
 ,)352-3גדושה שּוראסקאריאס
(סטייקיות) שבהן מגישים
סטייקים יוצאים מגדר הרגיל עם
שָה ָמצֶ'ה (תה־צמחים) .יש
מסלולים מצוינים לטיולים ברגל
בגבעות ,וכן סיור יינות מהנה
בוואלי דוס ויני ֶדּוס (ראו עמ'
 .)355ליד גבול ארגנטינה יש
שרשרת של שרידי מנזרים
ישועיים בסָאּו מיגל דאס
מיסּואִיס (ראו עמ'  .)359כאן
התגוררו בעבר הילידים בני
גּואָָרני שסיפורם סיפק השראה
לסרט המיסיון מ־.1986
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אינדקס כללי
מספרי עמודים בכתב מודגש

מייצגים ערכים ראשיים

אָּביזמּו אָניּומאס (ּבֹוניטּו)

323 Abismo Anhumas
אבנגליזם פרוטסנטי 34-5
אבֶנידָה Avenida
ָ

אָטל ָנצ'יקה (ריו העיר)
78 Atlântica

ּבריגָדֵירּו פאריָה לימָה (סאו
פאולו) Brigadeiro Faria Lima

134
ברזיל (סאו פאולו) 144 Brasil

גרּונל ָנג'יָה (סאו פאולו)
144 Groenlandia

דֶלפים מּוֵרייָרה (ריו העיר)

79 Delfim Moreira
וִיֶיָרה סֹוטּו (ריו העיר) Vieira
79 Souto

נֹוסָה סניורה ג'י קֹו ָּפקָּבאנ ָה

(ריו העיר) Nossa Senhora de
91 Copacabana

אּוּבָטּוּבָה (מדינת סאו פאולו)

164 ,162 ,161 ,160 Ubatuba
מלונות 375
מסעדות 401
אֹוּבידּוס (ּפָָרה) 275 Óbidos
אֹוזֹוריּו ,מנואל לואיש Osório,
70 Manuel Luís

אּוזינ ָה דו גָזֹומֶטרּו (ּפֹורטּו ָאל ֶגרי)
353 Usina do Gasômetro

אֹוטאביּו רֹושָה (פלֹוֶרס דה
קּוניָה) 357 Otávio Rocha
אוטובוסים ומכוניות Bus and car
442 ,438-9 travel
אָּוטֹודרֹומּו אינצֶ'רנ ָסיֹונָאּו נלסון
ּפיקה (ּבאָרה) Autódromo

87 Internacional Nelson Piquet
אֹוטיּון (רשת מלונות) Othon
365 ,364
אֹויטאקי ,טומי Ohtake, Tomie
141 ,30
ּפינטּוָרה 141 Pintura
אֹויטאקי ,רּוי ,28 Ohtake, Ruy
146 ,29

ָּפאּוליסטָה (סאו פאולו)
אוכל
,144 ,136 ,135 ,9 Paulista
399 ,374
בשר 392
דגים ופירות–ים ,179 ,178
אבֶנידָה קלּוּב Avenida Club
ָ
392-3
421 ,420
היגיינה 391
אָּבָראָּו (איליה גראנז') Abraão
הרגלי אכילה מקומיים 390
103
אָגּו ַאּפֶה 24 Aguapé
מאכלים מקומיים 392-3
מה לשתות 393
אֶג'יפיסיּו איטליה (סאו פאולו)
פירות 393
139 Edifício Italia
פירות טרופיים 392
אֶג'יפיסיּו ּבָנ ֶסּפָה (סאו פאולו)
קניות 415
139 Edifício Banespa
מסעדות  390-93ראו גם
אדריאנה ּבאָרה (סאו פאולו)
מסעדות וברים
151 ,150 Adriana Barra
אדריכלות 28-9
אֹולינדָה (ּפֶרנ ָמּבּוקּו) ,9 Olinda
220-22 ,210 ,209 ,174 ,51
בארוק ,128 ,127 ,126 ,72 ,28
מלונות 378-9
,186 ,138 ,133 ,131 ,130
מסעדות 404
,308 ,191 ,190 ,189 ,188
359 ,326
מנָאּוס) Alfândega
אָּופאנג ֶ'ג ָה ( ָ
ברזילאית עכשווית 374 ,29
280
טּוּפי–גּואָָרני  ,358 Tupi-Guaraníאֹופיסינ ָה ג'י סֶראמיקָה
פרנסישקו ּבֶרנאנד (ֶרסיפי)
359
ילידית 147 ,28
Oficina de Cerâmica Francisco
219 Brennand
מודרניסטית 301 ,295 ,57 ,29
אופני–הרים 419
מנואלינית 29
אֹוצֶלֹוט (חתול–בר מנומר) 109
ניאו–קלאסית 28
אָּוצֶ'ר דּו שָאּו (סָנטֶָרם) Alter do
פורטוגלית ,186-7 ,175 ,174
274-5 Chão
252-5
מלונות 382
קולוניאלית 126
אָּוקאנטָָרה (מָָרניָאּו) Alcântara
רנסאנס 282-3 ,280
254-5 ,245
ארֹואיס ג'י 32
אֹו אֹוּבֶליסקּו אָּוס ֶ
אֹוקָה דו איּביָרּפּואֶָרה (סאו
(סאו פאולו) O Obelisco aos
פאולו) 147 Oca do Ibirapuera
147 32 Heroís de
אּוּבָז'אָרה ,מערה (ּפארקי נ ָסיֹונָאּו אוקטוּבֶרפֶסט ,11 Oktoberfest
328 ,40
ג'י אּוּבָז'ארה) 241 Ubajara

אּורּבאנֹו ,מועדון (סאו פאולו)
153 ,152 Urbano Club
אֹורּו ּפֶרטּו (מינאס ג ֶ'ָראיס) Ouro
126-8 ,122 ,121 ,8 Preto
מלונות 373
מסעדות 398
אֹורישאס 177 ,35 ,27 Orixás
אֹורקידאריּו אראנדָה
(טֶֶרזֹוּפֹוליס) Orquidário
115 Aranda

אֹושיאנאריּו (אָָרקאז'ּו) Oceanário
212
אֹושָל ָה 195 ,194 Oxalá
אָזּול ֶז'ּוס ,184 ,125 ,28 Azulejos
194 ,191
אזורי חיוג וקידומות 432
אחוות המוות הטוב 197
ָאטָּבאקי 176 atabaque
אטֹום ,מילטון Hatoum, Milton
ָ
31
סיפורים על מזרח כלשהו
Relato de um Certo Oriente
אטָלאיָה (אָָרקאז'ּו) 212 Atalaia
ָ

אָטל ָנטיקה (רשת מלונות)
365 ,364 Atlântica
איּביָרּפּואֶָרה ,מרכז קניות (סאו
פאולו) Ibirapuera Shopping
151

איגואסו ,מפל ראו פֹוס דו
איגּו ָאסּו (ּפאראנ ָה)
איגּואָּפי (מדינת סאו פאולו)
170-71 Iguape
מלונות 375
אצֶ'מי (סאו פאולו) Iguatemi
איגּו ָ
151
טנָאּו) 321 Igapó
איג ָּפֹו (ּפָנ ָ

איג ָָרּפֶה דו מאטּו גרֹוסּו (נֹובּו
אַייָראּו) Igarapé do Mato

285 Grosso
אידיֹומאס טּו גֹו Idiomas to Go
421 ,420
איזבל ,הנסיכה Isabel, Princess
112

אי ָטאּונאס (אֶסּפיריטּו סנטו)
119 Itaúnas
מלונות 371

אי ָטאּו נּומיסמאצ'יקָה ,אינסצ'יטּוטּו
אי ָטאּו קּולטּוָראּו (סאו פאולו)
Itaú Numismática, Instituto
144 Itaú Cultural

איטאִיּפּו ּבינ ָסיֹונָאּו (פֹוס דו
איגואסו) 342 Itaipu Binacional
אי ָטקֶָרה (ּבאהיה) ,181 Itacaré
200 ,182
מלונות 376
מסעדות 402
ספורט–מים 419

448

א י נ ד ק ס

295 .Eisenhower, Dwight D
אייל–ביצות 296

איליָה דו ֶ
מאּו (ּפאראנ ָה) Ilha do
338-9 ,334 ,333 ,11 Mel
מלונות 388

אייזנהאואר ,דווייט ד'

אַייָראּו וֶליּו (נֹובּו אַייָראּו)
285 Airão Velho

אֵיישּו מֹונּומֶנ ָטאּו (ברזיליה)
,295 Eixo Monumental
304 ,302-303
אֵיישּו רֹודֹוביאָריָה סּול
(ברזיליה) Eixo Rodoviária

א י נ ד ק ס

כ ל ל י

סמָה 243 Iracema
איָר ֶ
ֶאל ֶבאדֹור לָסֶרדָה ( ָסאּובָדֹור)
189 Elevador Lacerda

איליָה דו מאראקָה (ּבֹואָה ויסטָה) ָאלָגּואָס ראו סֶרג'יּפיָ ,אלָגּואָס
288 Ilha do Maracá
וּפֶרנ ָמּבּוקּו
איליָה דוס אָלקָטֶרס (סאּו ֶסּבָסצ' ָיאּו) אָלגֹודֹו ָאּו (סָלינֹוּפֹוליס) 270 Algodoal
166-7 Ilha dos Alcatrez
מלונות 382
איליָה דוס ל ֶנסֹויס (ריאֶנטָרנסיאס
מסעדות 407
מָָרניֵינסיס) Ilha dos Lençóis
אֶל דֶלפין ,מסעדה (נֹובּו אַייָראּו)
255

295 Sul
איליָה דו קָרדֹוזּו (מדינת סאו
איליָאּבֶל ָה (מדינת סאו פאולו)
פאולו) ,161 Ilha do Cardoso
165 ,162 ,161 ,43 ,9 Ilhabela
418 ,171 ,162
מלונות 375
איליָה מֹורּו דו ליָאּו (פרננדו ג'י
מסעדות 401
נֹורֹוניָה) Ilha Morro do Leão
איליֶאּוס (ּבאהיה) 200 Ilhéus
224
מלונות 376
איליָה פיש ָקאּו (ּבאיָה ג'י
מסעדות 402
אנ ָּבאָרה) 88 Ilha Fiscal
גּו ָ
איליָה ג'י איטאמָָרקָה
איליָה ָּפ ֶקטָה (ּבאיָה ג'י
(ּפֶרנ ָמּבּוקּו) Ilha de Itamaracá
אנ ָּבאָרה) 89 Ilha Paqueta
גּו ָ
223
איליָה קֹומּפרידָה (איגּואָּפי) Ilha
איליָה ג'י אי ָטּפָריקָה (ּבאהיה)
171 Comprida
196 Ilha de Itaparica
אינטֶגָרליסטאס Integralistas
איליָה ג'י ָאנ ָביליָאנאס ( ָמנָאּוס)
56 ,55
284-5 Ilha de Anavilhanas
אינטרנט 433
איליָה ג'י אֶָר ִאיָה וֶרמֶליָה
אינסצ'יטּוטּו אי ָטאּו קּולטּוָראּו
ּפסֹואָה) Ilha de Areia
(ז'ֹואָּו ֶ
(סאו פאולו) Instituto Itaú
231 Vermelha

144 Cultural

339 Ilha de Superagüi
מלונות 388

219 Brennand

איליָה ג'י ּבֹואי ֶּפּבָה (מֹורּו ג'י סאו אינסצ'יטּוטּו ּבּוטָנטָה (סאו פאולו)
פאולו) 198 Ilha de Boipeba
148-9 Instituto Butantã
מלונות 376
אינסצ'יטּוטּו ג'י ֶדז ֶנבֹולבימֶנטּו
איליָה ג'י מאיאנ ֶדוָוה (סָלינֹוּפֹוליס)
סּוסצֶ'נטאבֶאּו מָמיראוָוה
270 Ilha de Maiandeua
(שמורת מָמיראוָוה) Instituto de
איליָה ג'י מאראז'ֹו (ּפָָרה) Ilha de
Desenvolvimento Sustentável
,270 ,266 ,265 ,259 Marajó
(Mamirauá )Mamirauá Reserve
272-3
287 ,284 ,278
מלונות 382
מלונות 383
תרבויות פרהיסטוריות 47
אינסצ'יטּוטּו ריקרדו ּבֶרנארד
איליָה ג'י סּוּפֶרגאווי (ּפאראנ ָה)
(ֶרסיפי) Instituto Ricardo
אינקֹונפידֶנסיָה מינ ֵייָרה

285 El Delfin

אלטָה פלֹוֶרסטָה (מאטּו גרֹוסּו)
319 ,316 ,315 Alta Floresta
מלונות 385
אָלטּו דָה סֶה (אֹולינדה) Alto da
220 Sé

ָאל ֵיזָ'דיניּו ,30 ,8 Aleijadinho
,129 ,128 ,127 ,126 ,72
142 ,132 ,130-131

המלאך 131
הנביא חבקוק 130
הסעודה האחרונה 131
הצליבה 131 ,130
ישעיהו 130 Isaías
לכידת ישו 131
אלכוהול ומשקאות 391
אמאדו ,ז'ורז' ,21 Amado, Jorge
188 ,187 ,200 ,31
ארץ הקרנבל
200 O País do Carnaval
גבריאלה ,ציפורן וקינמון 200
דונה פלור נשואה לשניים 58
טייטה דו אגרסטה Tieta do
200 Agreste
אמאּפָה ראו ּפָָרה ואָמאּפָה
אמבולנסים אוויריים 427
אֶמּבראטּור ,418 Embratur
425 ,424
אמזון אקספלוררס Amazon
421 ,418 Explorers
אמזונה אדומת–זנב ,ציפור 339
אמזוניה 22 ,18 Amazônia
אמזונס ,יערות–גשם ,18 ,11 ,10
277 ,266 ,256-7 ,24 ,22
חי וצומח 260-61 ,24
מנָאּוס 284-7
טיולים מ ָ
מערכת אקולוגית 260-61
אמזונס ,נהר ,47 ,10 Amazonas
,268 ,265 ,261 ,259 ,256-7
440-41 ,286 ,280 ,277 ,271

איליָה ג'י סנטה לּוזִיָה (אָָרקאז'ּו)
,51 Inconfidência Mineira
212 Ilha de Santa Luzia
132 ,127 ,126
איליָה ג'י סנטה קטרינה (סנטה
איסלם 35
קטרינה וּפאראנ ָה) Ilha de
איּפֶה 297 ,121 Ipê
346-7 ,327 Santa Catarina
איּפֹודרֹומּו (ריו העיר) Hipódromo
איליָה ג'י ּפי ָקאּוזיניּו (ז'ֹואָּו ֶּפסֹואָה)
95 ,93
231 Ilha de Picãozinho
ּפנֶמָה (ריו העיר) Ipanema
אי ָ
איליָה גראנז' (ריו דה ז'נירו) Ilha
79 ,67
104 ,103 ,110 ,8 Grande
מלונות 369
אמזונס ,רֹוראימָה ,אָקרי ורֹונדֹוניָה
מלונות 370
מסעדות 395-96
(צפון ברזיל) Amazonas, Roraima,
מסעדות 396
איצטדיון מֹורּומּבי
276-88 ,258 ,10 Acre & Rondônia
איליָה דה ג'יּפֹויָה (אָנגָרה דוס
(סאו פאולו) Estádio Morumbi
מלונות 383-4
ֵרייס) 110 Ilha da Gipóia
153
מסעדות 408
איליָה דו ּבָנָנָאּו (טֹוקָנצ'ינס)  Ilhaאיצטדיון מָָר ָקנ ָה (ריו העיר)
מפת האזור 278-9
,300 ,293 ,11 do Bananal
,67 ,37 ,8 Estádio Maracaña
תחבורה 278
311
417 ,95 ,94 ,84
תיאטרון אמזונס 282-3

אמנויות הבמה 416
אמנויות ואומנויות אפרו–
ברזילאיות 415 ,177
אמנות איטלקית (המוזיאון
לאמנות של סאו פאולו) 143
אמנות דתית ראו אמנות
כנסייתית 192
אמנות חילונית 30
אמנות כנסייתית 30
אמנות צרפתית ואסכולת פאריז
143

אמנים וסופרים 30-31
אמנת טֹורדֶסיָאס 349 ,47

אמסטרדם זָאּואֶר (ריו העיר)
91 ,90 Amsterdam Sauer
אמריקו ,פדרו Américo, Pedro
304 ,148 ,74

עצמאות או מוות
148 Independência ou Morte
צעקת איּפיָרנג ָה O Grito de
304 Ipiranga
קרב ָאבָאִי A Batalha do Avai
74
סנ ִָריָה (סאו פאולו) A
ַא מָר ֶ
153 Marcenaria

אָנגָרה דוס ֵרייס (ריו דה ז'נירו)
110 Angra dos Reis
מלונות 370
אָנדֹוריניָאס 248 Andorinhas

אנדרטת ההגירה היפנית
(סָנטֹוס) 169
אנדרטת מרקו זירו (מאקאּפָה)

271 Marco Zero monument
אנדריגֹו ,אדסון Endrigo, Edson
421 ,418
אָנדֶָרל ָה (ריו העיר) 91 Andarella

אָנטאס ,עמק (פלֹוֶרס דה קּוניָה)
357 Antas valley

אָנטֹוניּו ּפראדּו (ריו גראנז' דּו
סּול) 357 Antônio Prado
מסעדות 412
אָניִינג ָה 320 Anhinga

אֶנסֹוּפאדּו 179 Ensopado
אדָה (אּוּבָטּוּבָה) Enseada
אֶנסֵי ָ
164
אנפה לבנת–צוואר 297
אנקונדה 25 Anaconda

אֶנקֹונטרּו דאס ָאגּואָס ( ָמנָאּוס)

285 Encontro das Aguas
אָנשייטָה ,ז'וזה Anchieta, José
31

אָנתרֹוּפֹופָז'ית ,תנועה
,31 ,30 Antropofagismo
148 ,142
אֶסטאנסיָה מימֹוז ָה (ּבֹוניטּו)

323 Estância Mimosa
אֶסטּודָנצ'ינ ָה 95 ,93 Estudantina

כ ל ל י

אֶס ָט ָסאּו ֶאקֹולֹוג'יקָה ג'י
ָאנ ָביליָאנאס (איליָה ג'י
אנ ָביליָאנאס) Estação
ָ

285 Ecológica de Anavilhanas

אֶס ָט ָסאּו ֶאקֹולֹוג'יקָה סנטה
לּוסיה Estação Ecológica Santa
421 ,418 Lúcia
אֶס ָט ָסאּו אֶקולוג'יקּו
ז'ּוֵריָה–איטאצ'ינס
(מדינת סאו פאולו) Estação
,9 Ecológico Juréia-Itatins
170 ,161
אֶס ָט ָסאּו דה לּוס (סאו פאולו)
142 Estação da Luz

אֶס ָט ָסאּו ז'ּוליּו ּפֶרסטֶס (סאל ָה
סאו פאולו)Estação Júlio
142 Prestes

449

אקוואריּו ג'י אּוּבָטּוּבָה (אּוּבָטּוּבָה)
164 Aquário de Ubatuba

אָקוואריּו ג'י סָנטֹוס (סָנטֹוס)

169 Aquário de Santos
אקֹוס דה סֶָרה Ecos da Serra
ֶ
421 ,419
אקֹור (רשת מלונות) Accor
ָ
365 ,364
אקלקטי ,זרם 29
ָאקָָרזֶ'ה 194 ,179 ,177 Acarajé
אָקרי ראו אמזונס ,רֹוראימָה,

אָקרי ורֹונדֹוניָה
אָראיָאּו דאָז'ּודָה (ּפֹורטּו סיגּורּו)
201 Arraial d'Ajuda
אָראיָאּו דּו קאּבּו (קֹוסטָה דּו סּול)
117 Arraial do Cabo
מלונות 370

אֶס ָט ָסאּו ּפינאקֹוצֶ'קָה (סאו
אֶָר ִאיָה ּבראנקָה (קֹוסטָה
פאולו)142 Estação Pinacoteca
ּבראנקָה) 239 Areia Branca
אֶסטָסיֹון ָקטָראטאס (פֹוס דו
ארה יקינטונית 296
אסּו) Estación Cataratas
איגּו ָ
ארה ספיקסית ,ציפור 311
340
ארה ,ציפור 311
אֶסטראדָה גָרסיֹוז ָה (סֶָרה דה
ראו גם צפרות
גָרסיֹוז ָה)  337 Estrada Graciosaאָרטמָרינ ָה 421 ,419 Artmarina
אֶסטראדָה דו קוקו ראו ליניָה
ארמסטרונג ,מרסלו Armstrong,
וֶרז'
85 Marcelo
אֶסטראדָה טָרנסּפָנ ָטנ ֵייָרה
אדֹור (ריו העיר) Arpoador
אָרּפֹו ָ
טנָאּו) Estrada
(ּפָנ ָ
79
418 ,321 Transpantaneira
אָָרקאז'ּו (סֶרג'יּפי) 212 Aracaju
אֶסטראדָה סָגראדָה ( ָקנּודּוס)
מלונות 378
206 Estrada Sagrada
מסעדות 403
אֶסטראדָה ּפארקי (אי ָטקֶָרה)
אָָרקאצ'י ( ָקנּואָה קֶּבראדָה)
200 Estrada Parque

אֶסטראדָה ּפארקי (ּפָנ ָטנָאּו)
320 Estrada Parque

אֶסטראדָה ריאל (מינאס ג ֶ'ָראיס)
121 Estrada Real

אֶסּפאסּו קּולטּוָראּו דה מָריניָה
אנ ָּבאָרה) Espaço
(ּבאיָה ג'י גּו ָ
88 Cultural da Marinha

אֶסּפאסּו קּולטּוָראּו דה מָריניָה
(ּפראסָה  XVוסֶנטרּו)

240 Aracati

אָרקּו ג'י טריּונפּו (ּפארקי נ ָסיֹונָאּו
ג'י סֶט סידאז'יס) Arco de
249 Triunfo

אָרקּו דּו צֶ'ל ֶש (ריו העיר) Arco
70 do Telles

אָרקּוש ג'י לאּפָה (ריו העיר)
73 Arcos de Lapa

אָָררּו ָאמָה (קֹוסטָה דו סּול)
117 Araruama

 71 Espaço Cultural da Marinhaאָרשיּפלָגּו דוס ָאנ ָביליָאנאס
אֶסּפיריטּו סנטו ראו ריו דה ז'נירו
Archipelago dos Anavilhanas
ואֶסּפיריטּו סנטו
285
אֶסּפל ָנאדָה דוס מיניסצֶ'ריּוס
אָתאידֶה ,מֶסטֶרה (מנואל דה
(ברזיליה) Esplanada dos
קֹוסטָה) ,30 Athayde, Mestre
303 Ministerios
142 ,129 ,128 ,127 ,126 ,125
ֶאצֶ'ל אינצֶ'ריֹוֶרס (סאו פאולו)
אתלטיק סנטר ,מועדון כדורגל
151 Etel Interiores

אקדמיה דה קָשאסָה (ריו העיר)
95 ,93 Academia da Cachaça
אֶק ָהאּוט ,אלברט
219 Eckhout, Albert
ָאקּואָריּו נָטּוָראּו ּבאיָה ּבֹוניטָה
(ּבֹוניטּו) Aquário Natural Baía
323 Bonita

Athletic Center Football Club
421 ,420

אתרי מורשת לאומית
אנטוניו ּפראדּו (ריו גראנז' דו
סּול) 357
סאּו ּכריסטֹובָאּו (סֶרג'יּפי) 212
ָ
סֹולאר דו אּוניָאּו ( ָסאּובָדֹור)
192
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אתרי מורשת לאומית ,המשך

פֹור ָטל ֶז ָה דו טָּפיראנדּו (מֹורּו
ג'י סאו פאולו) 198
אלָגּואָס) 213
ֶּפנֶדּו ( ָ
אתרי מורשת עולמית של
אונסק"ו
אֹולינדה (ּפֶרנ ָמּבּוקּו) ,51 ,9
220-22 ,210 ,209 ,174
אֹורּו ּפֶרטּו (מינאס ג ֶ'ָראיס) ,8
126-8 ,122 ,121
אסּו (ּפאראנ ָה) 340-45
איגּו ָ
ברזיליה 302-307
די ָאמָנצ'ינ ָה (מינאס ג ֶ'ָראיס) ,8
124 ,122 ,121 ,63 ,9
ָסאּו לּואיס (מָָרניָאּו) ,174 ,10
252-4 ,246 ,245
ָסאּו מיג ֶל דאס מיסּואִיס (ריו
גראנז' דו סּול) ,350 ,326 ,11
359

סידאז' ג'י גֹויאס (גֹויאס) ,292
310 ,300 ,299
סָנטּואָריּו דֹום ּבֹוסקּו (ברזיליה)
304

ּפאראטי (ריו דה ז'נירו) ,8
106-108 ,105 ,104 ,103
ּפארקי נ ָסיֹונָאּו ג'י סֶָרה
דה קָּפיבאָרה (ּפיאווי) ,246
248-9
ּפארקי נ ָסיֹונָאּו דאס אימאס
(גֹויאס) 311 ,11
סאּובָדֹור) 186-7
ֶּפלֹוריניּו ( ָ
קֹונגֹוניָאס (מינאס ג ֶ'ָראיס) ,8
130-31 ,122 ,121
שמורות יער אטלנטי (איליָה
ג'י סּוּפֶרגאווי) 339
ּבא ִהיָה (צפון–מזרח ברזיל)

180-207 ,174 ,9 Bahia

איגֶרזָ'ה אי קֹונבֶנטֹו ג'י ָסאּו
פרנסישקּו 190-91
ליניָה וֶרז' 207
מלונות 376-8
מסעדות 401-403
מפת האזור 182-3
מפת רחובות מאויירת:
ּפלֹוריניּו 186-7
ֶ
ּפארקי נ ָסיֹונָאּו ג'י
|שאּפאדָה די ָאמָנצ'ינ ָה
204-205

קפואירה 199
תחבורה 183
ּבָאּוטּוקי ,כת 35 Bautuque
ּבאיָאנ ָה ,177 ,27 ,20 Baiana
181 ,180

ֶממֹוריָאּו דאס ּבאיאנאס

סאּובָדֹור) Memorial das
( ָ
189 ,183 Baianas
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ּבאיָה ּבֹוניטָה (ּבֹוניטָה) Baía
323 Bonita

ּבאיָה ג'י גּו ָאנ ָּבאָרה (ריו העיר)
88 Baía de Guanabara

ּבאיָה ג'י טֹודּוס אֹוס סָנטֹוס
(באהיה) Baía de Todos os
196 ,189 ,184 Santos
ּבאיָה ג'י קָמאמּו (ּפֶנינסּול ָה ג'י
מָָראּו) 198 Baía de Camamu
ּבאיָה ג'י קָסצֶ'ליָאנּוס
(איליָאּבֶל ָה) Baía de
165 Castelhanos

ּבאיָה דו סאנשּו (פרננדו ג'י
נֹורֹוניָה)224 Baía do Sancho
ּבאיָה דוס גֹולפיניּוס (מפרץ
הדולפינים ,פרננדו ג'י נֹורֹוניָה)
224 Baía dos Golfinhos

ּבאיָה דו סּואֶסץ' (פרננדו ג'י
נֹורֹוניָה) 225 Baía do Sueste
ּבאישָאּו דה ּפֶדָרה פּוראדָה
(ּפארקי נ ָסיֹונָאּו ג'י סֶָרה דה
קָּפיבאָרה) Baixão da Pedra
249 Furada

ּבאריל ( 800ריו העיר) Barril 800
95 ,93

ּבאֵריריניָאס (ּפארקי נ ָסיֹונָאּו
דוס ל ֶנסֹויס מָָרניֵינסיס)
251 Barreirinhas
מלונות 381
מסעדות 406

ּבֹואָה ויסטָה (רֹוראימָה) Boa
288 ,277 ,10 Vista
מלונות 383
מסעדות 408
ּבֹואָה ויסטָה (ֶרסיפי) Boa Vista
218 ,216
אנּו ,מריה אסתר Bueno,
בּו ֶ
21 Maria Esther
ּבּוארקי ,שיקּו 33 Buarque, Chico
בודהיזם 35
ּבּוזיּוס (ריו דה ז'נירו) ,8 Búzios
116-17 ,104 ,103
מלונות 370
מסעדות 397
ּבֹוליניּו ג'י ּבָקָליָאּו Bolinho de
178 bacalhau

ּבאישָאּו דו סיצ'יּו ֵמ ִאיּו (ּפארקי
ּבֹולסָה אי מּוזיאּו דו ָקפֶה
נ ָסיֹונָאּו ג'י סֶָרה דה קָּפיבאָרה)
(סָנטֹוס) Bolsa e Museu do
249 Baixão do Sítio Meio

ּבאישָה גראנז' (ּפארקי נ ָסיֹונָאּו
דוס ל ֶנסֹויס מָָרניֵינסיס) Baixa
251 Grande
ּבארדיּ ,פיֶיטרו מריה Bardi,
143 Pietro Maria

ּבאָרה גראנז' (ּפנינסּולה ג'י

מָָראּו) 198 Barra Grande

ּבאָרה דה לָגּואָה (איליָה ג'י
סנטה קטרינה) Barra da
347 Lagoa

ּבאָרה דה צ'יז'ּוקָה (ריו העיר)
86-7 Barra da Tijuca
מלונות 366
מסעדות 394
ּבאָרה דו איטָרירי (ליניָה וֶרז')
207 Barra do Itariri

ּבאָרה דו סּוּפֶרגאווי (איליָה דו
סּוּפֶרגאווי) Barra do Superagüi
339

ּבאָרה ,מרכז קניות (ריו העיר)
,86 Barra Shopping Center
91 ,90
ּבארֹוסּ ,כריס (סאו פאולו)
151 ,150 Barros, Cris
ּבאֶרטָה (רֹוטָה דו סֹול) Barreta
237
ּבאֶרטֹו ,אפֹונסֹו לימה Barreto,
31 Afonso Lima
סופו העגום של פוליקארפו
קוארסמה Triste fim de
Policarpo Quaresma

168 Café
ּבֹולרּום (ריו העיר) Ballroom
95 ,92
ּבּום–ּבּום (ריו סיטי) Bum-Bum
91
ּבֹוניטָה ,מריה Bonita, Maria
213

ּבֹוניטּו (מאטּו גרֹוסּו דו סּול)
323 ,316 ,292 ,15 ,11 Bonito
מלונות 385
מסעדות 409
ּבֹוסקי דה ל ֵיטּוָרה (ּפארקי דו
איּביָרּפּואֶָרה) Bosque da
146 Leitura
ּבֹוף ,לאונרדו 34 Boff, Leonardo
ּבֹוצֶ'קּוס 417 ,416 Botecos
ּבֹוצֶ'קינס 95 ,93 Botequins

ּבֹוקֵייָראּו נֹורץ' (איגּואָּפי)
171 Boqueirão Norte

ּבֹורּבֹון סטריט ,מועדון
מוזיקה (סאו פאולו)

Bourbon Street Music Club
153 ,152
ּבּוריטי ,דקל 312 ,297 ,251
ּבֹוריפּוס (איליאּבֶל ָה) Borrifos
165
בטיחות אישית 428
בטיחות בטיול 428-9
בטיחות בטיול 428-29

ּבִי ֶאנ ָל ,בניין (ּפארקי דו

איּביָרּפּואֶָרה) Bienal Building
147 ,145

ּביּבליֹוצֶ'קָה (פארקי נ ָסיֹונָאּו ג'י

סֶט סידאז'יס) 249 Biblioteca
ּביגס ,רונלד 76 Biggs, Ronald
בילויים 416-17
בסאו פאולו 152-3
בריו 92-5
ּביל ,מקס 29 Bill, Max
ּבימבָה ,מֶסטֶרה Bimba, Mestre
199
ּביפ ּביפ (ריו העיר) Bip Bip
95 ,93
ּבירדינג ברזיל טּוריסמו Birding
421 ,418 Brasil Turismo
ּבירימּבָאּו 199 ,176 berimbau
בית האומנים (פאראטי) Casa do
106 Artesão
בית הכנסת האשכנזי 35

ּבֶלּו אֹוריזֹונצ'י (מינאס ג ֶ'ָראיס)
,122 ,121 ,62 Belo Horizonte
125

מלונות 372
מסעדות 398

טמפרטורות ומזג–אוויר 45
ּבלּו טְרי (רשת מלונות) Blue
365 ,364 Tree

ּבלּו ֶמנָאּו (סנטה קטרינה)
328 ,11 Blumenau
אֹוקטֹוּבֶרפֶסט 40 Oktoberfest
ּבלּו מֶן (ריו העיר) 91 Blue Man
ּבֶליני 143 Bellini
מדונה עם ילד

ּבֶל ֶם (ּפָָרה) ,258 ,10 Belém
268-9 ,266 ,265 ,259
טמפרטורות ומזג–אוויר 45
מלונות 382
מסעדות 407
ּבָמּבּו (סאו פאולו) 153 Bambú
ּבָנדֵייראנצ'יס ,51 Bandeirantes
135 ,121
ּבָנדֵיירה ,מנואל Bandeira,
31 Manuel

ּבֶנטּו גֹונסאלבֶס (ריו גראנז' דו
סּול) ,18 Bento Gonçalves
356 ,350
מלונות 388
מסעדות 412
בנקאות ומטבע מקומי 430-31
ּבֶסָה ,אָניּבאל 31 Beça, Anibal
ּבֶקּו קטרינה מינ ָה (סאּו לּואיס)
252 Beco Catarina Mina
ּבראון ,קרליניוס Brown,
176 ,33 Carlinhos

ּבראנקּו ,מרשל אּומּברטֹו קָס ֶטלֹו
Branco, Marshal Humberto
58 Castelo
ברדו ,בריז'יט Bardot, Brigitte
116
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ּבָר דו טֹום (ריו העיר) Bar do
95 ,93 Tom
ברווז מרגון ברזילאי 311 ,133
ּברּוקלין (סאו פאולו) Brooklin
136
סיָה 91 Brasil & Cia
ברזיל אנד ִ
ברזיליה ,58 ,12 ,11 ,8 Brasília
302- ,300 ,299 ,293 ,292
307
הולדתה של בירה 294-5
טמפרטורות ומזג–אוויר 45
מלונות 384
מסעדות 409
מפת ברזיליה רבתי 12

קָטידָראּו מטרופוליטנה נֹוסָה
אּפֶָרסידָה 305
סניוָרה ָ
ברזיליה ,גֹויאס וטֹוקָנצ'ינס (מרכז
מערב ברזיל) & Brasília, Goiás
298-313 ,292 ,11 Tocantins
מלונות 384-5
מסעדות 409
מפת האזור 300-301
ּפארקי נ ָסיֹונָאּו שאּפאדָה דוס
ויאדֵירּוס 312-13
קָטידָראּו מטרופוליטנה נֹוסָה
אּפֶָרסידָה 305
סֶניֹוָרה ָ
תחבורה 301
ּבָר זָ'רדים (ריו העיר) Bar Jardim
73
בריאות ורפואה 426-27

ּבריטּו ,פרנסיסקו שאביֶיר Brito,
,126 ,72 ,30 Francisco Xavier
142 ,129 ,128
מריה מגדלנה Mary
142 Magdalene
בריסטול (רשת מלונות) Bristol
365 ,364
ּבָר לָגּואָה (ריו העיר) Bar Lagoa
396 ,80
ּבָר לואיס (ריו העיר) Bar Luiz
95 ,93
ּבֶרנאנד ,פרנסישקו Brennand,
219 ,216 Francisco
ּבֶרנל ,ריכארד Bernl, Richard
138
מנָאּוס)285 Barcelos
ּבָר ֶסלּוס ( ָ
ּבֶרשֶֶרה ,ויקטור Brecheret,
146 ,30 Victor
ּבֶתאניָה ,מריה Bethânia, Maria
196
בתי–חולים פרטיים 427
בתים ילידיים 281
בתי מרקחת 426
בתי–ספר לסמבה ,65 ,64 ,43
95 ,93
גאבֵיָה (ריו העיר) 67 Gávea
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גָאּושּו ,330-31 ,11 Gaúcho
349 ,348
סֶנטרּו ג'י טָרדיסּואיש גָאּושאס

Centro de Tradições Gaúchas
330
גאפיֶיָרה 93 Gafieira

גארֹוטָה ג'י אי ָּפנֶמָה (ריו העיר)
95 ,93 Garota de Ipanema
גּואָזָ'ָרה–מירים (ּפֹורטּו וֶליּו)
289 Guajará-Mirim
אמּו ,עץ 261
גּו ָ
גּו ָאנ ָּבאָרה ,מפרץ (מדינת ריו
דה ז'נירו) ,48 Guanabara Bay
76 ,67
גּואָראקֶסאּבָה ,אי (סנטה
קטרינה וּפאראנ ָה)
333 Guaraqueçaba

גּו ָארּוזָ'ה (מדינת סאו פאולו)
161 Guarujá

גּו ָארּוליֹוס ,נמל תעופה
בינ"ל (סאו פאולו) Guarulhos
152

גּואָָרּפארי (אֶסּפיריטּו סנטו)
118 ,104 Guarapari
מלונות 370
מסעדות 397
ג'ובנלי ,ג'ובאני Giovenale,
353 Giovanni
גֹויאס וֶליּו 299 Goiás Velho

ראו גם סידאז' ג'י גֹויאס
גֹויאס ראו ברזיליה ,גֹויאס
וטֹוקָנצ'ינס
גולאר ,ז'ֹואָּו ,הנשיא Goulart,
58 João
גומי 258
אָקרי 278 ,277

ּבֶאּוצֶ'ָרה (סָנטֶָרם) Belterra
274
ּבֶל ֶם 268
סיפורו של הגומי בברזיל 274
עץ 260

פֹורדלאנג'יָה (סָנטֶָרם)

275 Fordlândia

גונזאג ָה ,טֹומאס אנטוניו

31 Gonzaga, Tomás Antônio
גֹונזאג ָה ,לּואיס Gonzaga, Luis
233 ,223
גֹונסאלבֶס ,אנדרה Gonçalves,
88 Andre
ג'ורג'יו ,ברונו Giorgio, Bruno
303
אוס קָנדאנגּוס Os Candangos

ג'ידּו ג'י ג'יאּוס (ּפארקי נ ָסיֹונָאּו
סֶָרה דוס אֹורגָאּוס) Dedo de

115 Deus
גידול סויה 334 ,315 ,300 ,299
גידול סוכר 209 ,196 ,181 ,50
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ג ֵייז ֶל ,ארנסטו Geisel, Ernesto
59 ,58
גלאזיו ,אוגוסט Glaziou, Auguste
84
גלים אטלנטיים 346 ,327
גלישת–גלים 421 ,419 ,39

גראן–פרי פורמולה  1ברזיל
Grand 1 Brazilian Formula
Prix
בסאו פאולו 40
בריו 87

איליָה ג'י סנטה קטרינה
346-7
איליָה דו ֶמאּו (ּפאראנ ָה) ,11

338
ּפנֶמָה) 79
אָרּפֹו ָאדֹור ,חוף (אי ָ
ּבֹונ ֶץ' ,חוף (איליָאּבֶל ָה) 165

גל ּפֹורֹורֹוקָה (ּפָָרה ואָמאּפָה)
275

כ ל ל י

ג ָרגאנטָה דו דיאּבּו (פֹוס דו

אסּו) Garganta do Diabo
איגּו ָ
344-5 ,342 ,340

גרּוטָה דו לאגּו ָאזּואֹו (ּבֹוניטּו)

323 ,315 Gruta do Lago Azul

גרֹוסּוס (קֹוסטָה ּבראנקה)

239 Grossos
גֶרזניכט ,אדלּברט Gresnicht,
30 Adelbert

ּפראיָה אי ָטאּונ ָה (קֹוסטָה דו
סּול) 116
356 Garibaldi
ּפראיָה ּבראבָה (ּבּוזיּוס) 117
מלונות 389
ּפראיָה ג'י ָאמָָרלינ ָה ( ָסאּובָדֹור) גָרמאדּו (ריו גראנז' דו סּול)
ג ָריּבָלג'י (ּבֶנטּו גֹונסאלבֶס)

195

ּפראיָה ג'י מֶָרסיאס (מֶָרסיאס)
165

ּפראיָה דה ָטּבָצ'ינג ָה (רֹוטָה דו
סֹול) 237
ּפראיָה דו ּבֹולדרּו (פרננדו ג'י
נֹורֹוניָה) 224
ּפראיָה דו סֶּפיליּו (ּפאראטי)
108

ּפראיָה וֶרמֶליָה דו נֹורץ'
(אּוּבָטּוּבָה) 164
ּפראיָה ז'ֹואָקינ ָה (איליָה ג'י
סנטה קטרינה) 347 ,346 ,11
ּפראיָה מֹולי (איליָה ג'י סנטה
קטרינה) 347
ּפראיָה ּפראיניָה (ּבאָרה) 87
טקֶָרה) 200
ּפראיניָה ,חוף (אי ָ
גלישת–רוח 419 ,241 ,39
גל ּפֹורֹורֹוקָה 275 Pororoca
גלריה דו רֹוק (סאו פאולו)
151 ,150 Galeria do Rock
גלריות ראו מוזיאונים וגלריות
גן–החיות ָ ( CIGSמנָאּוס)
281 Zoológico do CIGS

גן–החיות של סאו פאולו
(סאו פאולו)

Fundação Parque Zoológico de
153 São Paulo
גנים ראו פארקים וגנים

ג ֶ'ניּפאּבּו (ריו גראנז' דו נֹורץ')

238 Genipabu
חוף 238 ,174 ,10
מלונות 380
מסעדות 405
גץ ,סטן 33 Getz, Stan
גראבאטָה 25 Gravatá

גראנז' ּפֶרמיּו ּברזיל דו טּורפֶה
(ריו העיר) Grande Prêmio
80 Brasil do Turfe

א י נ ד ק ס

354 Gramado
מלונות 389
מסעדות 412

גשר ז'ֹוז ֶה סארנ ֵיי (סאו לּואיס)
254 José Sarney Bridge

איּו ,הרוזן 112 D'eu, Count
ד ֵ
פרּו (ריו העיר) Dama
דאמה ג'י ֶ
95 ,94 de Ferro
דאמָה דה נֹויץ' (ריו העיר) Dama
95 ,93 da Noite
דאסלּו (סאו פאולו) 151 Daslu
דֶּבֶרה ,ז'אן בטיסט Debret, Jean
74 ,30 Baptiste
קרב גּואָָרראּפֶס 74
דגים ופירות–ים 179 ,178

דה אֹולאנדָה ,סרג'יו ּבואָרקי

De Holanda, Sérgio Buarque
31
דה אוליביירה ,דייגו לואיס De
198 Oliveira, Diego Luiz
דה אוליביירה ,רּוי ּבָרּבֹוז ָה De
81 Oliveira, Rui Barbosa
דה אֹוֶרלאנ ָה ,פרנסיסקו De
28 Orellana, Francisco

דה אלמיידה ז'ּוניֹור ,ז'וזה פֶראס
De Almeida Júnior, José

30 Ferraz
כפרי קוצץ טבק Caipira
141 ,30 Picando Fumo
אל ֶנקאר ,ז'וזה De Alencar,
דה ָ
243 José
דה אנדראדֶה ,אוסוואלד De
31 Andrade, Oswald
דה אנדראדֶה ,מאריו De
31 Andrade, Mario
מָקּונָאִימָה 31 Macunaíma
דה אָנשיֶיטָה ,ז'וזה De Anchieta,
135 José

דה אסיס ,ז'ואקים מריה ָמשָדו
De Assis, Joaquim Maria
31 ,30 Machado
דה אָָראּוז'ֹו ,ז'וזה סֹואֶָרס
De Araujo, José Soares
124

דה ּבריטו ,פרנסיסקו שאביֶיר
,30 De Brito, Francisco Xavier
128 ,126 ,142 ,129 ,128 ,72
דה ּברי ,תיאודור De Bry,

47 Theodor
פגישה בין מלחים פורטוגליים
וילידי ברזיל
דה גאמה ,ז'וזה ּבָזיליּו Da Gama,
31 José Basílio

דה וֵייג ָה ואל ֶה ,ז'וזה ז'ואקים

Da Veiga Valle, José Joaquim
310 ,30

דה וֵייג ָה ואל ֶה ,ז'וזה ז'ואקים

De Veiga Valle, José Joaquim
318

דה ז'זוס ,ז'וזה תיאופילו
212 De Jesus, José Teofilo
דה ז'זוס ,קרליניוס De Jesus,
420 Carlinhos

דה לה קֹונדָמין ,שארל–מארי
De la Condamine, Charles274 Marie

דה לָסֶרדָה ,אנטוניו פרנסיסקו

De Lacerda, Antônio Francisco
189
דה מאוָוה ,ויסקֹונז' De Mauá,
142 Visconde
דה מאטוס ,גרגוריו De Matos,
31 Gregório
דה מֹוָראיס ,ויניסיוס De Moraes,
195 ,79 ,32 ,31 Vinícius
דה מֶלו ,פרננדו קֹולֹורDe Mello,
59 Fernando Collor
מלּו ,פרנסיסקו De Mello,
דה ֶ
53 ,52 Francisco
דה נֹוּבֶרג ָה ,מנואל Da Nobrega,
135 Manuel
דה סֹוז ָה ,טֹומֶה De Sousa, Tomé
189 ,50
דה סֹוז ָה ,מנואל ָרּבֶלֹו De Sousa,
129 Manuel Rabello

דה סֹוז ָה ,מרטים ָאפֹונסֹו
,48 De Sousa, Martim Afonso
169 ,168 ,161
דה סילבה ,ברנרדו ּפיֶרס
130 Da Silva, Bernardo Pires
דה סילבה ,לאונידס Da Silva,
36 Leonidas

דה סילבה ,לואיס אינאסיו לּול ָה
Da Silva, Luiz Inácio Lula
135 ,18

דה סילבה ּפָראניּוס ,ז'וזה מריה
Da Silva Paranhos, José
85 Maria

כ ל ל י

דּוטָרה ,גנרל יוריקו Dutra,
55 General Eurico
דולפין ורוד 287 ,286 ,285

דולפינים
דה סילבה ,פרנסיסקה (שיקָה)
ורודים 287 ,286 ,285
(124 Da Silva, Francisca )Chica
מים מתוקים 261
דה סילבה שאביֶיר ,ז'וזה Da
סטנלה ארוכת–חרטום 224
132 Silva Xavier, José
דֹום ז'ֹואָּו השישי ,המלך Dom
דה פאריה ,רודריגס De Faria,
80 ,74 ,70 ,52 João VI
184 Rodrigues
דה פֹונ ֶסקָה ,מנואל דיאודורו  Daדומינגאס דיאָס (אּוּבָטּוּבָה)
164 Domingas Dias
Fonseca, Manuel Deodoro
דֹום ּפדרו הראשון Dom Pedro I
214
148 ,114 ,112 ,52
סקָה ,מֶָרשָאּו דיאודורו Da
דה פונ ֶ
דום ּפדרו השני ,52 Dom Pedro II
Fonseca, Marechal Deodoro
114 ,112 ,104 ,54
54
דה ּפיֶידאדֶה ,האב אגוסטיניו  Deדּונאס אֶקסּפֶדיסּויס Dunnas
421 ,419 Expedições
30 Piedade, Father Agostinho
דון קסמורו (ז'ואקים מריה משדו
דה קּוניה ,יוקלידס Da Cunha,
דה אסיס) 31 Dom Casmurro
206 ,31 Euclides
דוס סנטוס ,ויטָלינֹו ּפֵֶרייָרה Dos
אנשי הסֶרטָאּו ,31 Os Sertões
223 Santos, Vitalino Perreira
206
דה קֹונסֵי ָסאּו ,פֵריי דֹומינגֹוס  Daדיאלֹוגּו ,בית–ספר לשפות
Diálogo Language School
Conceição, Frei Domingos
421 ,420
72 ,30
דה קוסטה אי סילבה ,ארתור  Daדי ָאמָנצ'ינ ָה (מינאס ג ֶ'ָראיס)
,121 ,63 ,9 ,8 Diamantina
58 Costa e Silva, Artur
124 ,122
דה קוסטה ,מנואל אינאסיו Da
מלונות 372-3
190 Costa, Manuel Inácio
מסעדות 398
דה קוסטה קּואֶליּו ,קאיטנו Da
דיאס ,קאיטנו 147 Dias, Caetano
72 Costa Coelho, Caetano
ּכריסטו ג'י ָרּפָדּוָרה Cristo de
דה קוסטה ,קלאודיו מנואל Da
147 Rapadura
31 Costa, Cláudio Manuel
דה קסטרו מאיה ,ריימונדו אוטוני דיג 421 ,419
דיג ספורטיבי 322
De Castro Maya, Raymundo
הפלגות 441
88 Ottoni
דיונות ,236 ,119 ,103 ,11 ,10
דה קָרבאליֹו ,ז'ֹואָּו אָנטּוניס De
,243 ,241 ,240 ,239 ,238
131 Carvalho, João Antunes
,300 ,251 ,250 ,246 ,245
דה רֹושָה ,ז'וזה ז'ואקים Da
311 ,310 ,301
30,193 Rocha, José Joaquim
ראו גם רכבי–חולות
דה רֹושָה ,פאולו מֶנדֶס De
קבָלקאנטי ,אמיליאנו Di
די ָ
140 Rocha, Paulo Mendes
142 ,30 Cavalcanti, Emiliano
דֹואִיס איר ָמאּוס (ּפארקי נ ָסיֹונָאּו
דלתא דו ּפָרנָאִיּבָה (ּפיאָווי) Delta
ג'י פרננדו ג'י נֹורֹוניָה) Dois
250-51 ,246 ,10 do Parnaíba
209 Irmãos
דֶנדֶה 179 ,178 Dendê
אמָראל ,טָרסיל ָה Do Amaral,
דו ָ
ָדנ ֶמאן ,גרהארד Dannemann,
148 ,142 ,31 ,30 Tarsila
אישה שחורה 148 A Negra
אנתרוּפופָזִ'יָה Antropofagia
142
יער 148 A Floresta
מסילת הרכבת המרכזית של
ברזיל Estrada de Ferro Central
148 do Brasil
אמָראל ,קריסּפים Do Amaral,
דו ָ
282 Crispim
דואר ,סניפים 433
דוב–נמלים ענק 312 ,25

197 Gerhard

ָדנ ֶמאן ,מפעל סיגרים (סאו
פליקס) 197 Dannemann
דֶספילאג ֵ'ירּו דה קָּפיבאָרה
(ּפארקי נ ָסיֹונָאּו ג'י סֶָרה דה
קָּפיבאָרה) Desfiladeiro da
249 Capivara
דרום ברזיל 324-59 ,8
אוכלוסייה 328-9
ג ָאּושּוס 330-31
מלונות 410-13

453

מסעדות 386-9
מפה 326-7

סנטה קטרינה וּפאראנ ָה
332-47
ריו גראנז' דו סּול 348-59
דרּומֹונד ,קרלוס Drummond,
31 Carlos

דרום–מזרח ברזיל 60-171 ,8
מינאס ג ֶ'ָראיס 120-33
מלונות 366-75
מסעדות 394-401
מפת האזור 62-3
סאו פאולו ,העיר 134-59
סאו פאולו ,מדינה 160-71
קרנבל בריו 64-5

ריו דה ז'נירו ואֶסּפיריטּו סנטו
102-119
ריו דה ז'נירו ,העיר 66-101
דֵרייפ ,דורותי Drape, Dorothy
113
דת 425 ,34-5 ,20

אפרו–ברזילאית 177 ,35
דתות אפרו–ברזילאיות ,425 ,35
194-5

ראו גם קָנדֹומּבל ֶה
דתות ילידיות 35

האֶרה–קרישנה ,תנועה Krishna
35 Consciousness
הגנה מהשמש 427

ההתאחדות המקצועית של
טיולי–אתגר בברזיל ()ABETA
ABETA )Brazilian Adventure
(Travel Trade Association
421 ,419
הואצין 261 Hoatzin
הולנדים
כיבושים בברזיל ,209 ,50-51
224 ,223 ,220 ,217 ,216
הומואים ולסביות ,95 ,94 ,43
144
היסטוריה 46-59

הכיבוש הפורטוגלי 48-9
עידן וארגאס 56-7
היפרמרקטים 414
הֶליסָייט 95 ,94 ,77 Helisight
הֶל ,מקסימיליאנו Hell,
139 ,138 ,136 Maximiliano
המגן הפרנציסקני ( ָסאּובָדֹור) 190

המועצה הלאומית של פועלי
הגומי 289
המחאות נוסעים 431 ,363
המכון הלאומי למורשת
תרבותית (ריו העיר) 87
המרכז החדש (סאו פאולו)
מלונות 374
מסעדות 400

454

(ה)מרכז לאמנויות ומסורות

עממיות (ּפאראטי) Centro de
Artes e Tradições Populares
107

“הנערה מאיּפנמה"
(אנטוניו קרלוס ז'ובים)
“"The Girl from Ipanema
79 ,32
(ה)ספרייה הלאומית (ריו העיר)
73 ,72 Biblioteca Nacional
השכרת רכב 439 ,438
התאחדות אכסניות–הנוער
הברזילאית Federação
Brasileira de Albergues da
365 Juventude

התזמורת הסימפונית העירונית
של סאו פאולו (סאו פאולו)

Orquestra Sinfônica do Estado
142 de São Paulo

קנּודּוס) Vale
ואלי דה ג'יגֹול ָה ( ָ
206 da Degola

ואלי דה לּואָה (ּפארקי נ ָסיֹונָאּו

אדֵירּוס) Vale
שאּפאדָה דוס וי ָ
312 ,291 da Lua
קנּודּוס) Vale da
ואלי דה מֹורץ' ( ָ
206 Morte
סאּורּוס (סֹוז ָה) Vale
ואלי דוס דינֹו ָ
232 ,10 dos Dinossauros

ואלי דוס ויניֶדּוס (ריו גראנז' דו
סּול) ,11 Vale dos Vinhedos
355
מסלול טיול 356 ,355

ואלי דו ּפאטי (ּפארקי נ ָסיֹונָאּו ג'י

אמָנצ'ינ ָה) Vale do
שאּפאדה די ָ
204 Paty
ואלי דו קילֹומּבּו (גָרמאדּו) Vale
354 do Quilombo
ואן גוך ,וינסנט Van Gogh,
143 Vincent
התלמיד
ואן וין ,אוטו 191 Van Veen, Otto

ואסקו דה גאמה ,מועדון

כדורגל Vasco da Gama Soccer
94 Club
וארגאס ,ג'טוליו Vargas, Getulio
218 ,199 ,114 ,55
עידן וארגאס 56-7

וואקארי ,לודג' צף (שמורת

מָמיראוָוה) Uakari Floating
383 ,287 Lodge
וֹולּפי ,אלפרדו Volpi, Alfredo
140 ,30
קֹומּפֹוזיסָאּו 140 Composição
וֹורלד סטאדי ,420 World Study
421
וֶזָ'ה ריו 92 Veja Rio
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וִיָה פּונשָאּו (סאו פאולו) Via
153 ,152 Funchal

וֵיּו ג'י נֹואִיבָה (שאּפאדה דוס
גימָָראיס) ,318 Veu de Noiva

319
ויוֹו ריו (ריו העיר) Vivo Rio
95 ,92
ויזות ודרכונים 434 ,424
ויטאל ּברזיל 148 Brasil, Vital
ויטוריָה (אֶסּפיריטּו סנטו) Vitória
118 ,104 ,103
מלונות 372
מסעדות 397
וִיֶיָרה ,אנטוניו Vieira, Antônio
188 ,31

וילאג'יּו ָקפֶה (סאו פאולו)

153 ,152 Villaggio Café

ויל ָה איליָאּבֶל ָה (איליָאּבֶל ָה) Vila
165 Ilhabela

ויל ָה דו אָּבָראָּו (איליָה גראנז')

110 Vila do Abraão
ויל ָה וֶליָה (ויטוריה) Vila Velha
118
וילה–לֹוּבֹוס ,הֵייטֹור Villa-Lobos,
81 ,21 Heitor
ּבאשיאנאס ּבָרזיל ֵייראס
81 Bachianas Brasileiras

ויל ָה ָמ ָדלֶנ ָה ,מועדון (סאו פאולו)
152 Vila Madalena Club
ויל ָה מריאנה (סאו פאולו) Vila
136 Mariana

ויניּוס ָסאּוטֹון (ּבֶנטּו גֹונסאלבֶס)

356 Vinhos Salton
ויניסיּוש (ריו העיר) Vinícius
95 ,93

ויניקֹול ָה מיאֹולּו (ואלי דוס

ויניֶדּוס) 355 Vinícola Miolo

ויניקֹול ָה ּפיצאטו (ואלי דוס

ויניֶדּוס) 355 Vinícola Pizzato

ויסטָה ג'י לָג ָמאר (ּפארקי

נ ָסיֹונָאּו ג'י סּוּפֶרגאווי) Vista de
339 Lagamar
ויקאם ,הנרי Wickam, Henry
274
וֶלֹוזּו ,קאיטנו Veloso, Caetano
196 ,152 ,33
וָל ֶנטים ,מֶסטֶרה Valentim,
30 Mestre
וָן דה ּבֶק ,ז'אק Van de Beuque,
87 Jacques
אמֶריגֹו Vespucci,
וֶסּפּוצ'יָ ,
88 ,48 Amerigo

גילוי ארכיפלג פרננדו ג'י
נֹורֹוניָה 224
ועידת הוותיקן השנייה 34
וֶר אּו ֶּפזּו (ּבֶל ֶם) ,259 Ver o Peso
268 ,267 ,265

זאב רעמתי 296
זֶּבּו 320
זֶּבָרה אנד ּפֶּפי Zebra & Pepi
421 ,420
זהב ,גילוי 52 ,51
באֹורּו ּפֶרטּו 128 ,126

בּבֹואָה ויסטָה (רֹוראימָה) 288
בגֹויאס 310 ,299
במאטּו גרֹוסּו 315
במינאס ג ֶ'ָראיס 121 ,51
בקּויאּבָה 318 ,51
ז'ֹואָּו השלישי 50 ,49 ,48 João III
ּפסֹואָה (ּפָָראִיּבָה) João
ז'ֹואָּו ֶ
230-31 ,228 ,227 Pessoa
מלונות 380
מסעדות 406
ז'ּואָזֵירּו 24 Juazeiro
ז'ֹוּבים ,אנטוניו קרלוס Jobim,
79 ,32 Antônio Carlos
זּומּבי 215 Zumbi

ז'ֹוקֵיי קלּוּבֶה ברזיל ֵיירּו (ריו העיר)
,80 Jóquei Clube Brasileiro
95 ,94
ז'ילּברטוּ ,באּבֶל Gilberto, Babel

33
ז'ילּברטו ,ז'ֹואָּו Gilberto, João
33 ,32
ז'יל ,ז'ילּברטו Gil, Gilberto
33 ,27
זָ'ל ָ ָּפאּו (טֹוקָנצ'ינס) ,11 Jalapão
310-11 ,300 ,299
מלונות 385
ּפאּו ,פארק מדינה Jalapão
זָ'ל ָ ָ
טיול ספארי 418
רכבי–שטח 419
זָ'נגאדאס ,215 ,214 Jangadas
239 ,227

זָ'קֶָרה דו ברזיל (סאו פאולו)

151 Jacaré do Brasil
סיֹו) 214 Jaragua
זָ'ָרגּואָה (מא ֵ
זָ'רדינס (סאו פאולו) 136 Jardins
אזור קניות 150 ,9
מלונות 374
מסעדות 399
זֶ'רי אֹוף–רֹואד Jeri Off-Road
421 ,419

זֶ'ריקֹו ָאקֹואָָרה (סֵיאָָרה)

240-41 ,227 Jericoacoara
מלונות 380
מסעדות 405-406

חברות תעופה בינלאומיות
435 ,434
חגים לאומיים 43
חוכמת רחוב
בסאו פאולו 155
בריו 96

חופים 38-9 ,27 ,18
אֹוליּו ג'י ּבֹוי (ּבּוזיּוס)Olho de
117 Boi
אָּוצֶ'ר דּו שָאּו (סָנטֶָרם) Alter
266 do Chão
אטָלאיָה (אָָרקאז'ּו) Atalaia
ָ
212
איטאיּפּו (ניצ'ירֹוי) 89 Itaipu

אי ָטקֹואָצ'יאָָרה (ניצ'ירֹוי)

89 Itacoatiara
ּפנֶמָה) Ipanema
אי ָּפנֶמָה (אי ָ
79 ,78 ,21 ,17 ,8
ּפנֶמָה) Arpoador
אָרּפֹו ָאדֹור (אי ָ
79

ּבאיָה ג'י קָסצֶ'ליָאנּוס
(איליאּבֶל ָה) Baía de
165 Castelhanos

ּבאיָה דו סאנשּו (פרננדו ג'י

נֹורֹוניָה)224 Baía do Sancho
ּבאֶרטָה (רֹוטָה דו סֹול) Barreta
237
ּבּוזיּוס (רֹוטָה דו סֹול) Búzios
237
ּבֹונ ֶץ' (איליאּבֶל ָה) 165 Bonete

ג ֶ'ניּפאּבּו (ריו גראנז' דו נֹורץ')
238 ,10 Genipabu
דֹומינגאס דיאָס (אּוּבָטּוּבָה)
164 Domingas Dias

ז'ֹואנ ֶס (איליָה ג'י מאראז'ֹו)
270 Joanes

ז'ּורּוּבָאִיּבָה (אנגָרה דוס ֵרייס)

110 Jurubaíba
סיֹו) 214 Jatiuca
זָ'צ'יּוקָה (מא ֵ
אקֹואָָרה Jericoacoara
זֶ'ריקֹו ָ
240 ,10

טֹוקי טֹוקי גראנז' (מֶָרסיאס)
165 Toque Toque Grande

טֹוקי טֹוקי ּפֶקינּו (מֶָרסיאס)
165 Toque Toque Pequeno

טֵיירסֵיָרה (מֹורּו ג'י סאו פאולו)

198 Terceira

ל ֶּבלֹון (ל ֶּבלֹון) ,78 ,8 Leblon

79
ל ָזארּו (אּוּבָטּוּבָה) 164 Lazaro
ליניָה וֶרז' 207 Linha Verde
סאּו מָרקּוס (סאו לואיס) São
ָ
254 Marcos
סיֹו) Sete
סֶט קֹוקֵירּוס (מא ֵ
214 Coqueiros

סיגּונדָה (מֹורּו דו סאו פאולו)
198 Segunda

סנטו אנטוניו (ּפֹורטּו וֶליּו)
289 Santo Antônio

ּפאראטי–מירים (ּפאראטי)
108 Paraty-Mirim
ּפֹונטָה דאֶָר ִאיָה (סאו לואיס)
254 Ponta d'Areia

כ ל ל י

ּפֹונטָה וֶרז' (מא ֵ
סיֹו) Ponta
214 Verde

ּפֹורטּו דה ּבאָרה ( ָסאּובָדֹור)
194 Porto da Barra

סיֹו) Pajuçara
ּפָז'ּוסאָרה (מא ֵ
214

פֶראדּוריניָה (ּבּוזיּוס)
117 Ferradurinha

ּפראיָה אֹוליּו ד ָאגּואָה (סאּו

לּואיס) 254 Praia Olho d'Agua
ּפראיָה אָזֶדָה (ּבּוזיּוס) Praia
117 Azeda
ּפראיָה אָז ֶדיניָה (ּבּוזיּוס) Praia
117 Azedinha

ּפראיָה ָאטָלאיָה נֹובָה
(אָרקאז'ּו) Praia Atalaia Nova

455

ּפראיָה דאס טֹוניניָאס (אּוּבָטּוּבָה)
163 Praia das Toninhas

ּפראיָה דאס ּפֶדריניָאס

(איגּואָּפי) Praia das Pedrinhas
171

ּפראיָה דה ָאטָלאיָה (פרננדו
ג'י נֹורֹוניָה) Praia da Atalaia
225

ּפראיָה דה ּבאָרה דה צ'יז'ּוקָה
(ריו העיר) Praia da Barra da
86 Tijuca

ּפראיָה דה ויל ָה דו אָלגֹודֹואָּו

(סָלינֹוּפֹוליס) Praia da Vila do
270 Algodoal

ּפראיָה ג'י אֹונג'ינ ָה ( ָסאּובָדֹור)

ּפראיָה דה ָטּבָצ'ינג ָה (רֹוטָה דו
סֹול) 237 Praia da Tabatinga
ּפראיָה דה פֹוָרה (איליָה דו
מאּו) 339 Praia da Fora
ֶ
ּפראיָה דה ּפיּפָה (רֹוטָה דו
סֹול) 237 Praia da Pipa
ּפראיָה דה ּפֶניָה (איליָה ג'י
טּפָריקָה) Praia da Penha
אי ָ

ּפראיָה ג'י אי ָט ֶּפבָה (טֹוֶרס)

ּפראיָה דה פֶראדּוָרה (ּבּוזיּוס)

ּפראיָה ג'י אי ָטּפּואָה ( ָסאּובָדֹור)

ּפראיָה דה ּפרינ ֶססָה דו ָפרֹואּו
(סָלינֹוּפֹוליס) Praia da Princesa

212

ּפראיָה אי ָטאּונ ָה (קֹוסטָה דּו
סּול) 116 Praia Itaúna
ּפראיָה ּבראבָה (ּבּוזיּוס) Praia
117 Brava

194 Praia de Ondina

358 Praia de Itapeva

195 Praia de Itapuã

ּפראיָה ג'י איָר ֶסמָה (פֹור ָטל ֶז ָה)
243 ,242 Praia de Iracema
ּפראיָה ג'י ָאמָָרלינ ָה ( ָסאּובָדֹור)
195 Praia de Amaralina

ּפראיָה ג'י ּבֹואָה וי ָאג ֶ'ם

סאּובָדֹור) Praia de Boa
( ָ
195 Viagem

196

117 Praia da Ferradura
270 do Farol

ּפראיָה דה קֹונסֵי ָסאּו (איליָה
טּפָריקה) Praia da
ג'י אי ָ
196 Conceição

ּפראיָה דו ָאטָלאיָה

(סָלינֹוּפֹוליס) Praia do Atalaia
270

ּפראיָה ג'י טָמּבָאּו (ז'ֹואָּו
ּפסֹואָה) 230 Praia de Tambaú
ֶ
ּפראיָה ג'י מֵייֶרל ֶס (פֹור ָטל ֶז ָה)

ּפראיָה דו ּבֹולדרּו (פרננדו ג'י
נֹורֹוניָה) 224 Praia do Boldro
ּפראיָה דו ּבֹונפים (אָנגָרה דוס
ֵרייס) 110 Praia do Bonfim
סיֹו) Praia
ּפראיָה דו גּונג ָה (מא ֵ

ּפראיָה ג'י ָסאּו פָרנסישקּו
(ניצ'ירֹוי) Praia de São

ּפראיָה דו דֶנצ'יסטָה (אָנגָרה דוס
ֵרייס) 110 Praia do Dentista
ּפראיָה דו ויאֶרג'יּו (איגּואָּפי)

243 Praia de Meireles

ּפראיָה ג'י מֶָרסיאס (מֶָרסיאס)
165 Praia de Maresias
89 Francisco

215 do Gunga

ּפראיָה ג'י פֹוָרה (ּפאראטי)

171 Praia do Viareggio

ּפראיָה ג'י קּומּבּוקּו (פֹור ָטל ֶז ָה)

108 Praia do Jabaquara

ּפראיָה ג'י קֹוסטָה (ויטֹוריָה)

118 Praia do Meio

ּפראיָה גראנז' (אּוּבָטּוּבָה)

108 Praia do Meio

ּפראיָה גראנז' (איליָה ג'י
מאראז'ֹו) 270 Praia Grande
ּפראיָה גראנז' (איליָה דו ֶמאּו)

נֹורֹוניָה) 225 Praia do Meio

108 Praia de Fora

243 Praia de Cumbuco
118 Praia de Costa
164 Praia Grande

339 Praia Grande
ּפראיָה גרּומארי (ּבאָרה) Praia
87 Grumari

ּפראיָה דו זָ'ּבָקּואָָרה (ּפאראטי)
ּפראיָה דו ֵמ ִאיּו (גּואָָרּפארי)
ּפראיָה דו ֵמ ִאיּו (ּפאראטי)
ּפראיָה דו ֵמ ִאיּו (פרננדו ג'י

ּפראיָה דו מֹורּו (גּואָָרּפארי)

118 Praia do Morro

ּפראיָה דו ָמקָריקּו

(סָלינֹוּפֹוליס) Praia do
270 Macarico

456

חופים ,המשך

ּפראיה דו סאג'י (רֹוטָה דו
סֹול) 237 Praia do Sagi
ּפראיָה דו סֶּפיליּו (ּפאראטי)
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כ ל ל י

קּואָרטָה (מֹורּו דו סאו פאולו)
198 Quarta

קֹו ָּפקָּבאנ ָה (ריו העיר)

ּפראיָה דו פּוטּורּו (פֹור ָטל ֶז ָה)

78 ,17 ,8 Copacabana
קּורּורּוּפי (איליֶאּוס) Cururupe
200

ּפראיָה דו ּפֹונ ָטאּו (ּפאראטי)

89 Camboinhas

ּפראיָה דו פֹורץ' (ליניָה וֶרז')

288 Rio Branco
חוקי התנועה 442
חורף 42
חי וצומח 24-5

108 Praia do Cepilho
243 Praia do Futuro
108 Praia do Pontal

207 Praia do Forte

ּפראיָה דו ָפרֹואּו וֶליּו
(סָלינֹוּפֹוליס) Praia do Farol
270 Velho

ּפראיָה דו פָרנסֶס (מֶָרשָאּו
ג'יֹודֹורּו) 214 Praia do Francês
ּפראיָה דו קאּבּו ּבראנקּו (ז'ֹואָּו
ּפסֹואָה) Praia do Cabo Branco
ֶ
230

ּפראיָה דו קָליָאּו ( ָסאּו לּואיס)
254 Praia do Calhau

ּפראיָה דו קָמּבּורי (ויטוריה)
118 Praia do Camburí

ּפראיָה דו רֹוזאדּו (קֹוסטָה
ּבראנקָה) 239 Praia do Rosado
ּפראיָה דיז ֶרטָה (איליָה דו ֶמאּו)
339 Praia Deserta

ּפראיָה וֶרמֶליָה דו נֹורץ'
(אּוּבָטּוּבָה) Praia Vermelha do
164 Norte

ּפראיָה וֶרמֶליָה דו סּול
(אּוּבָטּוּבָה) Praia Vermelha do
164 Sul

ּפראיָה ז'ֹואָּו פֶרנ ָנדֶס (ּבּוזיּוס)
117 Praia João Fernandes

ּפראיָה ז'ֹואָקינ ָה (איליָה ג'י
סנטה קטרינה) Praia Joaquina
347 ,346 ,11
ּפראיָה טאיּפּוס ג'י פֹוָרה
(ּבאָרה גראנז') Praia Taipus de
198 Fora

ּפראיָה טָמּבאּבָה (ז'ֹואָּו
ּפסֹואָה) 231 Praia Tambaba
ֶ
ּפראיָה ל ָָרנזֵ'יראס (ּפאראטי)
108 Praia Laranjeiras

ּפראיָה מֹולי (איליה ג'י סנטה
קטרינה) 347 ,346 Praia Mole
ּפראיָה מָליאדָה (זֶ'ריקֹו ָאקֹואָָרה)
241 Praia Malhada

ּפראיָה סיצ'יּו דו קֹונז' (ליניָה
וֶרז') 207 Praia Sítio do Conde
ּפראיָה ּפראיניָה (ּבאָרה) Praia
87 Prainha
טקֶָרה) Prainha
ּפראיניָה (אי ָ
200

ּפרימֵירה (מֹורּו דו סאו פאולו)
198 Primeira

קָמּבֹואיניָאש (ניצ'ירֹוי)

ריו ּבראנקּו (ּבֹואָה ויסטָה)

אזור איגואסו (ּפאראנ ָה
וארגנטינה) 343
אזור איגואסו 343
איליָה דו ּבָנָנָאּו (טֹוקָנצ'יס)
311

א י נ ד ק ס

טָאּונאי ,ניקולאו Taunay,
88 Nicolau
טולדוּ ,פאדֶרה Toledo, Padre
132
טולוז–לוטרק ,אנרי Toulouse-
143 Lautrec, Henri
פול וִיָאּו לבוש כאדמירל
מהמאה ה–18

טֹום ז'ֹוּבים ,נמל תעופה בינ"ל
88 Tom Jobim
טֹוקָנצ'ינס ראו ברזיליה ,גֹויאס

וטֹוקָנצ'ינס
מלָקֹוף (ֶרסיפי) Torre de
טֹור ג'י ָ

217 Malakoff
טּורינג קלּוּב דו ּברזיל Touring
72 Club do Brasil
טֹוֶרס (ריו גראנז' דו סּול) Torres
358

איליָה דו קָרדֹוזּו
טיולי–אתגר במפלים ובקניונים
(מדינת סאו פאולו)
421 ,419
171
טיולים ברגל 292
אָלטָה פלֹוֶרסטָה (מאטּו
אֶסטאנסיָה מימֹוז ָה (ּבֹוניטּו) 323
גרֹוסּו) 319 ,292
ואלי דו ּפאטי (ּפארקי נ ָסיֹונָאּו
אֶס ָט ָסאּו אֶקולוג'יקו ז'ּוֵריָה–
אמָנצ'ינ ָה) 204
ג'י שאּפאדָה די ָ
איטאצ'ינס (מדינת סאו פאולו)
ּפאּו (טֹוקָנצ'ינס) 310-11
זָ'ל ָ ָ
170
ּפארקי נ ָסיֹונָאּו איטָצ'י ָאיָה ,8
הגן הבוטאני (סאו פאולו) 149
111
המערכת האקולוגית באמזונס
ּפארקי נ ָסיֹונָאּו דוס ָאּפָראדּוס
261
דה סֶָרה (ריו גראנז' דו סּול)
טיולים באמזונס 284-6
358
יער–הגשם באמזונס 260-61
טיולי–נושא ופעילויות בחיק
ָמנָאּוס (אמזונס) ,286 ,284
הטבע 418-21
287
טיולי שיט 440-41
סֶראדּו 296-7
טיולי–שיט 441
ּפָנ ָטנָאּו (מאטּו גרֹוסּו ומאטּו
ּבאיָה ג'י גּו ָאנ ָּבאָרה (ריו העיר)
גרֹוסּו דו סּול) ,316 ,315 ,11
88 Baía de Guanabara
320-321
טנָאּו) 321
טיולי שיט בנהרות (ּפָנ ָ
טנָאּו 320-21 ,297
ּפָנ ָ
טיול עם ילדים 425 ,391 ,153
ריפּוג'יּו פָמיליָה סּפֶרי
טֵיירסָה נ ֶגָרה (ֶרסיפי) Terça
(גָרמאדּו) 354
218 Negra
ראו גם פארקים לאומיים
טֵיירסֵיָרה ּפֹונץ' ,גשר (ויטוריה)
חיות–בר 25 ,24
118 Terceira Ponte
חיי–לילה 417 ,93 ,73
טיסה
חיים פוליטיים 19
הארכת ויזה 434 ,425
אטֹוֶרה Ximenes, Ettore
חי ֶמנ ֶזֶ ,
הגעה בטיסה 434
148
חברות תעופה בינלאומיות
מֹונּומֶנטּו ַא אינ ֶדּפֶנדֶנסיָה
435 ,434
Monumento a Independência
טיולים מאורגנים 435
148
כרטיס כניסה/יציאה 434 ,424
חיסונים 426
משרדי נסיעות 435
חנייה 439
קניות פטורות ממכס 435
חנק כלבי ,נחש 261
תחבורה מנמלי תעופה 435
חסידת יאּבירּו 316 Jabiru
תקנות מכס 435
חרוט הסוכר ,הר
טיסות–פנים 436-37
(ריו העיר) Sugar Loaf
טיפוס סלעים
,67 ,63 ,60 ,8 Mountain
הר חרוט–הסוכר (ריו העיר)
76-7
76-7

ּפארקי נ ָסיֹונָאּו סֶָרה דו סיּפֹו
(מינאס ג ֶ'ָראיס) 125
טיקט–מאסטר (סאו פאולו)
153 ,152 Ticketmaster
טיקט–מאסטר (ריו העיר)
95 ,92 Ticketmaster
טלכרט 432
פגּונדֶס Telles, Lygia
ֶטל ֶס ,ליג'יָה ָ

31 Fagundes
טלפונים ניידים 432
טלפונים ציבוריים 432

טֶמּפלּו ּבּושינז'י (ליּבֶרדאז')
145 Templo Busshinji

טֶמּפלּו דה ּבֹואָה וֹונטאז'
(ברזיליה) Templo da Boa
304 Vontade
טמפרטורות 44-5

טמָרין זהוב–ראש 109 ,108
ָ
טנַג ְָרה הדורה 109
ָ
טפיר 261

טראבֶסָה דו קֹומֶרסיּו (ּפראסָה
 XVוסֶנטרּו) Travessa do
71 Comércio

טֶראסּו איטליה (סאו פאולו)
399 ,139 Terraço Itália
טראּפיש אליעזר לוי (מאקאּפָה)
271 Trapiche Eliezer Levy

טראּפיש ,מסעדה (מאקאּפָה)
,271 Trapiche Restaurante
407

טרוּפיקל דאס ָקטָראטאס ,מלון
(פֹוס דו איגואסו) Tropical das
388 ,340 Cataratas
טרוּפיקל ּפֹורט טּוריסמו נָאּוצ'יקו

Tropical Port Turismo Náutico
421 ,419
טרוּפיקל (רשת מלונות) Tropical
365 ,364

טֶֶרזֹוּפֹוליס (ריו דה ז'נירו)

115 Teresópolis
מלונות 372
מסעדות 397
טֶֶרזינ ָה (ּפיאווי) ,245 Teresina
248
מלונות 381
מסעדות 407

טריליָה קאסקָה דאָנטָה (ּפארקי
נ ָסיֹונָאּו סֶָרה דה ָקנ ָסטָרה)
133 Trilha Casca d'Anta
טרינדאז' (ּפאראטי) Trindade
108
מלונות 372

מסעדות
טֶרן ֶאקֹולֹוג'יה (פֹוס דו איגואסו)
341 Tren Ecológia

טֶֶרנ ָה ,כפרי ילידים (מירנדה)
322 Terena

כ ל ל י

מזֹוניקָה Transamazônica
טָרנס ָא ָ
268
אמֶריקה Transamérica
טָרנס ָ
365 ,364
טנ ֵייָרה Transpantaneira
טָרנסּפָנ ָ
418
טָרנקֹוזּו (ּבאהיה) ,9 Trancoso
201 ,182
מלונות 378
מסעדות 403

טרקים
הר חרוט–הסוכר (ריו העיר)
76-7
ּפארקי נ ָסיֹונָאּו דה סֶָרה דו
סיּפֹו (מינאס ג ֶ'ָראיס) 125
ּפארקי נ ָסיֹונָאּו דה סֶָרה דוס
אֹורגָאּוס (ריו דה ז'נירו) ,112
115

ּפארקי נ ָסיֹונָאּו דה צ'יז'ּוקָה
(ריו העיר) 88 ,83 ,82 ,8
ּפארקי נ ָסיֹונָאּו סֶָרה דה
ָקנ ָסטָרה (מינאס ג ֶ'ָראיס) ,62
133

ּפארקי נ ָסיֹונָאּו שאּפאדָה דוס
אדֵירּוס (גֹויאס) 300 ,299 ,11
וי ָ
418 ,312-13
ּפיקּו דו ָּפּפָגאיּו (איליָה גראנז')
110

יאָרה טּוריסמֹו Iara Turismo
421 ,418
יגואר 290-91
יהדות 35
יהודים 329 ,216 ,35
יוגה 35
יוחנן ה– ,23האפיפיור 34
יוחנן פאולוס השני John Paul
304 II
יום זּומּבי דוס ּפָלמאֶרס Zumbi
215 dos Palmares Day
יין 391

ּבֶנטּו גֹונסאלבֶס (ריו גראנז' דו
סּול) 356
טיול יקבים בוואלי דוס ויניֶדּוס
(ריו גראנז' דו סּול) 355
פלֹוֶרס דה קּוניָה (ריו גראנז'
דו סּול) 357
יפנים 145 ,35 ,30 ,27
ראו גם מהגרים
ישועים 350 ,138 ,49 ,34 ,31
ראו גם סאו מיגל דאס מיסּואִיס

כביש טרנס–אמזונס 59 ,58
כבישי–אגרה 439
כבישים פדרליים 439
כדורגל ,36-7 ,21 ,17 Futebol
421 ,420 ,417 ,153

457

קנ ָה Estádio
איצטדיון מָָר ָ
95 ,94 ,84 ,57 Maracanã
בסאו פאולו 153
בריו 94
גביע ז'ּול רימֶה 59 ,58
כוכבים ברזילאים 36-7
מונדיאל 57 1950
מונדיאל 59 1970
מונדיאל 59 1994
מונדיאל 59 2002
מועדונים 94 ,37

סאו פאולו פּוצ'יּבּול קלּוּבֶה

153 São Paulo Futebol Clube
סנטוס פּוצ'יּבּול קלּוּבֶה Santos
169 ,168 Futebol Clube
כניעת אורוגוואיאנ ָה Surrender of
53 Uruguaiana

כנסיות ,קתדרלות ומנזרים
איגֶרזָ'ה אי מֹוסצֵ'ירּו ג'י
סאּו ּבֶנטֹו (אֹולינדָה) Igreja e
,221 Mosteiro de São Bento
222

איגֶרזָ'ה אי קֹונבֶנטֹו ג'י סאו

סאּובָדֹור) Igreja e
פרנסישקּו ( ָ
,20 Convento de São Francisco
190-91 ,186 ,184

איגֶרזָ'ה ג'י נֹוסָה סניורה דו

ּכ ָרמּו (אֹורּו ּפֶרטּו) Igreja de
,120 Nossa Senhora do Carmo
127

איגֶרזָ'ה ג'י נֹוסָה סניורה דו
רֹוזאריּו (ּפָָרנָגּואָה) Igreja de

338 Nossa Senhora do Rosário

איגֶרזָ'ה ג'י סאּו ּבֶנ ֶדיטּו
(ּפָָרנָגּואָה) Igreja de São
338 Benedito

איגֶרזָ'ה ג'י סאו ז'ורז' (איליֶאּוס)
200 Igreja de São Jorge

איגֶרזָ'ה ג'י סאּו לֹוֶרנסּו (איליָה
טּפָריקָה) Igreja de São
ג'י אי ָ
196 Lourenço

איגֶרזָ'ה ג'י סאו פרנסישקּו
ּפסֹואָה) Igreja de São
(ז'ֹואָּו ֶ
230 Francisco

איגֶרזָ'ה ג'י סאו פרנסישקּו ג'י
אָסיס (ּבֶלּו אֹוריזֹונצ'י) Igreja
125 de São Francisco de Assis

איגֶרזָ'ה ג'י סאו פרנסישקּו ג'י
סאּו ז'ֹואָּו דֶל ֵריי) Igreja
אָסיס ( ָ
133 de São Francisco de Assis

איגֶרזָ'ה ג'י סאו פרנסישקּו ג'י

אָסיס (סאו פאולו) Igreja de São
138 ,135 Francisco de Assis

איגֶרזָ'ה ג'י סאו פרנסישקּו
דה ּפֶניצֶ'נסיָה (ריו העיר)

Igreja de São Francisco da
72 Penitencia

458

כנסיות ,קתדרלות ומנזרים ,המשך
איגֶרזָ'ה ג'י סנטה מריה דוס

ּפנֶדּו) Igreja de Santa
אָנז'ּוס ( ֶ
213 Maria dos Anjos

איגֶרזָ'ה ג'י סנטה מריה

מ ָדלֶנ ָה (מֶָרשָאּו ג'יֹודֹורּו) Igreja
ָ
214 de Santa Maria Madalena

איגֶרזָ'ה ג'י סָנ ָטנ ָה (איליָה

גראנז') 110 Igreja de Santana

איגֶרזָ'ה דה אֹורג ֶ'ם

(קּוריצ'יּבָה) Igreja da Ordem
336

איגֶרזָ'ה דה אֹורג ֶ'ם טֵיירסֵיָרה
ג'י סאו פרנסישקּו ( ָסאּובָדֹור)
Igreja da Ordem Terceira de
187 São Francisco

איגֶרזָ'ה דה סאו פרנסישקּו

ג'י אָסיס (אֹורּו ּפֶרטּו) Igreja
,127 da São Francisco de Assis
128

א י נ ד ק ס

כ ל ל י

איגֶרזָ'ה נֹוסָה סניורה דו ּכ ָרמּו
אמָנצ'ינ ָה) Igreja Nossa
(די ָ
121 Senhora do Carmo

איגֶרזָ'ה נֹוסָה סניורה דו

רֹוזאריּו (ויטֹוריה) Igreja Nossa
118 Senhora do Rosário

איגֶרזָ'ה נֹוסָה סניורה דו
רֹוזאריּו דוס ּפֶרטּוס ( ָסאּובָדֹור)
Igreja Nossa Senhora do
187 Rosário dos Pretos

איגֶרזָ'ה נֹוסָה סניורה דו
רֹוזאריּו דוס ּפֶרסטּוס
(צ'יראג ֶ'נצ'יס) Igreja Nossa
Senhora do Rosário dos
132 Prestos

איגֶרזָ'ה נֹוסֹו סניור דו ּבֹונפים
(ּפיֶרנֹוּפֹוליס) Igreja Nosso
308 Senhor do Bonfim

איגֶרזָ'ה סאּו פרנסישקּו (אֹורּו

ּפֶרטּו) 30 Igreja São Francisco

איגֶרזָ'ה דה סֶה (אֹולינדה)

איגֶרזָ'ה סאּו פרנסישקּו

איגֶרזָ'ה דה קֹונסֹול ָ ָסאּו (סאו
פאולו) Igreja da Consolação

בזיליקה ג'י נֹוסָה סֶניֹוָרה ג'י

220 Igreja da Sé
139

Matriz de São Vicente Mártir
169

איגֶרזָ'ה מָטריס נֹוסָה סניורה

קנֶל ָה) Igreja Matriz
ג'י לּורד ( ָ
354 Nossa Senhora de Lourdes

איגֶרזָ'ה נֹוסָה סניורה דה
גלוריה דו אֹוצֵ'ירּו (ריו העיר)

253 Matriz da Sé

מָטריס נֹוסָה סניורה דה ֶּפנ ָה
(ּפֹורטּו סיגּורּו) Matriz Nossa
201 Senhora da Pena

מֵיירינק ,קפלה (ּפארקי
נ ָסיֹונָאּו דה צ'יז'ּוקָה) Mayrink

129 Assis

נֹוסָה סניורה דאס דֹוֶרס
(ּפאראטי) Nossa Senhora das

סאּובָדֹור) São Francisco de
( ָ
28 Assis

טּפָריקָה) Nossa
(איליָה ג'י אי ָ
196 Senhora da Piedade

168 Santo Antônio do Valongo

88 Chapel

107 Dores

נֹוסָה סניורה דה ּפיֶידאז'

ּפסֹואָה) Basílica de
נֶבֶס (ז'ֹואָּו ֶ
230 Nossa Senhora das Neves

Nossa Senhora da Assunção
129

Basílica de São Pedro dos
129 Clérigos

248 Amparo

110 Carmo

נֹוסָה סניורה דו ּכ ָרמּו

אמָנצ'ינ ָה) Nossa Senhora
(די ָ
124 do Carmo

נֹוסָה סניורה דו ּכ ָרמּו

(מריאנה)Nossa Senhora do
129 Carmo

נֹוסָה סניורה דו קֹונסֵי ָסאּו
(אָנגָרה דוס ֵרייס) Nossa

בזיליקה דו סניור ּבֹום זֶ'זּוס ג'י
ָמטֹוזיניֹוס ,קֹונגֹוניאס (מינאס
ג ֶ'ָראיס) Basílica do Senhor
Bom Jesus de Matosinhos,
130-31 ,30 Congonhas
מֹוסצֵ'ירּו ג'י סאו ּבֶנטּו (ז'ֹואָּו
ּפסֹואָה) Mosteiro de São
ֶ

נֹוסָה סניורה דו רוזאריּו אי
סאו ּבֶנ ֶדיטּו (ּפאראטי) Nossa

פאולו) Mosteiro de São Bento
138-9 ,135 ,30

נֹוסָה סניורה דו רֹוזאריּו דוס
ּפֶרטּוס (סאו פאולו) Nossa

230 Bento

מֹוסצֵ'ירּו ג'י סאו ּבֶנטּו (סאו

110 Senhora do Conceição

נֹוסָה סניורה דו רֹוזאריּו

אמָנצ'ינה) Nossa Senhora
(די ָ
124 do Rosário

Senhora do Rosário e São
106 Benedito

סָנטּואָריּו סנטו אנטוניו דו
ואלֹונגּו (סָנטֹוס) Santuário

קֹונבֶנטֹו ג'י סאו פרנסישקּו
(אֹולינדָה) Convento de São
222 ,220 Francisco
קֹונבֶנטֹו ג'י סאו פרנסישקּו
(מֶָרשָאּו ג'יֹודֹורּו) Convento de

קָטידָראּו מטרופוליטנה (סאו
פאולו) Catedral Metropolitana
138 ,136

ּפנֶדּו) Igreja Nossa
קֹוֶרנץ' ( ֶ
213 Senhora da Corrente

(ריו העיר) Mosteiro de São
72 Bento

Igreja Nossa Senhora do Carmo
220

Matriz de Nossa Senhora da
128 ,127 Conceição

ליּבֶרטּוס (ּפאראטי) Nossa
Senhora dos Pardos Libertos
106

מֹושצֵ'ירּו ג'י סאו ּבֶנטּו

מָטריס ג'י נֹוסָה סניורה
דה קֹונסֵי ָסאּו (אֹורּו ּפֶרטּו)

Catedral de São Pedro de
112 Alcântara

קָטידָראּו דו ּבֹום זֶ'זּוס
(קּויאּבָה) Catedral do Bom

נֹוסָה סניורה דוס נ ָביגאנצ'יס
נֹוסָה סניורה דוס ּפארדּוס

קָטידָראּו מטרופוליטנה (ּפֹורטּו לארגּו דה אֹורג ֶ'ם (קּוריצ'יּבָה)
אל ֶגרי) Catedral Metropolitana
ָ
336 Largo da Ordem
352
לארגּו דו ּבֹוצ'יקאריּו (ריו העיר)
קָטידָראּו מטרופוליטנה (ריו
83 Largo do Boticário
העיר)  Catedral Metropolitanaל ָבאג ֶ'ם דו ּבֹונפים ( ָסאּובָדֹור)
73
,177 ,41 Lavagem do Bonfim
קָטידָראּו מטרופוליטנה ג'י
195
סנטו אנטוניו (די ָאמָנצ'ינ ָה)
ל ֶּבלֹון (ריו העיר) 79 ,67 Leblon
Catedral Metropolitana de
חוף 79 ,8
124 Santo Antônio
מלונות 369
קָטידָראּו מטרופוליטנה נֹוסָה
מסעדות 395-96
סניורה ָאּפֶָרסידָה (ברזיליה)
לָגּואָה ָאזּואּו (זֶ'ריקֹו ָאקֹואָָרה)
Catedral Metropolitana Nossa
,303 ,301 Senhora Aparecida
306-307 ,305

קָטידָראּו מיליטאר ג'י נֹוסָה
סניורה דה ּפאס (ברזיליה)

Catedral Militar de Nossa
304 Senhora da Paz
קפלה דֹוראדָה (ֶרסיפי) Capela
218 Dourada
כספומטים (קאישָה
אָּוטֹומאצ'יקה) caixa
430 automática
כרטיסי אשראי ,428 ,362-3 ,155
430-31
תשלום במסעדות 399
ּכריס ּבארֹוס (סאו פאולו) Cris
152 ,151 Barros

ּכרישטּו ריג ֶ'נטֹור (ּפארקי נ ָסיֹונָאּו
קֹונבֶנטֹו ג'י סאו פרנסישקּו
דה צ'יז'ּוקָה) Cristo Redentor
ּפנֶדּו) Convento de São
( ֶ
88 ,82-3 ,67 ,66 ,17 ,8
213 Francisco
קֹונבֶנטֹו ג'י סנטו אנטוניו (ז'ֹואָּו כתובות 433
ּפסֹואָה) Convento de Santo
ֶ
לאב.אי (סאו פאולו) 153 Lov.E
230 Antônio
לאגּו אראָרה (אמזונס) Lago
קֹונבֶנטֹו ג'י סנטו אנטוניו (ריו
286 Arara
העיר) Convento de Santo
לאגּו דו איּביָרּפּואֶָרה
72 Antônio
(ריו העיר) Lago do Ibirapuera
קֹונבֶנטֹו דה נֹוסָה סניורה דה
147
ּפֶניָה (ויטֹוריה) Convento da
מנָאּוס) Lago
 118 Nossa Senhora da Penhaלאגּו ָממֹורי ( ָ
286 ,284 Mamori
קָטידָראּו ּבזיליקה ( ָסאּובָדֹור)
מנ ָקירי (אמזונס) Lago
 188-9 ,186 Catedral Basílicaלאגּו ָ
286 ,284 Manaquiri
קָטידָראּו ג'י סאו ּפדרו ג'י
לאגּו נ ֶגרּו (גָרמאדּו) Lago Negro
אָּוקאנטָָרה (ּפֶטרֹוּפֹוליס)

Senhora do Rosário dos Pretos
34
אל ֶגרי) Nosso Senhora
(ּפֹורטּו ָ
41 dos Navegantes

מֹוסצֵ'ירּו דה לּוס (סאו פאולו)

קֹונבֶנטֹו ג'י סאו פרנסישקּו

קָטידָראּו ג'י סאו ּפדרו דוס
קל ֶריגּוס (ֶרסיפי) Catedral de
,28 São Pedro dos Clérigos

Igreja Nossa Senhora da Glória
75 do Outeiro

איגֶרזָ'ה נֹוסָה סניורה
דו ּכ ָרמּו (אֹולינדה)

ָסאּו פרנסישקּו ג'י אָסיס

נֹוסָה סניורה דו ּכ ָרמּו (אָנגָרה
דוס ֵרייס) Nossa Senhora do

71 Candelária

142 Mosteiro da Luz

איגֶרזָ'ה נֹוסָה סניורה דה

ָסאּו מיג ֶל דאס מיסּואִיס (ריו
גראנז' דו סּול) São Miguel das
359 ,350 ,326 ,11 Missões
ָסאּו פרנסישקּו ג'י אָסיס
(מריאנה)São Francisco de

(סאו ּכריסטֹובָאּו) Convento de
212 São Francisco

סּבָסצ'יָאּו) 164 Igreja Matriz
ֶ

איגֶרזָ'ה מָטריס ג'י ָסאּו ויסֶנץ'
מארטיר (סאו ויסֶנץ') Igreja

132 Antônio

214 São Francisco

בזיליקה ג'י סאו ּפדרו
דוס קל ֶריגּוס (מריאנה)

Igreja Matriz de Nossa Senhora
308 do Rosário

מָטריס דה סֶה (סאו לּואיס)

164 São Gonçalo

ָסאּו גֹונסאלּו (סאּו ֶסּבָסצ'יָאּו)

נ ָזֶָרה (ּבֶל ֶם) Basílica de Nossa
269 ,264 Senhora de Nazaré

איגֶרזָ'ה טֵיירסֵיָרה אֹורג ֶ'ם ג'י
סאו פרנסישקּו ( ָסאּובָדֹור)

איגֶרזָ'ה מָטריס ג'י נֹוסָה
סניורה דו רֹוזאריּו (ּפיֶרנֹוּפֹוליס)

מָטריס ג'י סנטו אנטוניו
(צ'יראג ֶ'נצ'יס) Matriz de Santo

נֹוסָה סניורה דו אָמּפארּו
(טֶֶרזינ ָה) Nossa Senhora do

בזיליקה ג'י נֹוסָה סֶניֹוָרה דה
אנ ָה) Basílica de
ָאסּונ ָסאּו (מָרי ָ

איגֶרזָ'ה מָטריס (סאו

נֹוסֹו סניור דו ּבֹונפים

סאּובָדֹור) Nosso Senhor do
( ָ
194-5 ,41 Bonfim

(ֶרסיפי) Igreja São Francisco
218

בזיליקה ג'י נֹוסָה סֶניֹוָרה דאס

Igreja Terceira Ordem de São
191 Francisco

מָטריס ג'י נֹוסָה סניורה דו

ּפילאר (אֹורּו ּפֶרטּו) Matriz de
,126 Nossa Senhora do Pilar
128

נֹוסָה סניורה דוס רימֶדיּוס

(ּפאראטי) Nossa Senhora dos
107 Remédios

נֹוסָה סניורה דה קָנג'ילאריָה
(ריו העיר) Nossa Senhora da

איגֶרזָ'ה דו רֹוזאריּו (איגּואָּפי)
171 ,170 Igreja do Rosário
איגֶרזָ'ה דו רֹוזאריּו (קּוריצ'יּבָה)
336 Igreja do Rosário

א י נ ד ק ס
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218

318 Jesus

459

354

לאגּו קָָרקאָרנ ָה (ּבֹואָה ויסטָה)

288 Lago Caracaranã
ל ָאּורינדּו ּפיטָה 88 Laurindo Pitta

לאזֶ'דּו ג'י סֹול ֶדאז' (מֹוסֹורֹו)
239 Lajedo de Soledade

לאזֶ'דּו דו ּפאי מאצ'יּוס (קארירי)
232 ,10 Lajedo do Pai Mateus
לאמאש (ריו העיר) Lamas
95 ,93
לאּפָה (ריו העיר) ,67 ,8 Lapa
93 ,73

241 Lagoa Azul

לָגּואָה ָאזּואּו (ּפֶנינסּול ָה ג'י מָָראּו)
198 Lagoa Azul

לָגּואָה ג'י ּבננה (ּפראיָה ג'י
קּומּבּוקּו) Lagoa de Banana
243

לָגּואָה ג'י ז'אנסֶן (סאו לּואיס)
254 Lagoa de Jansen

לָגּואָה ג'י סנטו אמארּו (דלתא

דו ּפָרנ ָאיּבָה) Lagoa de Santo
250 Amaro

לָגּואָה דו ּפָרנ ָמירים (ּפראיָה
ג'י קּומּבּוקּו) Lagoa do
243 Parnamirim

לָגּואָה דו קָסאנז' (ּפנינסולה

ג'י מָָראּו) Lagoa do Cassange
198
סיֹו) Lagoa
לָגּואָה מּונ ָדאּו (מא ֵ
215 Mundau

לָגּואָה ּפָָראִיזּו (זֶ'ריקֹו ָאקֹואָָרה)
241 Lagoa Paraíso

קנּודּוס) Lagoa
לָגּואָה קֹוקֹורֹוּבֹו ( ָ
206 Cocorobó

לָגּואָה רודריגו ג'י פֵריטאש (ריו
העיר) Lagoa Rodrigo de
80 ,79 Freitas
ל ֶה ּבֹוי (ריו העיר) 95 ,94 Le Boy
לה גירל (ריו העיר) La Girl
95 ,94
מל ֵיָרה (ריו ּבראנקו) La
לה ג ָ ֶ
289 Gameleira
ל ֶה קֹורּבּוזייה ,29 Le Corbusier
304 ,294

לֹוּפֶס מֶנג'יס (איליָה גראנז')
110 Lopes Mendes

לוקסור (רשת מלונות) Luxor
365 ,364
לּורד (ּבֶלּו אֹוריזֹונצ'י) Lourdes
125
לֹורד ג'ים (ריו העיר) Lord Jim
95 ,93
ליאָל ,אינאסיו ּפֵֶרייָרה Leal,
308 Inácio Pereira

ליבראִריָה קולטורה (סאו פאולו)
151 Livraria Cultura

460

א י נ ד ק ס

מאּפָה דו ברזיל (ּפארקי נ ָסיֹונָאּו
ג'י סֶט סידאז'יס) Mapa do

249 Brasil
מאקאּפָה (אמאּפָה) Macapá
271 ,266 ,265
מלונות 382
מסעדות 407

א י נ ד ק ס

(ה)מוזיאון לאמנות של ּבֶל ֶם
(ּבֶל ֶם) Museu de Arte de

מוזיאון אנטוניו ּפראדּו (אנטוניו
ּפראדּו) Museu de Antônio

(ה)מוזיאון לאמנות של ריו
גראנז' דו סּול (ּפֹורטּו ָאל ֶגרי)

מוזיאון ָאסּוז' (ריו העיר)

מוזיאון הרכבת ָמדֵייָרה–
מאמֹוֶרה (ּפֹורטּו וֶליּו)
Madeira-Mamoré Museu
289 ,277 Ferroviário
מוזיאון הרפובליקה (ריו העיר)

כ ל ל י

ליּבֶרדאז' (סאו פאולו)  Liberdadeמאראז'ֹו ,קדרות 270 Marajó
145 ,27
מגלן (איּביס) שָני ,ציפור ,250
מסעדות 400
418 ,255
ליגת בתי–הספר לסמבה  95 ,93מדינת סאו פאולו ,9 São Paulo
ליטֹוָראּו נֹורץ' (מדינת סאו
160-71 ,62 ,17
פאולו) 162 Litoral Norte
הגירה מיפן 169
ליטֹוָראּו סּול (מדינת סאו פאולו)
מלונות 375
162 Litoral Sul
מסעדות 401
ליטֹורינ ָה (רכבת תיירים) Litorina
מפת האזור 162-3
337 ,332
ּפל ֶה 168 Pelé
ֶ
לימודי שפה ותרבות 421 ,420
תחבורה 163
ליניָה וֶרז' (ּבאהיה) Linha Verde
מֶדיסי ,גנרל Medici, General
207
58-9
ליסּבֹואָה ,מנואל פרנסיסקו
מהגרים
128 Lisboa, Manuel Francisco
אוסטרים 334 ,329
ליסּפֶקטֹור ,קלאריס Lispector,
אוקראינים 333 ,329
31 Clarice
איטלקים 356 ,355 ,333 ,329
ל ָמּפיָאּו 239 ,213 Lampião
גרמנים 353 ,333 ,328
ל ֶנסֹויס (ּבאהיה) ,174 Lençóis
הולנדים 329
204 ,182
יפנים 329 ,169 ,168
מלונות 376
מהאיים האזּוריים 328
מסעדות 402
סלאבים 329
לשכות מידע לתיירים 424
פולנים 329 ,336 ,333 ,329
בנמל התעופה הבינ"ל
רוסים 333 ,329
ארּוליוס (סאו פאולו) 152
גּו ָ
מהגרים מאירופה ,326 ,27
349 ,336
מאטָה אָטל ָנצ'יקָה (יער–גשם
מה לקחת 424
אטלנטי) ,18 Mata Atlântica
מודרן סאונד (ריו העיר) Modern
,109 ,111 ,104 ,103 ,25 ,23
91 Sound
,170 ,163 ,162 ,161 ,121
מוזיאון הרכבת ָמדֵייָרה–מאמֹוֶרה
358 ,354 ,339 ,334
(ּפֹורטּו וֶליּו) Madeira-Mamoré
מאטּו גרֹוסּו ומאטּו גרֹוסּו דו סּול
,277 ,258 Museu Ferroviário
(מרכז מערב ברזיל) Mato
289
Grosso & Mato Grosso do Sul
מוזיאונים וגלריות
314-23 ,292 ,11
אֶווה קלאּבין (לָגּואָה רודריגו
מפת האזור 316-17
ג'י פֶריטאש) 80 Eva Klabin
טנָאּו 320-21
ּפָנ ָ
אֶס ָט ָסאּו ּפינאקֹוצֶ'קָה (סאו
תחבורה 317
פאולו) Estação Pinacoteca
מאִי דֹורּו (סנטֹוס) Mãe Douro
ָ
142
168
אתרי קרבות ממלחמת
טאּו) Mãe Luiza
ָמאִי לואיזה (נ ָ ָ
קנּודּוס 206
ָ
237
ּבֹולסָה אי מּוזֵיאּו דו קפה
מאמֹורי (אמזונס) Mamori
(סָנטֹוס) Bolsa e Museu do
מלונות 383
168 Café
אקֹוטּורס Manary
מאנארי ֶ
מּוזֵיאּו דו אֶנקֹונטרּו (ּבֶל ֶם)
232 Ecotours
אלָגּואָס) 214- Maceió
מא ֵסיֹו ( ָ
15
מלונות 378
מסעדות 403-4
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268 Museu do Encontro

(ה)מוזיאון הלאומי (ברזיליה)
301 Museu Nacional

(ה)מוזיאון הלאומי (קינטָה דה

ּבֹואָה וישטָה) Museu Nacional
84

(ה)מוזיאון הלאומי לאמנויות
היפות (ריו העיר) Museu
74 Nacional de Belas Artes

(ה)מוזיאון העירוני (קאנאנֵיָה)
171 Museu Municipal

(ה)מוזיאון העירוני (קאשיָאס
דו סּול) 357 Museu Municipal
(ה)מוזיאון לאמנות אָסיס
שאטֹוּבְִריאן (קָמּפינ ָה
גראנז') Museu de Arte Assis
232 Chateaubriand

(ה)מוזיאון לאמנות בת–זמננו/
( MACסאו פאולו) Museu de
Arte Contemporânea, MAC
148 ,136
(ה)מוזיאון לאמנות דתית
(איגּואָּפי) Museu de Arte Sacra
171

268 Belém

Museu de Arte do Rio Grande
353 do Sul

מוזיאון השחורים (סאו לּואיס)

ואתנולוגיה (ּפָָרנָגּואָה) Museu
de Arqueológia e Etnologia
338

מוזיאון בית היהלומים
אמָנצ'ינ ָה) Museu Casa do
(די ָ
124 Diamante

מוזיאון התמונה והצליל
מנָאּוס) Museu da Imagem e
( ָ

שינגֹו (קניון שינגֹו) Museu de
214 Arqueológia de Xingó

מוזיאון בית רּוי ּברּבוזה (ריו
העיר) Museu Casa de Rui
81 Barbosa

מוזיאון וילה–לוּבוס (ריו העיר)
81 Museu Villa-Lobos
מוזיאון ז'ּוליּו ג'י קָסצ'יליּוס
אל ֶגרי) Museu Júlio de
(ּפֹורטּו ָ

(ה)מוזיאון לארכיאולוגיה

(ה)מוזיאון לארכיאולוגיה של
(ה)מוזיאון להידרוגרפיה

וארכיאולוגיה (איגּואָּפי) Museu
170 Histórico e Arqueológico

(ה)מוזיאון להיסטוריה

(ה)מוזיאון להיסטוריה
ודיפלומטיה (ּפאלאסיּו
טמָראטי) Museu Histórico e
אי ָ

(ה)מוזיאון לאמנות דתית (סאו
פאולו) 142 Museu Arte Sacra
(ה)מוזיאון לאמנות דתית
סאּובָדֹור) Museu de Arte
( ָ

149 Microbiologia

310 Arte Sacra

(ה)מוזיאון לאמנות דתית
(קּוריצ'יּבָה) Museu de Arte
336 Sacra

(ה)מוזיאון לאמנות דתית,
נֹוסָה סניורה דוס ּפארדּוס
ליּבֶרטּוס (ּפאראטי) Museu de
Atre Sacra, Nossa Senhora dos
106 Pardos Libertos

(ה)מוזיאון להיסטוריה לאומית
(ריו העיר) Museu Histórico
(ה)מוזיאון למיקרוביולוגיה
(סאו פאולו) Museu de
(ה)מוזיאון לפיתוח בר–קיימא
(מאקאּפָה) Museu SACACA
271

(ה)מרכז לאמנויות ומסורות
עממיות (ּפאראטי) Centro de

Artes e Tradições Populares
107

(ה)מוזיאון לאמנות בת–זמננו
(אֹולינדה) Museu de Arte
222 ,221 Contemporânea
(ה)מוזיאון לאמנות בת–זמננו
(ניצ'ירֹוי) Museu de Art
89 Contemporânea

124 Juscelino Kubitschek

מוזיאון כרמן מירנדה (ריו

318 Índio Marechal Rondon

העיר) Museu Carmen Miranda
74

Arquidiocesano de Arte Sacra
129

125 Museu Mineiro

מוזיאון הבישופות לאמנות
דתית (מריאנה) Museu
מוזיאון הבישופות לאמנות
דתית (ריו העיר) Museu

Arquidiocesano de Arte Sacra
73

מוזיאון מינ ֵיירּו (ּבֶלּו אֹוריזֹונצ'י)
מוזיאון משפחת ּפֹומּפֵיאּו

(ּפיֶרנֹוּפֹוליס) Museu da Família
308 Pompeu

מוזיאון סאו-פאולו לאמנות/

מוזיאון הּבָנדֵייראס (סידאז' ג'י
גֹויאס) Museu das Bandeiras

( MASPסאו פאולו) Museu de
,9 Arte de São Paulo, MASP
143 ,135

מוזיאון הגומי (ריו ּבראנקּו)

239 Museu de Soledade

מוזיאון ההגירה היפנית
(ליּבֶרדאז') Museu da

242 Museu do Ceará

310

289 Museu da Borrachá

145 Imigração Japonesa

מוזיאון ההגירה
הפולנית (קּוריצ'יּבָה)

מוזיאון סֹול ֶדאז' (מֹוסֹורֹו)

מוזיאון סֵיאָָרה (פֹור ָטל ֶז ָה)
מוזיאון סיריּו ג'י נ ָזֶָרה (ּבֶל ֶם)
269 Museu Círio de Nazaré

מוזיאון סָנטֶָרם (סָנטֶָרם)

274 Museu de Santarém

Museu da Imigração Polonesa
329

מוזיאון סָנטֶָרם לאמנות דתית
(סָנטֶָרם) Museu de Arte Sacra

356 Imigrante

מוזיאון ּפאדֶרה אָנשיֶיטָה (סאו
פאולו) Museu Padre Anchieta

מוזיאון המהגרים (ּבֶנטּו
גֹונסאלבֶס) Museu do

274 de Santarém

132 Toledo

(ה)מוזיאון האפרו–ברזילאי
סאּובָדֹור) Museu Afro-
( ָ
188 ,186 Brasileiro
(ה)מוזיאון הבינ"ל לאמנות
נאיבית (ריו העיר) Museu

(ה)מוזיאון לאמנות מודרנית
(ריו העיר) Museu de Arte

מוזיאון איש הצפון ( ָמנָאּוס)

(ה)מוזיאון לאמנות של ּבאהיה
סאּובָדֹור) Museu de Arte de
( ָ

מוזיאון ָאל ֵיזָ'דיניּו (אֹורּו ּפֶרטּו)

83 Internacional de Arte Naïf

מוזיאון ז'וסלינו קוביצ'ק
אמָנצ'ינ ָה) Museu de
(די ָ

מוזיאון אוסקר ניימייר
(קּוריצ'יּבָה) Museu Oscar

(ה)מוזיאון האזורי ( SPHANסאו
ז'ֹואָּו דֶל ֵריי) Museu Regional

מוזיאון אינקֹונפידֶנסיָה (אֹורּו

146 Museu de Arte Moderna

ּפֶרטּו) Museu da Inconfidência
127

74 Moderna

Museu do Homen do Norte
280

193 Bahia

352 Castilhos

מוזיאון המיסיון (סאו מיג ֶל
דאס מיסּואיס) Museu das

(ה)מוזיאון לאמנות מודרנית
(ּפארקי דו איּביָרּפּואֶָרה)

133 do SPHAN

280 do Som

מוזיאון המטבעות ( ָמנָאּוס)

336 Niemeyer

223 Museu do Barro

254 Museu do Negro

138

(ה)מוזיאון לאמנות מודרנית
סאּובָדֹור) Museu de Arte
( ָ
192 Moderna

81 Museu do Índio

75 Museu da República

מוזיאון ָאּבֶלארדּו רודריגס
סאּובָדֹור) Museu Abelardo
( ָ
187 Rodrigues

מּוזֵיאּו דו ּבארּו ( ָקרּו ָארּו)

281 Museu do Índio

מוזיאון האינדיאנים מֶָרשָאּו
רֹונדֹון (קּויאּבָה) Museu do

(ה)מוזיאון לאמנות דתית (סאו
סּבָסצ'יָאּו) Museu de Arte
ֶ

192 Sacra

מוזיאון האינדיאנים ( ָמנָאּוס)
מוזיאון האינדיאנים (ריו העיר)

74 Nacional

(ה)מוזיאון לאמנות דתית
(סידאז' ג'י גֹויאס) Museu de

147

סאּובָדֹור) Museu Hidrográfico
( ָ
193

(ה)מוזיאון לאמנות דתית (סאו
ּכריסטֹובָאּו) Museu de Arte

164 Sacra

88 Museu Açude

מוזיאון אפרו ברזיל
(ריו העיר) Museu Afro Brasil

85 Diplomatico

212 Sacra

357 Prado

127 Museu Aleijadinho

280 Museu Numismatica
359 Missões

מוזיאון ה ָממּול ֶנגּו (אֹולינדָה)
,221 Museu do Mamulengo
222

מוזיאון ה ָקבָליָאדאס

(ּפיֶרנֹוּפֹוליס) Museu das
308 Cavalhadas

מוזיאון הרכבת ( ָסאּו ז'ֹואָּו
דֶל ֵריי) 133 Museu Ferroviária

מוזיאון ּפאדֶרה טולדו
(צ'יראג ֶ'נצ'יס) Museu Padre
מוזיאון ָּפאּוליסטָה דו
איּפיראנג ָה (סאו פאולו)

Museu Paulista do Ipiranga
148

מוזיאון ּפאראנ ָה (קּוריצ'יּבָה)
336 Museu Paranaense

מוזיאון ּפֹורטּו סיגּורּו (ּפֹורטּו

סיגּורּו) Museu de Porto Seguro
201
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מוזיאון ּפיאווי (טֶֶרזינ ָה) Museu
248 do Piauí

מוזיאון ּפָנ ָטנָאּו (קֹורּומּבָה)
322 Museu do Pantanal

מוזיאון צֶ'מּפֹוס ָטאּו ( ָסאּובָדֹור)
188 Museu Tempostal

מוזיאון קאזה ג'י ּפֶדָרה
(קאשיָאס דו סּול) Museu Casa

357 de Pedra
מוזיאון ריו (ריו העיר) Museu
74 do Rio

מוזיאון תֵיאו ּבָרנ ָדאּו (מא ֵסיֹו)

214-15 Museu Théo Brandão

סֶנטרּו ג'י קּולטּוָרה ּפֹוּפּולאר

(סאו לּואיס) Centro do Cultura
254 ,253 Popular

ּפאלאסיּו אימּפֶריָאּו

(ּפֶטרֹוּפֹוליס) Palácio Imperial
114-15 ,28

פּונ ָד ָסאּו ּפינאקֹוצֶ'קָה ּבֶנ ֶדיטו
קָלישטּו (סָנטֹוס) Fundação
Pinacoteca Benedito Calixto
168

פּונ ָד ָסאּו קאזה ג'י ז'ורז'

סאּובָדֹור) Fundação
אמאדו ( ָ
188 Casa de Jorge Amado

ּפינאקֹוצֶ'קָה דו אֶסטאדּו (סאו
פאולו) Pinacoteca do Estado
140-41
קאזה איסטֹוריקָה דו IPHAN
(אָּוקאנטָָרה) Casa Histórico do
255 IPHAN

קאז ָה דו אָרצ'יזָאּו (קֹורּומּבָה)
322 Casa do Artesão
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מָָרקאטּו 222 maracatu
סגנונות אזוריים 33

סגנונות מוזיקליים אפרו–
ברזילאיים 176
סֶר ָטנ ֶז'ּו ,32 ,21 ,11 sertanejo
233 ,42 ,33
פֹורֹו ,43 ,42 ,33 ,32 forró
,236 ,223 ,209 ,152 ,150
416 ,243
פֶרבּו ,150 ,43 ,33 ,32 frevo
217 ,216 ,209 ,176

ֶרּפֶנצ'יסטאס 239 repentistas
שֹורּו 150 ,93 ,33 choro
מּוטּום 25 Mutum
מולאטים 27 ,26 Mulattoes

מֹונּומֶנטּו ַא אינ ֶדּפֶנדֶנסיָה
(ּפארקי דה אינ ֶדּפֶנדֶנסיָה)

Monumento a Indepêndencia
148

מֹונּומֶנטּו אָּו ג ָרימּפֵירּו (ּבֹואָה
ויסטָה) Monumento ão
288 Garimpeiro

מֹונּומֶנטּו אָס ּבָנדֵייראס (ּפארקי
דו איּביָרּפּואֶָרה) Monumento
146 ás Bandeiras

מֹונּומֶנטּו דו ּפדרו אָלבֶָרס קָּבָרל
(ּפארקי דו איּביָרּפּואֶָרה)

Monumento do Pedro Alvares
147 Cabral
מוניות 442 ,435
מוניות אוויריות 436
מוניות–אופנוע 442 Moto-taxis
מוניות–רדיו 442
אל ֶגרי (ּפָָרה) Monte
מֹונץ' ָ
275 Alegre

קאזה דו מָָרניָאּו (סאו לּואיס)
254 ,252 Casa do Maranhão
טאּו (ּבאָרה) Casa
קאזה דו ּפֹונ ָ

מֹונץ' רֹוראימָה (ּבֹואָה ויסטָה)
288 ,258 Monte Roraima

קאזה דוס קֹונטּוס (אֹורּו
ּפֶרטּו) 126 Casa dos Contos
קאזה מּוזֵיאּו מֶסטֶרה ויטָלינּו
ארּו) Casa Museu Mestre
( ָקרּו ָ

מֹוסֹורֹו (ריו גראנז' דו נֹורץ')

87 do Pontal

223 Vitalino
מוזיקה 32-3 ,21
אקורדיאון 331
ָאשֶה ,150 ,43 ,33 ,32 axé
416 ,236 ,176
בוסה נובה ,32 ,21 bossa nova
152 ,150 ,93 ,81 ,61
טרוּפיקליזמו ,32 tropicalismo
33
כלי נגינה מסורתיים 176
מוזיקה ּפֹוּפּול ָר ּבָרזיל ֵייָרה
(MPB( musica popular
93 ,33 )brasileira )MPB
מופעי מוזיקה 416

מונרייקר 76 Moonraker
מוסוליני 56 Mussolini
239 Mossoró

מועדון היאכטות של איליָאּבֶל ָה
טאּו) Yacht Club de
(פֹור ָ
43 )Ilhabela )Fortal
מועדון הקמפינג של ברזיל

365 Camping Clube do Brasil

מועדון הקריקט והאתלטיקה

של ריו (ניצ'ירֹוי) & Rio Cricket
89 Atheletic Club
מֹו ֶקקָה 179 Moqueca

מֹורּו ג'י סאו פאולו (ּבאהיה)

198 ,181 Morro de São Paulo
מלונות 376-7

מֹורּו ג'י ּפיקּו (פרננדו ג'י נֹורֹוניָה)
211 Morro de Pico
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מֹורּו דה אּורקָה (ריו העיר)
94 ,77 ,76 Morro da Urca

מֹורּו דו ּפאי אינאסיּו (ּפארקי
נ ָסיֹונָאּו ג'י שאּפאדָה
אמָנצ'ינ ָה) Morro do Pai
די ָ
204 Inácio

מֹורּו דו ּפיקּו (פרננדו ג'י נֹורֹוניָה)
225 Morro do Pico

טאּו) Morro do
מֹורּו דו קאֶרקָה (נ ָ ָ
236 Careca

מֹורּו דו קֹונסֶליֶירּו ( ָקנּודּוס)

206 Morro do Conselheiro

מֹורּו דו קֹורקֹובאדּו (ריו העיר)
82-3 Morro do Corcovado
סאּו ,הרוזן Count
מוריס מנ ָ ָ
217 Maurice of Nassau
מֹוֶרצ'יס (ּפאראנ ָה) Morretes
337 ,333
מלונות 388
מסעדות 412
מזג–אוויר 44-5
מֶז ֶטאס 299 Mesetas
מטבע 431 ,430
מטבע זר 430
מטיילים נכים 425 ,363

מטיילים עם צרכים מיוחדים 435
מטעי קקאו (איליֶאּוס) 200
מטעמי צפון–מזרח ברזיל 178-9
מֶטרו (רכבת תחתית) Metro
442-3 ,155
מידע למטיילים Travel
434-43 information
אוטובוסים ומכוניות 438-39
ביטוח נסיעות 426
הפלגות–תיור 441
חבילות–תיור 435
טיסות–פנים 436-37
משרדי נסיעות 435
רכבת 441 ,440
שיט 440-41
תחבורה בערים 442-43

ראו גם טיסה
מֵייֶרל ֶס ,פרננדו Meirelles,
85 ,21 Fernando

עיר האלוהים Cidade de Deus
85 ,21
מילר ,צ'רלס 36 Miller, Charles

מינאס ג ֶ'ָראיס (דרום–מזרח
ברזיל) ,18 ,8 Minas Gerais
120-33 ,103 ,63 ,62
בזיליקה דו סניור ּבֹום זֶ'זּוס
ג'י ָמטֹוזיניּוס ,קֹונגֹוניאס

Basílica do Senhor Bom Jesus
de Matosinhos, Congonhas
130-31
מפת האזור 122-3

מפת רחובות מאויירת :אֹורּו
ּפֶרטּו 126-7
סאּו קרּולס 294 Missão Cruls
מי ָ

מיסטר קֶט (ריו העיר) Mr.
91 Cat

כ ל ל י

מָלפאטי ,אניטה Malfatti, Anita
262 ,142 ,141 ,30
טרופיקל 141 Tropical
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היגיינת מזון 391
ילדים 391
כללי לבוש 390
עישון 391
תשלום וטיפים 390

מיסיונים ישועיים ,עלייתם
ֶממֹוִריָאּו דאס ּבאיאנאס
ונפילתם 358
סאּובָדֹור) Memorial das
( ָ
מיסים 363
189 ,183 Baianas
מיראנץ' דו מֹורּו דו אֶסּפיּו
ראו גם ברים ובתי–קפה
(איגּואָּפי) ֶ Mirante do Morro doממֹוִריָאּו דאס קֹונקיסטאס
מערכות אקולוגיות 311 ,24-5
(סָנטֹוס)Memorial das
170 Espio
דלתא דו ּפָרנָאִיּבָה (ּפיאווי)
169 Conquistas
מיראנץ' דונה מרתה (ריו העיר)
,246 ,10 Delta do Parnaíba
ֶממֹוִריָאּו דו ויניּו (ואלי דוס
63 Mirante Dona Marta
250-51
ויניֶדּוס) Memorial do Vinho
מירנדה ,כרמן Miranda, Carmen
ראו גם ּפָנ ָטנָאּו
355
75 ,71 ,57 ,21
מפות
ֶממֹוִריָאּו דוס ּפֹובּוס אינדיג ֶ'נאס
מיָרנדָה (מאטּו גרֹוסּו דו סּול)
אֹולינדָה (מפת רחובות
(ברזיליה) Memorial dos Povos
322 ,11 Miranda
מאויירת) 220-21
302 Indígenas
מלונות 385-6
אֹורּו ּפֶרטּו (מפת רחובות
ֶממֹוִריָאּו דו ריו גראנז' דו סּול
מישטּוָרה פינ ָה (ריו העיר)
מאויירת) 126-7
אל ֶגרי) Memorial do
(ּפֹורטּו ָ
95 ,93 ,80 Mistura Fina
אזורי אקלים 44-5
353 Rio Grande do Sul
מכרות יהלומים 204 ,174 ,124
טאּו 302-303
אֵיישּו מֹונּומֶנ ָ
ֶממֹוִריָאּו ז'וסלינו קּוּביצֶ'ק
מלונות 366-89 ,362-5
אמזונס ,רֹוראימָה ,אָקרי
(ברזיליה) Memorial Juscelino
אכסניות–נוער והוסטלים 365
ורֹונדֹוניָה 278-9
304 ,302 Kubitschek
אתרי–קיט 364-5
ּבאהיה 182-3
ָמנָאּוס (אמזונס) ,10 Manaus
הזמנת מקומות 362
ּבאָרה דה צ'יז'ּוקָה 86
280-87 ,279 ,278 ,276 ,258
טווח המחירים הזול 365
ּבֶל ֶם 269
טיולים באמזונס 284-7
טיפים 363
ברזיליה רבתי 12
טמפרטורות ומזג–אוויר 44
ילדים 363
ברזיליה ,גֹויאס וטֹוקָנצ'ינס
מלונות 383
לודג'ים 365
300-301
מסעדות 408
מבצעים מיוחדים 363
דלתא דו ּפָרנָאִיּבָה וּפארקי
מָנג ֶזָאּו ג'י ויטוריה (ויטוריה)
מוטלים 365
נ ָסיֹונָאּו דוס ל ֶנסֹויס מָָרניֵינסיס
118 Manguezal de Vitória
מחירים ותשלומים 362-3
250-51
מָנג ֵייָרה ,בית–ספר לסמבה
מטיילים נכים 363
החוף האטלנטי של ָסאּובָדֹור
64 Mangueira
מלונות רשת 365 ,364
194-5
מֶנגיני 138 Menghini
מלונות–דירות 364
היכרות עם דרום ברזיל 326-7
חיזיון אָנשיֶיטָה Visão de
ּפֹוזאדאס 365 ,364 pousadas
היכרות עם דרום–מזרח ברזיל
138 Anchieta
קמפינג 365
62-3
מֶנדֶס ,סרג'יו 32 Mendes, Sergio
מלונות
היכרות עם מרכז מערב ברזיל
מֶנדֶס ,פליסיאנו Mendes,
ּבורּבון קּוריצ'יּבָה (קּוריצ'יּבָה)
292-3
130 Feliciano
363 Bourbon Curitiba
היכרות עם צפון ברזיל 258-9
מֶנדֶס ,שיקו ,10 Mendes, Chico
דֹונאצ'י (ּפארקי נ ָסיֹונָאּו ג'י
היכרות עם צפון–מזרח ברזיל
289 ,277
איָה) 111 Donati
איטָצ'י ָ
174-5
יּוניק (סאו פאולו)  ,29 Uniqueמָנדָקארּו 24 Mandacaru
התמצאות 12-15
ָמנֹואָה ,פארק–מים (מָָרקָזָ'אּו)
374 ,174
ואלי דוס ויניֶדּוס 355
238 Manoa
יּוניק (ּפארקי דו איּביָרּפּואֶָרה)
ּפסֹואָה 231
ז'ֹואָּו ֶ
מנואל הראשון 48 Manuel I
146 Unique
ּפסֹואָה רבתי 231
ז'ֹואָּו ֶ
יּוניק ג ָרדֶן (סאו פאולו)  Uniqueמנות ומאכלים אזוריים בצפון–
חופים בקֹוסטָה דּו סּול 117-
מזרח ברזיל 178-9
374 ,29 Garden
18
מנזרים ראו כנסיות ,קתדרלות
פלֹוֶרסטָה אמזוניקה (אלטָה
חופים ברֹוטָה דו סֹול 237
ומנזרים
פלֹוֶרסטָה) Floresta Amazônica
חופים ואיים באזור ּפאראטי
מסגד אל אימאן עלי איּבן אּבי
319
108
טאל ֶּב (קּוריצ'יּבָה) Al Iman Ali
קוּפקּבאנה ּפאלאס
מנָאּוס 284
טיולים באמזונס מ ָ
35 ibn Abi Taleb
(קוּפקּבאנה) Copacabana
ל ֶּבלֹון 78
מֶסטיסּו 27 Mestiço
368 ,78 Palace
ליניָה וֶרז' 207
מסעדות וברים 390
מָלֹוקאס 289 ,28 Malocas
מאטּו גרֹוסּו ומאטּו גרֹוסּו דו
אוכל צמחוני 391
מלחמות קולוניאליות 50
סּול 316-17
אלכוהול ומשקאות 391
מלחמת הברית המשולשת
מדינת סאו פאולו 162-3
בחירת מסעדה 394-413
70 ,53
מֹורּו דו קֹורקֹובאדּו וּכרישטּו
דמי שירות 391
מלחמת פרגוואי ראו מלחמת
ריג ֶ'נטֹור 82-3
הזמנת מקומות מראש 390
הברית המשולשת
מינאס ג ֶ'ָראיס 122-3
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מפות ,המשך

מנָאּוס 281
ָ
נופים 22-3

סאו לּואיס (מפת רחובות
מאויירת) 252-3
סאו פאולו (מפת רחובות)
154-9
סאו פאולו 136-7
סאו פאולו רבתי 137
ָסאּובָדֹור (מפת רחובות
מאויירת) 184-5
סאּובָדֹור רבתי 185
ָ
סנטה קטרינה וּפאראנ ָה
334-5
סֶרג'יּפיָ ,אלָגּואָס וּפֶרנ ָמּבּוקּו
210-11
סֶָרה דה גָרסיֹוז ָה 337
ּפאראטי 107
ּפארקי דו איּביָרּפּואֶָרה 146-7
ּפארקי נ ָסיֹונָאּו ג'י סֶָרה דה
קָּפיבאָרה (ּפיאווי) 248-9
ּפארקי נ ָסיֹונָאּו ג'י שאּפאדָה
אמָנצ'ינ ָה 204-205
די ָ
ּפארקי נ ָסיֹונָאּו שאּפאדה דוס
אדֵירּוס 312-13
וי ָ
אל ֶגרי 352
ּפֹורטּו ָ
פֹור ָטל ֶז ָה (מפת רחובות
מאויירת) 242
ּפֶטרֹוּפֹוליס 112-13
ּפיאווי ומָָרניָאּו 246-7
ּפיֶרנֹוּפֹוליס 309
פלֹוריאנֹוּפֹוליס ואיליָה ג'י
סנטה קטרינה 346-7
ֶּפלֹוריניּו (מפת רחובות
מאויירת) 186-7
טנָאּו 320-21
ּפָנ ָ
ּפָָראִיּבָה ,ריו גראנז' דו נֹורץ'
וסֵיאָָרה 228-9
ּפראסָה  XVוסֶנטרּו (מפת
רחובות מאויירת) 70-71
ּפָָרה ואָמאּפָה 266-7
פרננדו ג'י נֹורֹוניָה 224-5 ,211
קוּפקּבאנה ,אי ָּפנֶמָה ול ֶּבלֹון
78-9
ריו גראנז' דו סּול 350-51
ריו דה ז'נירו ואֶסּפיריטּו סנטו
104-105
ריו העיר (מפת רחובות) 96-
101
ֶרסיפי 216-17

מפלגת הפועלים (ּפָרצ'ידו דוס
טָרּבָליאדֹוֶרס) Partido dos
19 Trabalhadores

מפרץ ּפָָרנָגּואָה (איליָה דו ֶמאּו)
338 ,334 Paranaguá Bay
מָקּולֶל ֶה 196 Maculelê
מָקּומּבָה 352 ,35 Macumba
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מרוצי סוסים 94
מָָרז'ֹואָָרה ,עם 270 Marajoara

מָרי ָאנ ָה (מינאס ג ֶ'ָראיס)

129 ,122 ,121 Mariana
מלונות 373
מסעדות 398
מריה פּומאסָה Maria Fumaça
440 ,356 ,132

מרינה דה גלוריה (ּבאיָה ג'י

אנ ָּבאָרה) Marina da Glória
גּו ָ
89 ,88
מָריקָה (קֹוסטה דו סּול) Maricá
116

מרכז הכנסים ריֹו–סֶנטרּו (ריו

העיר) Centro de Conveções
87 ,86 RioCentro
מרכז התרבות ( FIESPסאו
פאולו) Centro Cultural FIESP
144
מרכז מערב ברזיל 290-323 ,8

ברזיליה ,גֹויאס וטֹוקָנצ'ינס
298-313
הולדת ברזיליה 294-5
חי וצומח 296-7
מאטּו גרֹוסּו ומאטּו גרֹוסּו דו
סּול 314-23
מלונות 384-6
מסעדות 409-10
מפה 292-3
מָָרניָאּו ראו ּפיאווי ומָָרניָאּו
מֶָרסיאס (מדינת סאו פאולו)
165 Maresias
מלונות 375

מרסלינו ,אנטוניו Marcelino,
188 Antônio

מֶרקאדּו דוס ּפרֹודּוטּוס דה
פלֹוֶרסטָה (מאקאּפָה)

Mercado dos Produtos da
271 Floresta

מֶרקאדּו מֹו ֶדלּו ( ָסאּובָדֹור)

192 ,177 Mercado Modelo

מֶרקאדּו מּוניסי ָּפאּו אדולפו

מנָאּוס) Mercado
ליסּבֹואָה ( ָ
280 Municipal Adolfo Lisboa

מֶרקאדּו סֶנטָראּו (פֹור ָטל ֶז ָה)
242 Mercado Central

מֶרקאדּו ּפּוּבליקּו (ּפֹורטּו ָאל ֶגרי)
352 Mercado Público

מֶרקאדּו ּפּוּבליקּו

(פלֹוריאנֹוּפֹוליס) Mercado
364 ,334 Público

מֶרקאדּו ריּבֵירה (אֹולינדה)

221 Mercado Ribeira
מָרקּו זירּו (ֶרסיפי) Marco Zero
216
מרקורי ,דניאלה Mercury,
33 Daniela

מָָרקָזָ'אּו (ריו גראנז' דו נֹורץ')
238 Maracajaú

מרקס ,רוברטו ּבּורלה
,125 ,87 Marx, Roberto Burle
302 ,295 ,219 ,218 ,149
מֶָרשָאּו ג'יֹודֹורּו ( ָאלָגּואָס)
214 Marechal Deodoro
משטרה 428-9

ּפֹוליסיָה ג'י טּוריסמו

(משטרת התיירות) Polícia de
429 ,428 Turismo
ּפֹוליסיָה מיליטאר Polícia
429 ,428 Militar
ּפֹוליסיָה סיביל Polícia Civil
428

ּפֹוליסיָה ֶפדֶָראּו (משטרה
פדרלית) ,424 Polícia Federal
428 ,425
משקאות 393 ,151 ,150
משקעים 44-5
משרד החינוך Ministério da
421 ,420 Educação
מתי לנסוע 424
נ ֶגּו פּוג'ידּו 196 Nego Fugido

נהרות

ריו אּורּוּבּואִי 284 Rio Urubuí
ריו איגואסו (ארגנטינה) Rio
343 Iguazú
אסּו 342 Rio Iguaçu
ריו איגּו ָ
טאּונאס Rio Itaúnas
ריו אי ָ
119
ריו איּפיראנג ָה Rio Ipiranga
148
ריו אמזונס 278 Rio Amazonas
ריו אָקרי 288 Rio Acre
ריו אָָרגוואיָה Rio Araguaia
311
ריו ּבאָרה 347 Rio Barra
ריו ּבראנקו ,227 Rio Branco
288 ,279 ,277
ריו גוָואִיּבָה 352 Rio Guaiba
ריו דאס אָלמאס Rio das
308 Almas
ריו דאס אָנטאס Rio das Antas
357 ,356
ריו דאס מֹורצ'יס Rio das
132 Mortes
ריו דה ּפראטָה Rio da Prata
323
ריו וֶרמֶליּו 194 Rio Vermelho
ריו זָ'בָאֶס 311 Rio Javaés
ריו ז'ּומָה 286 ,284 Rio Juma
ריו טאּפאז'ֹוס ,10 Rio Tapajós
319 ,274 ,266
ריו טֹוקָנצ'ינס Rio Tocantins
311 ,310

ריו ָמדֵייָרה ,277 Rio Madeira
289 ,278
ריו מימֹוזּו 323 Rio Mimoso
קאִיּפי Rio Maracaípe
ריו מָָר ָ
215

ריו נ ֶגרּו ,259 ,22 Rio Negro
285 ,284 ,280 ,276
סאּו מיגל Rio São Miguel
ריו ָ

312
סאּו פרנסישקּו Rio São
ריו ָ
,210 ,209 ,133 ,9 Francisco
233 ,213
ריו סֹולימּואִיס Rio Solimões
285 ,280 ,276 ,10
ריו סּוקּורי ,317 Rio Sucuri
323
סלֹוּבריניּו Rio Salobrinho
ריו ָ
322
ריו סנטו אנטוניו Rio Santo
132 Antônio
ריו סֶרג'יּפי 212 Rio Sergipe
ריו ּפאראנ ָה 59 Rio Paraná
ריו ּפֹוטי 248 Rio Poty
ריו ּפֹוצֶ'נג'י 236 Rio Potengi
אסּו Rio Paraguaçu
ריו ּפָָרגּו ָ
197
ריו ּפרגוואי 322 Rio Paraguay
ריו ּפֶרגיסאס Rio Preguiças
251 ,250
ריו ּפָָרנָאִיּבָה Rio Parnaíba
250 ,248
אנ ָה Rio Paranhana
ריו ּפָָרני ָ
354
אצֶ'ה 136 Rio Tietê
ריו צ'י ֶ
ריו קאּפיּבָריּבי Rio Capibaribe
216
ריו קּויאּבָה 318 Rio Cuiabá
ריו קריסטָלינּו Rio Cristalino
319 ,11

ריו ריּבֵיָרה דו איגּואָּפי ,שפך
,170 Rio Ribeira do Iguape

171
ריו שינגּו 319 Rio Xingú
ארּו) Nova
נֹובָה זֶ'רּוזָל ֶם ( ָקרּו ָ
223 Jerusalém

נֹובָה ּפאדּואָה (פלֹוֶרס דה קּוניָה)
357 Nova Pádua
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נֹוסָה סניורה דאס ָאל ֶגריאָס
Nossa Senhora das Alegrias
118
נוף 22-3
נֹורג ֶ'סטינּוס 233 Nordestinos

נ ָ ָטאּו ,מפל (ּפֶרזידֶנצ'י פיג ֵייֶרדּו)
284 Natal

טאּו (ריו גראנז' דו נֹורץ') Natal
נָ ָ
236 ,234-5 ,228 ,227 ,175
מלונות 380
מסעדות 406
נָטּוראל סיקלֹוטּוריסמו Natural
421 ,419 Cicloturismo
ניימייר ,אוסקר Niemeyer, Oscar
,121 ,89 ,84-5 ,65 ,29 ,28 ,9
,299 ,295 ,147 ,146 ,125
,336 ,305 ,304 ,303 ,302
נימוסים והליכות 425
ניצ'ירֹוי (ריו העיר) 89 Niterói

ניֶקֹולאנג'יָה (ּפָנ ָטנָאּו)
320 Nhecolândia
מלונות 386

נמלי תעופה

דלפקי מידע לתיירים 424
שירות אוטובוסים 435
ננדו ,עוף 296
נסימנטו ,מילטון Nascimento,
152 Milton
נשים מטיילות 425
נ ֶשלינג ,ג'ון 142 Neschling, John

סָאּובָדֹור (ּבאהיה) ,9 Salvador
184-95 ,182 ,181 ,175 ,174
טמפרטורות ומזג–אוויר 45
מלונות 377
מסעדות 402-403
מפה 184-5
תחבורה 185
סאּו ּבֶנטּו 191 São Bento
ָ

ָסאּובָצֶ'ָרה (איליָה ג'י מאראז'ֹו)
270 Salvaterra

ָסאּו גּבריאל דה ָקשּואֵיָרה
מנָאּוס) São Gabriel da
( ָ
285 Cachoeira

סאו ויסֶנץ' (מדינת סאו פאולו)
,161 ,49 ,48 ,9 São Vicente
169

סאו ז'ֹואָּו דֶל ֵריי (מינאס ג ֶ'ָראיס)
נֹובָה ּפֶטרֹוּפֹוליס (ריו גראנז' דו
,121 ,8 São João del Rei
סּול) 353 Nova Petrópolis
132-3
מלונות 389
מלונות 373
מסעדות 413
מסעדות 398
מנָאּוס) Novo Airão
נֹובּו אַייָראּו ( ָ
ָסאּו ז'ֹוזאפאט (ּפרּוג ֶ'נטֹוּפֹוליס)
285
)São Josafat )Prudentópolis
נֹויצ'יש קִָריֹוקָה (ריו העיר) Noites
329
95 ,92 Carioca
סאּו ּכריסטֹובָאּו (סֶרג'יּפי) São
ָ
נּונ ֶס ,קלרה 32 Nunes, Clara
212 ,210 Cristóvão
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סאּו לּואיס (מָָרניָאּו) ,10 São Luís
252-4 ,246 ,245 ,174
מלונות 381
מסעדות 406-7
סָאּו ָמטֵיאּוס (אלפרדו סֶשיאָטי)
São Mateus )Alfredo
305 )Ceschiatti
סאו ֶסּבָסצ'יָאּו (מדינת סאו
פאולו) ,161 São Sebastião
164-5
מסעדות 402
סאו סילבֶסטרי ,מרוץ (סאו
פאולו) 41 São Silvestre
סאו פאולו העיר (מדינת סאו
פאולו) ,9 ,8 São Paulo City
134-59 ,62 ,27 ,19 ,14
אוטובוסים 443
בילויים 152-3
חוכמת רחוב 155
טמפרטורות ומזג–אוויר 45
מלונות 374
מסעדות 399-401
מפת האזור 136-7
סצנה מוזיקלית 33
ּפארקי דו איּביָרּפּואֶָרה 146-7
ּפינאקֹוצֶ'קָה דו אֶסטאדּו 140-
41

קניות 150-51
רכבת–תחתית 442 ,443
תחבורה 137
סאּו ּפֶדרּו (איליָאּבֶל ָה) São
ָ
165 Pedro

סאו ּפדרו ג'י אָּוקאנטָָרה
סאּובָדֹור) São Pedro de
( ָ
190 Alcântara

סאו ּפדרו דוס קל ֶריגּוס (ֶרסיפי)

28 São Pedro dos Clérigos
סאו פֶליקס (ּבאהיה) 197 São Félix

סאו פרנסישקּו דו סּול (סנטה
קטרינה) São Francisco do
333 Sul

סאו פרנסישקּו (סאו לּואיס) São
254 Francisco

סאל ָה ג'י אֶסטאדּו (ּפֶטרופוליס)
115 Sala de Estado

סאל ָה ג'י מּוזיקָה (ּפֶטרֹוּפֹוליס)
115 Sala de Música

סאל ָה דו ּפרימֵיירּו ֵריינאדּו

(ּפֶטרֹוּפֹוליס)Sala do Primeiro
114 Reinado

סאל ָה ָסאּו ָּפאּולּו (סאו פאולו)

153 ,152 ,142 Sala São Paulo

סאל ָה ססיליה מֵייֶרל ֶש (ריו העיר)
95 ,94 Sala Cecília Meireles
סאל ֶס ,וולטר 21 Salles, Walter
תחנה מרכזית ברזיל Central
21 do Brasil
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סאמּפָה ּבָייקֶרס Sampa Bikers
סידאז' מֹוֶרנ ָה ראו קאמּפּו גראנז'
אסּו 340-45
פֹוס דו איגּו ָ
421 ,419
סיורים במסוק 95 ,94
פלֹוריאנֹוּפֹוליס ואיליָה ג'י
סאקּו ג'י ָממָנגּואָה (ּפאראטי)
סיורים מודרכים
סנטה קטרינה 346-7
108 Saco de Mamangua
בסֶרטָאּו 232
תחבורה 335
סיּו (איליָה גראנז') Saco
סאקּו דו ֵ
בפאבֶלאס של ריו 85
סנטו אמארּו (ּבאהיה) Santo
110 do Céu
בריו גראנז' 418
196 Amaro
סָבאסי (ּבֶלּו אֹוריזֹונצ'י) Savassi
דיג פיראניה 286
סנטו אנטוניו ג'י ליסּבֹואָה
125
ואלי דוס ויניֶדּוס (ריו גראנז' דו
(איליָה ג'י סנטה קטרינה)
סָּבאָרה (ּבֶלּו אֹוריזֹונצ'י) Sabara
סּול) 355 ,11
Santo Antônio de Lisboa
125
מסוק בריו העיר 95 ,94
346
ֶסג ָל ,לאזאר ,30 Segall, Lasar
ספארי 421 ,418
סנטו אנטוניו (ֶרסיפי) Santo
142
רכבי–חולות 240 ,119
218 ,216 Antônio
סוואנה 297 Savanna
שיט בנהר האמזונס 440-41
סָנטּואָריּו ג'י וידָה סילבֶסטרי
סֹוז ָה (ּפָָראִיּבָה)  232 ,228 Souzaסינ ֶה ( SESCסאו פאולו) Cine
פאז ֶנדָה ואגאפֹוגּו (ּפיֶרנֹוּפֹוליס)
סאּובָדֹור) Solar
סֹולאר דו אּוניָאּו ( ָ
153 SESC
Santuário de Vida Silvestre
192 do Unhão
סינ ֵה–אָרץ' 153 Cinearte
309 Fazenda Vagafogo
סֹוסיֶידאז' איּפיקָה ּברזיליירה
סיצ'יּו רוברטו ּבּורל ֶה מָרקס (ריו סָנטּואָריּו דֹום ּבֹוסקּו (ברזיליה)
(לָגּואָה רודריגו ג'י פֵריטאש)
העיר) Sítio Roberto Burle
304 Santuário Dom Bosco
80 Sociedade Hípica Brasileira
87 ,86 Marx
סָנטּואָריּו סנטו אנטוניו דו ואלֹונגּו
סּוּפרימּו טריּבּונָאּו ֶפדֶָראּו
סיריּבָה ,אי (ּפארקי נ ָסיֹונָאּו
(סָנטֹוס) Santuário Santo
(ברזיליה) Supremo Tribunal
מָריניּו ג'י אָּברֹוליּוס) Siriba
168 Antônio do Valongo
304 ,303 Federal
201
סנטו גָראּו (סאו פאולו) Santo
סופרים מתקופת הרפובליקה
סיריּו ג'י נ ָזֶָרה (ּבֶל ֶם) Círio de
151 ,150 Grão
31
269 ,40 Nazaré
סנטו דַיימי ,תנועה דתית Santo
סּוּפֶרקּואָדָרה ( 309ברזיליה)
אדֹור (ריו העיר) Circo
סירקּו וֹו ָ
35 Daime
295 Superquadra 309
95 ,92 ,73 Voador
סָנטֹוס (מדינת סאו פאולו)
סוקרטס 37 Socrates
סֶלבאטּור 421 ,418 Selvatur
168-9 ,161 ,9 Santos
סּבָסצ'יָאּו Salgado,
סֹוֶרה (איליה ג'י מאראז'ֹו)  Souréסָלגאדֹוֶ ,
מלונות 375
270
30 Sebastião
מסעדות 401
סחלב קָטל ֵיאָה 109 ,103
סָלינֹוּפֹוליס (ּפָָרה) Salinópolis
סָנטֹוס-סאו–פאולו ,מסילת
סחר בעבדים 181 ,164 ,50
270
רכבת 53
ביטול העבדות 196 ,112 ,53
מלונות 382
סנטוס פּוצ'יּבֹול קלּוּבֶה Santos
מוזיאון השחורים (סאו לואיס) סמבה ,67 ,32 ,21 ,17 ,8 Samba
169 ,168 ,9 Futebol Clube
254
416 ,176 ,152 ,150 ,93
סָנטָנג ֶ'ר קּולטּוָראּו (ּפֹורטּו ָאל ֶגרי)
ראו גם תרבות אפרו–
לימודים 421 ,420
353 Santander Cultural
ברזילאית
סמבה ג'י רֹודָה Samba de roda
סֶנטָראּו ג'י אינצֶ'רקָמּביּו Central
סטֹוקל ֶר ,כריסטיאנו Stockler,
196
421 ,420 de Intercambio
142 Cristiano
סָמּבֹודרֹומּו וסידאז' דו סמבה
סֶנטרּו איסטֹוריקּו (סאו לּואיס)
סטָמיני ,ז'ֹואָּו 89 Sattamini, João
ָ
(ריו העיר) & Sambódromo
252-4 Centro Histórico
סֵיאָָרה ראו ּפָָראִיּבָה ,ריו גראנז'
,84-5 ,65 Cidade do Samba
טאּו) Centro
סֶנטרּו ג'י טּוריזמּו (נ ָ ָ
דו נֹורץ' וסֵיאָָרה
93
236 de Turismo
סידאז' אלטָה (ּפֹורטּו ָאל ֶגרי)
ֶסנ ָה ,איירטון  21 Senna, Ayrtonסֶנטרּו ג'י טּוריזמּו (פֹור ָטל ֶז ָה)
352 Cidade Alta
סנטה אלנה דה וואיֶרן (ונצואלה)
242 Centro de Turismo
סידאז' ּבאישָה (ּפֹורטּו ָאל ֶגרי)
288 Santa Elena de Uairén
סֶנטרּו ג'י טָרדיסּואיס גָאּושאס
352 Cidade Baixa
סנטה לּואיז ָה (ּבֶלּו אֹוריזֹונצ'י)
Centro de Tradições Gaúchas
סידאז' ג'י גֹויאס (גֹויאס) Cidade
125 Santa Luiza
330
 310 ,300 ,299 ,292 de Goiásסנטה ּפָסיֶינסיָה (סאו פאולו)
סֶנטרּו ג'י קּולטּוָרה ּפֹוּפּולאר/
מלונות 384
151 ,150 Santa Paciência
קאז ָה דה פֶסטָה (סאו לּואיס)
מסעדות 409
סנטה קטרינה וּפאראנ ָה (דרום
Centro de Cultura Popular/
סידאז' ג'י סמבה (ריו העיר)
ברזיל) & Santa Catarina
254 ,253 Casa da Festa
95 ,93 ,85 Cidade de Samba
,326 ,324-5 ,11 Paraná
סֶנטרּו דה לָגּואָה (סנטה
סידאז' דה מוזיקה רוברטו מָריניּו
332-47
קטרינה)Centro da Lagoa
(ריו העיר) Cidade da Música
מזג–אוויר 44-5
347 ,346
,92 ,86 Roberto Marinho
מלונות 386-8
סיֹו) 214 Centro
סֶנטרּו (מא ֵ
95 ,94
מסעדות 410-11
סֶנטרּו ֶממֹוריָה דה ּבאהיה
סידאז' דו רוק (ריו העיר) Cidade
מפת האזור 334-5
סאּובָדֹור) Centro Memoria da
( ָ
95 ,92 do Rock
סֶָרה דה גָרסיֹוז ָה 337
189 Bahia

סֶנטרּו (סאו פאולו) Centro
מלונות 374
מסעדות 399

כ ל ל י

ּפארקי נ ָסיֹונָאּו סֶָרה
דה ָקנ ָסטָרה (מינאס ג ֶ'ָראיס)
133

סֶנטרּו קּולטּוָראּו ּבָנקּו דו ברזיל
(סאו פאולו) Centro Cultural

ּפארקי נ ָסיֹונָאּו סֶָרה דו סיּפֹו
(מינאס ג ֶ'ָראיס) ,122 ,121

סֶנטרּו קּולטּוָראּו ּבָנקּו דו ברזיל
(ריו העיר) Centro Cultural
95 ,94 Banco do Brasil
סֶנטרּו קּולטּוָראּו ג'י סאו
פרנסישקו (ז'ֹואָּו ֶּפסֹואָה)

ּפארקי נ ָסיֹונָאּו שאּפאדָה דוס
ויאדֵירּוס (גֹויאס) 312
שימור 297
סָָראִיבָה Saraíva
בסאו פאולו 151
בריו 91
סֶרבאנצ'יש (ריו העיר) Cervantes
95 ,93
סֶרג'יּפיָ ,אלָגּואָס וּפֶרנ ָמּבּוקּו
& Sergipe, Alagoas
,174 ,49 ,9 Pernambuco
208-25
מלונות 378-9
מסעדות 403-405
מפת האזור 210-11
פרננדו ג'י נֹורֹוניָה 224-5
תחבורה 211
אל ֶגרי) Serra
סֶָרה אֶֶרֶרה (מֹונץ' ָ

139 Banco do Brasil

Centro Cultural de São
230 Francisco

סֶנטרֹו קֹולטֹוָראּו ָדנ ֶמאן (סאו
פֶליקס) Centro Cultural
197 Dannemann

סֶנטרֹו קֹולטֹוָראּו קִָריֹוקָה (ריו
העיר) Centro Cultural Carioca
95 ,93
סֶנטרֹו קֹולטֹוָראּו קִָריֹוקָה (ריו
העיר) Centro Cultural Carioca
95 ,93
סֶנטרּו (ריו העיר) ,68 Centro
70-71
מלונות 366
מסעדות 394
סָנטֶָרם (ּפָָרה) ,10 Santarém
274-5 ,265 ,258
מלונות 382
מסעדות 407
סנפלינג 205
ספארי ,טיולים 421 ,418
ספורט 21
ראו גם כדורגל
ספורט אתגרי 313 ,312
ספורט–מים 421 ,419 ,39
גלישת–רוח 419 ,241 ,39
דיג ספורטיבי 441 ,322
רפטינג ושיט בקאנו 419
ראו גם צלילה ,שנירקול
וגלישת–גלים
סָּפיראנג ָה ,שמורה (ליניָה וֶרז')
207 Sapiranga
ספיריטיזם ,דת 35
ספיריטיזם ,דת Kardecism
35 ,20
ספרות קולוניאלית 31
ספרים וכתבי–עת 151

ָסקּואֶָרמָה (קֹוסטה דו סּול)

116 Saquarema
סקליאר ,מֹואָסיר Scliar, Moacyr
35 ,31
סֶראדּו ,292 ,23 ,18 ,11 Cerrado
308 ,299
חי וצומח 296-7 ,25

ּפארקי נ ָסיֹונָאּו דאס אימאס
(גֹויאס) 311 ,11

125

275 Ererê
סֶָרה גָאּושָה ,רכס Serra Gaúcha
355 ,349 ,329

סֶָרה דה איּפיָאּפאּבָה (ּפארקי

נ ָסיֹונָאּו ג'י אּוּבָז'אָרה) Serra da
241 Ipiapaba

סֶָרה דה ּבֹורּבֹוֶרמָה (קארירי)
232 Serra da Borborema

סֶָרה דה גָרסיֹוז ָה (ּפאראנ ָה)
337 Serra da Graciosa

סֶָרה דה קָריִוֹוקָה (ריו העיר)
88 Serra da Carioca

סֶָרה דו איטאצ'ינס (מדינת סאו
פאולו) 170 Serra do Itatins
סֶָרה דו אֶסּפיניָאסּו (ּפארקי
נ ָסיֹונָאּו סֶָרה דו סיּפֹו) Serra do
125 Espinhaço

סֶָרה דו ּבֹודו ֶקנ ָה (מאטּו גרֹוסּו דו
סּול) 323 Serra do Bodoquena
סֶָרה דו מאר ,110 Serra do Mar
337 ,170 ,164
סֶָרה דו ָקּפָָראֹו (מינאס ג ֶ'ָראיס)
121 Serra do Caparaó

סֶָרה ּפָייטּונ ָה (מֹונץ' ָאל ֶגרי)
275 Serra Paytuna

סֶרטָאּו ,122 ,23 ,18 ,10 Sertão
300 ,233 ,232 ,209
חי וצומח 24
סֶרינג ֵירּו ,תרבות (אָקרי)

277 Seringueiro
סשיאטי ,אלפרדו Ceschiatti,
305 Alfredo
סתיו 42

467

עבודה בהתנדבות 420-21
עיתונים וכתבי–עת 433
עם ואוכלוסיה 20
אוכלוסיית אמזוניה 262-3
עמים ואוכלוסיה בברזיל 26-7
עץ ברזיל (ּפָאּו–ברזיל) 50 ,49
עצלן תלת–אצבעי 261
עַקָב שחור–צווארון 323

פאבֶלאס ,206 ,68 ,18 Favelas

299
באָנגָרה דוס ֵרייס 110
בסאו פאולו 155 ,135
בריו 85 ,68
ּפאגֹודיניּו ,זֶקָה Pagodinho,
32 Zeca

ּפאדֶרה סי ֶסרּו (ז'ּואָזֵירּו דו נֹורץ')
40 Padre Cicero

ָּפאּו ג'י ָאסּוּכ ָר ראו הר חרוט–
הסוכר

ּפָאּו–דאָרקּו– ָאמֶָרלּו Pau-d'arco-
261 amarelo
פאולוס השישי ,האפיפיור 34
ּפאּוליסטאנֹוס 27 Paulistanos
ָ

ָּפאּוליסטָה מֹול (סאו פאולו)
144 Paulista Mall

ּפאּומאס (איליָה גראנז') Palmas
ָ
110
ּפאּומאס (טֹוקָנצ'ינס) Palmas
ָ
310
מלונות 385
מסעדות 409
פאז ֶנדאס ,124 ,11 Fazendas
322 ,321 ,320

באיליָה ג'י מאראז'ֹו (ּפָָרה)
272-3 ,270
פאז ֶנדָה ּבאיָה גראנז' (מיָרנדָה)
,322 Fazenda Baía Grande
385

פאז ֶנדָה ֵמ ִאיָה לּואָה (מירנדה)
386 ,322 Fazenda Meia Lua
פאז ֶנדָה סן פרנסישקּו
(מירנדה) Fazenda San
386 ,322 Francisco
פאז ֶנדָה סנטה ָאמֶליָה
סיּו) Fazenda
(שאּפא ָדאּו דו ֵ

311 Santa Amélia
פאז ֶנדָה ּפאלֹומאס Fazenda
421 ,418 Palomas
ּפאישָאּו ג'י ּכריסטּו Paixão de
223 Cristo

ּפאלאסיּו אי ָטמָראטי (ריו העיר)
85 Palácio Itamaraty

ּפאלאסיּו אימּפֶריָאּו (ּפֶטרֹוּפֹוליס)
114-15 ,8 Palácio Imperial
ּפאלאסיּו אנטוניו לֶמּוס (ּבֶל ֶם)
268 Palácio Antônio Lemos

468

ּפאלאסיּו ג'י אי ָטמָראטי

(ברזיליה) Palácio de Itamaraty
304 ,299

ּפאלאסיּו ג'י קריס ָטאּו

(ּפֶטרֹוּפֹוליס) Palácio de Cristal
112-13

ּפאלאסיּו דה ז'ּוסצ'יסָה (ברזיליה)
304 ,303 Palácio da Justiça
ּפאלאסיּו דה ז'ּוסצ'יסָה (ֶרסיפי)
218 Palácio da Justiça

ּפאלאסיּו דוס לֶאֹואִיס (סאו
לואיס) 252 Palácio dos Leões
ּפאלאסיּו דו ּפלָנָאּוטּו (ברזיליה)
,302 Palácio do Planalto
304 ,303
ּפאלאסיּו דו קאמּפּו דאס
ּפרינסֶסאס (ֶרסיפי) Palácio do
218 Campo das Princesas

ּפאלאסיּו מּוניסי ָּפאּו (ּבֹואָה

א י נ ד ק ס
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מלונות 371
מסעדות 397
ּפאראנ ָה ראו סנטה קטרינה

וּפאראנ ָה

ּפארקים וגנים 417

ּבֹוסקי ּפאּפָה ז'ֹואָּו ּפאולו II
ֶממֹוריָאּו ּפֹולֹונ ֶס (קּוריצ'יּבָה)

Bosque Papa João Paulo II
336 Memorial Polones
גן–חיות (ריו העיר) Jardim
84 Zoológico

הגן הבוטאני (סאו פאולו)
149 Jardim Botânico

ּפאלאסיּו ּפדרו ארנסטו (ריו

ּפאלאסיּו ּפיָרצ'יני (ּפֹורטּו ָאל ֶגרי)
352 Palácio Piratini

ּפאלאסיּו קֹונז' דוס אָרקּוס
(סידאז' ג'י גֹויאס) Palácio
310 Conde dos Arcos

ּפאלאסיּו ריו ּבראנקּו ( ָסאּובָדֹור)
189 Palácio Rio Branco

ּפאלאסיּו ריו ּבראנקּו (ריו

ּבראנקּו) Palácio Rio Branco
288

ּפאלאסיּו ריו נגרו ( ָמנָאּוס)
280 Palácio Rio Negro

ּפאלאסיּו ריו נגרו (ּפֶטרֹוּפֹוליס)

112 Palácio Rio Negro
ּפאסּו אימּפֶריָאּו (ריו העיר) Paço
70 ,67 Imperial

ּפאסּו דה אָּופאנג ֶ'ג ָה (ֶרסיפי)
216 Paço da Alfândega

ּפא ֵסיּו ג ָרג ָנטָה דו דיאּבלֹו

(ארגנטינה) Passeio Garganta
343 do Diablo

ּפאצ'יּו ג'י סאּו ּפדרו (ֶרסיפי)
218 Pátio de São Pedro

ּפאצ'יּו דו קֹול ֶג'יּו (סאו פאולו)

138 Pátio do Colégio
ּפאראטּור 421 ,418 Paratur
ּפאראטי (ריו דה ז'נירו) ,8 Paraty
106-108 ,105 ,104 ,103
חופים 108

ּפארקי דאס אֶסקּולטּוראס

(ֶרסיפי) Parque das Esculturas
216

144 Jardim Europa
195 Jardim de Alá

149 Jardim Lineu

353 Aldeia do Imigrante

ּפארקי אָמּביֶינ ָטאּו אֶנקֹונטרּו
דוס ריאּוס (טֶֶרזינ ָה) Parque

Ambiental Encontro dos Rios
248

ּפארקי אָמּביֶינ ָטאּו שיקּו
מֶנדֶס (ריו ּבראנקו) Parque

ּפארקי אֶס ָטדּואָּו ג'י ָמרּומּבי

(ּפאראנ ָה) Parque Estadual de
337 Marumbi

ּפארקי אֶס ָטדּואָּו ג'י ָקנּודּוס

קנּודּוס) Parque Estadual de
( ָ
206 Canudos

ּפארקי אֶס ָטדּואָּו דה איליָה
גראנז' (איליָה גראנז') Parque
110 Estadual da Ilha Grande

ּפארקי אֶס ָטדּואָּו דה ּפֶדָרה
ָאזּואּו (אֶסּפיריטּו סנטו)

Parque Estadual da Pedra Azul
119

ּפארקי ּבורלה מרקס (סאו
פאולו) Parque Burle Marx
149

Parque Nacional da Serra da
133 ,62 Canastra

לאומיים
ּפָביליָאּו זָ'ּפֹונ ֶס (סאו פאולו)
146 Pavilhão Japonês

ּפארקי דה פֶראדּוָרה (קאנֶל ָה)

(ריו העיר) Parque Nacional da
88 ,83 ,82 ,8 Tijuca

ּפארקי דה ָק ָטקּומּבָה (ריו
העיר) Parque da Catacumba

(ּפאראנ ָה) Parque Nacional do
342 ,340 Iguaçu

ּפֶדָרה דה גאבֵיָה (ּפארקי נ ָסיֹונָאּו
דה צ'יז'ּוקָה) Pedra da Gávea

ּפארקי דאס דּונאס (נ ָ ָטאּו)
236 Parque das Dunas

ּפארקי דה אינ ֶדּפֶנדֶנסיָה
(סאו פאולו) Parque da
148 Independência

ּפארקי דו איּביָרּפּואֶָרה (סאו
פאולו) Parque do Ibirapuera
146-7 ,136 ,40 ,9
ּפארקי דו ּפֹובּו (קָמּפינ ָה
גראנז') 232 Parque do Povo
ּפארקי דו קָָרקֹואּו (קאנֶל ָה)
354 Parque do Caracol

ּפארקי נ ָסיֹונָאּו דה סֶָרה
דוס אֹורגָאּוס (ריו דה ז'נירו)

Parque Nacional da Serra dos
115 ,112 Órgãos

ּפארקי נ ָסיֹונָאּו דה צ'יז'ּוקָה
ּפארקי נ ָסיֹונָאּו דו איגואסּו

ּפארקי נ ָסיֹונָאּו דו איטָצ'י ָאיָה
(ריו דה ז'נירו) Parque
,103 ,8 Nacional do Itatiaia
418 ,111 ,110 ,104
ּפארקי נ ָסיֹונָאּו דו ּפָנ ָטנָאּו
מאטֹוגרֹוסֶנסי (ּפָנ ָטנָאּו)

Parque Nacional do Pantanal
320 Matogrossense

ּפארקי דּונאס ג'י ג ֶ'ניּפאּבּו
(ג ֶ'ניּפאּבּו) Parque Dunas de
238 ,236 Genipabu
ּפארקי טרי ָאנֹון (סאו פאולו)

ּפארקי נ ָסיֹונָאּו דוס
ָאּפָראדּוס דה סֶָרה (ריו גראנז'
דו סּול) Parque Nacional dos
,350 ,349 Aparados da Serra

ּפארקי קנֹור (גָרמאדּו) Parque
354 Knorr

ּפארקי נ ָסיֹונָאּו דוס ל ֶנסֹויס
מָָרניֵינסיס Parque Nacional

144 Parque Trianon

ּפארקי ריו ּפֶרטּו (די ָאמָנצ'ינ ָה)
124 Parque Rio Preto

פארקים לאומיים
289 Ambiental Chico Mendes
ּפארקי נ ָסיֹונָאּו ג'י אּוּבָז'אָרה
ּפארקי אָניָאנגָּבָאּו (סאו פאולו)
(סֵיאָָרה) Parque Nacional de
139 Parque Anhangabaú
241 ,227 Ubajara
ּפארקי אֶס ָטדּואָּו ג'י איליָאּבֶל ָה
ּפארקי נ ָסיֹונָאּו ג'י מֹונץ'
(איליָאּבֶל ָה) Parque Estadual
רֹוראימָה (רֹוראימָה) Parque
165 de Ilhabela

(גֹויאס) Parque Nacional das
311 ,11 Emas

ּפארקי נ ָסיֹונ ָאל איגּו ָאסּו

(ארגנטינה) Parque Nacional
343 ,340 Iguazú
ּפארקי נ ָסיֹונָאּו ראו פארקים

ּפֶדָרה ָאזּואּו (אֶסּפיריטּו סנטו)
119 ,104 ,103 Pedra Azul
מלונות 371
ּפֶדָרה ּבֹוניטָה (ּפארקי נ ָסיֹונָאּו
דה צ'יז'ּוקָה) 88 Pedra Bonita
ּפֶדָרה ג'י אינסקרי ָסאּו (ּפארקי
נ ָסיֹונָאּו ג'י סֶט סידאז'יס)

זָ'רדים ג'י ָאל ָה ( ָסאּובָדֹור)

אל ֶגרי) 327 Palácio Municipal
ָ

העיר) Palácio Pedro Ernesto
73

ּפארקי ג'י ָמצֶ'רנידאז'

80

סיצ'יּו רוּברטו ּבּורל ֶה מָרקס
(ריו העיר) Sítio Roberto Burle
87 ,86 Marx
ּפארק הציפורים (פֹוס דו
איגואסו) 342 Parque das Aves
ּפארקי אָּוג ֵ' ִאיָה דו אימיגראנצ'י
(נֹובָה ּפֶטרֹוּפֹוליס) Parque

ּפאלאסיּו סאו פרנסישקּו

(ריו ּבראנקו) Parque de
288 Maternidade

ּפארקי נ ָסיֹונָאּו דה סֶָרה דה
ָקנ ָסטָרה (מינאס ג ֶ'ָראיס)

358 Parque de Guarita

354 Parque da Ferradura

ויסטָה) 288 Palácio Municipal

(קּוריצ'יּבָה) Palácio São
336 Francisco

ּפארקי ג'י גּואָריטָה (טֹוֶרס)

ּפארקי נ ָסיֹונָאּו דאס אימאס

הגן הבוטאני (ריו העיר)
80-81 Jardim Botânico
זָ'רדים אירופה (סאו פאולו)

זָ'רדים לינ ֵיאּו (סאו פאולו)

ּפאלאסיּו מּוניסי ָּפאּו (ּפֹורטּו
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כ ל ל י

Nacional de Monte Roraima
288

ּפארקי נ ָסיֹונָאּו ג'י סּוּפֶרגאווי
(ּפאראנ ָה) Parque Nacional de
339 ,334 Superagüi
ּפארקי נ ָסיֹונָאּו ג'י סֶט
סידאז'יס (מָָרניָאּו) Parque
,246 Nacional de Sete Cidades
418 ,249
ּפארקי נ ָסיֹונָאּו ג'י סֶָרה דה
קָּפיבאָרה (ּפיָאווי) Parque
Nacional de Serra da Capivara
248-9 ,246

ּפארקי נ ָסיֹונָאּו ג'י שאּפאדָה
אמָנצ'ינ ָה (ּבאהיה) Parque
די ָ

Nacional de Chapada
204-205 ,174 ,9 Diamantina

358

,10 dos Lençóis Maranhenses
419 ,250-51 ,18
ּפארקי נ ָסיֹונָאּו זָ'אּו (אמזונס)
285 Parque Nacional Jaú

ּפארקי נ ָסיֹונָאּו מָריניּו ג'י
אָּברֹוליּוס (ּבאהיה) Parque

Nacional Marinho de Abrolhos
201 ,181

ּפארקי נ ָסיֹונָאּו מָריניּו ג'י
פרננדו ג'י נֹורֹוניָה (פרננדו
ג'י נֹורֹוניָה) Parque Nacional
Marinho de Fernando de
224 Norhonha

ּפארקי נ ָסיֹונָאּו סֶָרה דה
ָקנ ָסטָרה (מינאס ג ֶ'ָראיס)

Parque Nacional Serra da
133 ,122 ,8 Canastra

ּפארקי נ ָסיֹונָאּו סֶָרה דו סיּפֹו
(מינאס ג ֶ'ָראיס) Parque
125 Nacional Serra do Cipó

ּפארקי נ ָסיֹונָאּו שאּפאדָה

אדֵירּוס (גֹויאס) Parque
דוס וי ָ
Nacional Chapada dos
,300 ,299 ,11 Veadeiros
418 ,312-13

249 Pedra de Inscrição
88

ּפֶדָרה דה לּואָה ּבראנקָה
(ּפֶרזידֶנצ'י פיג ֵיֶרדּו) Pedra da
284 Lua Branca

ּפֶדָרה דו ֶאל ֶפאנץ' (ּפארקי
נ ָסיֹונָאּו ג'י סֶט סידאז'יס)
249 ,246 Pedra do Elefante
ּפֶדָרה דו ֶאל ֶפאנץ' (קֹוסטָה דּו
סּול) 116 Pedra do Elefante
ּפֶדָרה דו סינּו (ּפארקי נ ָסיֹונָאּו
דה סֶָרה דוס אֹורגָאּוס) Pedra
115 do Sino

ּפֶדָרה פּוראדָה (זֶ'ריקֹו ָאקֹואָָרה)
241 Pedra Furada

ּפֶדָרה פּוראדָה (ּפֶרזידֶנצ'י

פיג ֵיֶרדּו) 284 Pedra Furada
פדרו השני ,הקיסר Pedro II,
84 Emperor

ּפּואֶרטּו איגּו ָאסּו (ארגנטינה)
343 Puerto Iguazú

ּפֹוינט ג'י גרּומארי ,מסעדה (ריו
העיר) 87 Point de Grumari
פּונ ָד ָסאּו אווה קלאּבין
(ריו העיר) Fundação Eva
80 Klabin

פּונ ָד ָסאּו ּפינאקֹוצֶ'קָה ּבנדיטו
קָלישטּו (סָנטֹוס) Fundação

Pinacoteca Benedito Calixto
168

פּונ ָד ָסאּו קאז ָה ג'י ז'ורז' אמאדו
סאּובָדֹור) Fundação Casa de
( ָ
188 ,187 Jorge Amado
ּפֹונ ָטאּו דה ּבאָרה (מא ֵסיֹו)
214 Pontal da Barra

ּפֹונטָה ג'י מָָר ָקאִיּפי (ּפֹורטּו ג'י
ג ָליניָאס) Ponta de Maracaípe
215

ּפֹונטָה ג'י קָסצֶ'ליָאנֹוס (איליָה
ּפּבָה) Ponta de
ג'י ּבֹואי ֶ
198 Castelhanos

469

ּפֹונטָה גרֹוסָה (ּפאראנ ָה) Ponta
329 Grossa

ּפֹונטָה דו סֵיישאס (ז'ֹואָּו ֶּפסֹואָה)

230 Ponta do Seixas
טאּו) Ponta Negra
ּפֹונטָה נ ֶגָרה (נ ָ ָ
237 ,236

ּפֹונץ' ז'ֹוז ֶה סארנ ֵיי (סאו לּואיס)
247 Ponte José Sarney

אסּו (ּפאראנ ָה) Foz
פֹוס דו איגּו ָ
,333 ,326 ,18 ,11 do Iguaçu
340-45 ,334
מלונות 387-8
מסעדות 411
ּפֹוסּו ָאזּואּו (שאּפאדָה
אמָנצ'ינ ָה) Poço Azul
די ָ
202-203
ּפֹוסּו אֶנקָנטאדּו (ּפארקי נ ָסיֹונָאּו
ג'י שאּפאדה די ָאמָנצ'ינ ָה)
205 Poço Encantado

ּפֹוסּו דאס אָנדֹוריניָאס (ּפאראטי)
108 Poço das Andorinhas

ּפֹוסט ,פראנס ,30 Post, Frans
219 ,143 ,74
ּפֹוקֹונ ֶה (מאטּו גרֹוסּו)Poconé
מלונות 386
פורד ,הנרי 275 Ford, Henry
אקֹואָָרה) Por
ּפֹור דו סֹול (זֶ'ריקֹו ָ
241 do Sol

ּפֹורטּו ָאל ֶגרי (ריו גראנז' דו סּול)
,350 ,327 ,11 Porto Alegre
352-3
טמפרטורות ומזג–אוויר 44
מלונות 389
מסעדות 413
ּפֹורטּו ג'י ג ָליניָאס (ּפֶרנ ָמּבּוקּו)
215 ,174 Porto de Galinhas
מלונות 379
מסעדות 404
פורטוגלים 26
אדריכלות פורטוגלית ,174
252-5 ,186-7 ,175
הגעה לּבאהיה 181
כיבוש ברזיל ,48-9 ,47 ,20
227 ,209 ,50
שפה 17
ּפֹורטּו דה ּבאָרה ( ָסאּובָדֹור)
194 Porto da Barra

ּפֹורטּו דו מאנגי (קֹוסטָה ּבראנקה)
239 Porto do Mangue
ּפֹורטּו וֶליּו (רֹונדֹוניָה) Porto Velho
289 ,278 ,277 ,10
מלונות 383-4
מסעדות 408
ּפֹורטּו סיגּורּו (ּבאהיה) Porto
201 ,9 Seguro
מלונות 377
מסעדות 402

כ ל ל י
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מנָאּוס) Porto
ּפֹורטּו פלּוטאנץ' ( ָ
280 Flutante

פֹורץ' נֹוסָה סניורה דה ָאסּונ ָסאּו
טל ֶז ָה) Forte Nossa
(פֹור ָ
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ּפל ֶה 169 ,168 ,37 ,21 ,9 Pelé
ֶ

ֶּפלֹוטאס (ריו גראנז' דו סּול)

ּפֹורטּו קָמאָרה (איליָה ג'י
242 Senhora da Assunção
349 Pelotas
מאראז'ֹו) 270 Porto Camara
פֹורץ' ּפרינסיּפי דה ּבֵייָרה (ּפֹורטּו פלֹוריאנֹוּפֹוליס (סנטה קטרינה)
ּפֹורטּו ָקנּואָס ,מסעדה (פֹוס דו
וֶליּו) Forte Principe da Beira
,333 ,327 ,11 Florianópolis
איגואסו) 340 Porto Canoas
289
346-7 ,334
ּפֹורטינ ָרי ,קָנדידּו Portinari,
ּפֹור קילו 391 Por kilo
מלונות 387
142 ,125 ,88 ,30 Candido
ּפֶטרֹוּבראס 57 ,18-19 Petrobras
מסעדות 411
המהגרים 30 Os Retirantes
ּפֶטרֹוּפֹוליס (ריו דה ז'נירו)
סאּובָדֹור) Pelourinho
ֶּפלֹוריניּו ( ָ
המסטיסו 30 O Mestiço
112- ,104 ,63 ,8 Petrópolis
186-7 ,184 ,181
פֹור ָטל ֶז ָה ג'י נֹוסָה דוס ּפָרז ֶריס
15
פלֹוֶרס דה קּוניָה (ריו גראנז' דו
מאּו)Fortaleza de
(איליָה דו ֶ
מלונות 371
סּול) ,350 Flores da Cunha
338 Nossa dos Prazeres
מסעדות 397
357
פֹור ָטל ֶז ָה ג'י ָסאּו ז'ֹוז ֶה ג'י
ּפיאווי ומָָרניָאּו (צפון–מזרח
פלֹוֶרסטָה ָא ָמזֹוניקָה (אלטָה
מאקאּפָה (מאקאּפָה)
ברזיל) ,10 Piauí & Maranhão
פלֹוֶרסטָה) Floresta Amazônica
Fortaleza de São José de
244-55 ,174
319
270 Macapá
דלתא דו ּפָָרנ ָאיּבָה וּפארקי
פלֹוֶרשטָה דה צ'יז'ּוקָה (ּפארקי
פֹור ָטל ֶז ָה ג'י סנטה קרּוס
נ ָסיֹונָאּו דוס ל ֶנסֹויס מָָרניֵינסיס
נ ָסיֹונָאּו דה צ'יז'ּוקָה) Floresta
(ניצ'ירֹוי) Fortaleza de Santa
250-51
88 da Tijuca
89 Cruz
מלונות 381
מסעדות 395
פֹור ָטל ֶז ָה דו טָּפיראנדּו (מֹורּו
מסעדות 406-407
ּפל ָ ָטפֹורמָה ( 1ריו העיר)
סאּו ּפאולו) Fortaleza do
ג'י ָ
מפת האזור 246-7
95 ,93 1 Plataforma
198 Tapirando
מפת רחובות מאויירתָ :סאּו
ּפל ֵייסֶנטֶר (סאו פאולו)
טל ֶז ָה (סֵיאָָרה) Fortaleza
פֹור ָ
לּואיס 252-3
Playcenter )153
242-3 ,229 ,228 ,227
ּפארקי נ ָסיֹונָאּו ג'י סֶָרה דה
פליני טּוריסמו Fellini Turismo
מלונות 380
קָּפיבאָרה 248-9
421 ,418
מסעדות 405
ּפיאָסאבָה 25 Piaçava
פלָמֶנגּו (אּוּבָטּוּבָה) Flamengo
פֹורץ' אֹוָרנג' (איליָה ג'י
פיג ֵייֶרדּו ,גנרל ז'ֹואָּו Figueiredo,
164
איטאמָָרקָה) Forte Orange
59 General João
פלָמֶנגּו וּבֹוטאפֹוגּו & Flamengo
223
פֵיז'ֹו ָאדָה 392 ,94 Feijoada
Botafogo
פֹורץ' ג'י ָ
סאּו ז'ֹוז ֶה ג'י מאקאּפָה פיטאס 195 ,194 ,176 Fitas
מלונות 368-9
(מאקאּפָה) Forte de São José
ּפיטּו מֹו ֶקקָה 179 Pitu moqueca
מסעדות 395
266 de Macapá
פיטיּפלדי ,אמרסון Fittipaldi,
פלמנגו ,מועדון כדורגל (ריו
פֹורץ' ג'י סאו לורנסו (איליָה
21 Emerson
העיר) Flamengo Football Club
טּפָריקָה) Forte de São
ג'י אי ָ
ּפֵיישֹוטּו ,הנשיא פלוריאנו
94 ,79
196 Lourenço
294 Peixoto, Floriano
פָמיליָה טאסקָה (ואלי דוס
פֹורץ' ג'י סאּו פיליּפ ( ָסאּובָדֹור)
פיל ֶה 215 Filé
ויניֶדּוס) 355 Famiglia Tasca
195 Forte de São Felipe
פיליּוס ג'י ּבימּבָה Filhos de
ּפָמּפּוליָה (ּבֶלּו אֹוריזֹונצ'י)
פֹורץ' ג'י סנטו אנטוניו ( ָסאּובָדֹור)
421 ,420 Bimba
125 Pampulha
193 Forte de Santo Antônio
פיליּוס דה לּואָה Filhos da Lua
ֶּפנֶדּו ( ָאלָגּואָס) ,210 Penedo
פֹורץ' ג'יפֶנסֹור ּפֶר ֶּפטּואֹו
255
213
(ּפאראטי) Forte Defensor
ּפינאקֹוצֶ'קָה דו אֶסטאדּו (סאו
מסעדות 404
107 Perpétuo
פאולו) Pinacoteca do Estado
ּפָנדֵיירּו 176 pandeiro
פֹורץ' ג'י קֹוּפקּבאנה
140-41 ,9
ּפָנ ָטנָאּו (מאטּו גרֹוסּו ומאטֹו
(ריו העיר) Forte de
ּפינזֹון ,ויסנטה יאניֶיז Pinzón,
גרֹוסּו דו סּול) ,11 ,8 Pantanal
78 Copacabana
259 ,47 Vicente Yáñez
320-21 ,316 ,315 ,18
פֹורץ' דאס סינקּו ּפֹונטאס
ּפיקֶה ,נלסון Piquet, Nelson
העונה היבשה והעונה
(ֶרסיפי) Forte das Cinco Pontas
87 ,21
הגשומה 22
217
ּפיקּו דו ָּפּפָגאיּו (איליָה גראנז')
חי וצומח 297 ,25
פֹורץ' דו ּברּום (ֶרסיפי) Forte do
110 Pico do Papagaio
מזג–אוויר 44
217 Brum
פיראניה ,דג 261
ּפנינסולה ג'י מָָראּו
פֹורץ' דוס ֵרייס מאגּוס (נ ָ ָטאּו)
טיולי דיג 286
(ּבאהיה) Peninsula de Maraú
236 Forte dos Reis Magos
פירמָה קאז ָה 151 Firma Casa
198
פֹורץ' דו קָסצֶ'לּו (ּבֶל ֶם) ּ Forte doפיֶרנֹוּפֹוליס (גֹויאס) Pirenópolis
ּפֶנינסּול ָה דה ּפֹונטָה דה
268 Castelo
308-9 ,300 ,299 ,293 ,292
טל ֶז ָה (אּוּבָטּוּבָה) Peninsula
פֹור ָ
פֹורץ' ז'ּונקֵייָרה (קֹורּומּבָה) Forte
מלונות 385
164 da Ponta da Fortaleza
322 Junqueira
מסעדות 409
ּפָנסֶטי ,ז'וזה 140 Pancetti, José

פסטיבלים ,ירידים ומצעדים

א פֶסטָה דוס סָנטֹוס A Festa
ַ
106 dos Santos
אֹוקטֹוּבֶרפֶסט 40 Oktoberfest
אֶקסּפו–פלֹוָרה 40 Expoflora
ּבֶמּבֶה דו מֶרקאדּו Bembé do
196 ,42 Mercado
גראן–פרי פורמולה  1ברזיל
Grand 1 Brazilian Formula
Prix
הביאנלה הבינ"ל לספרות 42

הביאנלה לאמנות של סאו
פאולו 40
היריד ההיפי של אי ָּפנֶמָה

,79 Feira Hippie de Ipanema
91 ,90
הפסטיבל הבינ"ל לתיאטרון–
בובות 43
הפסטיבל הבינ"ל לתרבות
וגסטרונומיה 43
ז'ּוּבילֵיּו דו סניור ּבֹום זֶ'זּוס דו
מטֹוזיניּוס Jubileu do Senhor
ָ

131 Bom Jesus do Matosinhos
יריד עבודות–היד הלאומי 40
ל ָבאג ֶ'ם דו ּבֹונפים Lavagem
195 ,41 do Bonfim
מצעד הגאווה 43 GLBT Parade
מרוץ סאו סילבֶסטרי São
Silvestre Race

נֹוסָה סניורה דוס נ ָביגאנצ'יס

Nossa Senhora dos Navegantes
41
סאּו ז'ֹואָּו 43 São João
ָ

סימאנ ָה ג'י אינקֹונפידֶנסיָה

132 Semana de Inconfidência
סימאנ ָה סנטה Semana Santa
42
סיריֹו ג'י נ ָזֶָרה Círio de Nazaré
40

ּפאדֶרה סי ֶסרּו ,עלייה לרגל
40 Padre Cícero

פֹורֹו קאז'ּו ,פסטיבל מוזיקה

212 Forró Caju Music Festival

פֶסטאס דוס צ'יקּומּבי אי

אלארדּו Festas dos Ticumbi e
41 Alardo
פֶסטאס ז'ּונינאס Festas
232 ,227 ,42-3 ,10 Juninas
פֶסטָה ג'י יֶמָנזָ'ה Festa de
195 Yemanjá
פֶסטָה ג'י סאו לאזָרּו Festa de
41 São Lázaro
פֶסטָה דה ּבֹואָה מֹורץ' Festa
197 da Boa Morte

פֶסטָה דה נֹוסָה סניורה דאס
נֶבֶס Festa da Nossa Senhora
43 das Neves
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פֶסטָה דה נֹוסָה סניורה דוס
רימֶדיּוס Festa da

Nossa Senhora dos Remédios
107

פֶסטָה דו אֹומֶם ּפָנ ָטנ ֵיירּו

Festa do Homem Pantaneiro
322 ,11
פֶסטָה דו ּבֹוי ּבּומּבָה Festa do
287 ,43 Boi Bumbá

פֶסטָה דו ּבּומּבָה– ֶמאּו–ּבֹוי
,43 Festa do Bumba-meu-boi
254

פֶסטָה דו דיבינּו אֶסּפיריטּו
סנטו Festa do Divino Espírito
,254 ,253 ,244 ,42 Santo
309 ,308 ,299 ,255
פֶסטָה דו ּפיָאּו ג'י
ּבֹויאדֵירּו Festa do Peão de

43 Boiadeiro
פֶסטָה דו ּפיניָאּו Festa do
43 Pinhão
פֶסטָה נ ָסיֹונָאּו דה אּובָה Festa
41 Nacional da Uva

פֶסטָה נ ָסיֹונָאּו דה מאסָה

42 Festa Nacional da Mãça
פֶסטָה סנטה ברברה Festa
41 Santa Bárbara
פֶסטיבל גָרמאדּו Festival de
354 ,43 Gramado
פֶסטיבל דו אינבֶרנּו Festival do
43 Inverno

פסטיבל האמנות של סאו

ּכריסטֹובָאּו Festival de Arte de
212 São Cristóvão
פסטיבל הדיג הבינ"ל 40

פסטיבל המחול הבינ"ל

Festival Internacional da
43 Dança

פסטיבל הספרות הבינ"ל של

ּפאראטי (FLIP( Festa Literária
)Internacional de Paraty )FLIP
106 ,43

פסטיבל הסרטים הבינלאומי
של סאו פאולו 40
פסטיבל הפולקלור של
האמזונס Festival Folclórico do
281 Amazonas

פסטיבל וילה–לוּבוס
81 Villa-Lobos Festival
פסטיבל כדורים פורחים 42
פסטיבל ּפינג ָה Pinga Festival
43
פסטיבל רוק בריו Rock in Rio
93 Festival

ּפֶסקאדֹוֶרס דו ריו וֶרמֶליּו

Pescadores do Rio Vermelho
41
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ּפרֹו ֶס ָסאּו דו ּבֹום זֶ'זּוס
דוס נ ָביגאנצ'יס

Processão do Bom Jesus dos
41 Navegantes
סאּו דו פֹוג ֵָריּו Processão
ּפרֹו ֶס ָ
42 do Fogareu

ּפרֹו ֶס ָסאּו דוס נָבֶגאנצ'יש

41 Processão dos Navegantes
קרנבל ,17 ,16 ,8 Carnaval
,135 ,67 ,64-5 ,27 ,41 ,21
193
ראלי דוס סֶרטֹואיס Rally dos
43 Sertões
ֶרבֵילֹון בקוּפקּבאנה Reveillon
41 at Copacabana
ֶרסיפֹוליָה 40 Recifolia

שבוע האופנה של סאו פאולו
145 ,41
שבוע השיט באיליָאּבֶל ָה 43
פסלים
גנרל אֹוזֹוריּו (ריו העיר)
70 General Osório

דֹום ּפדרו ,המלך (ּפֶטרֹוּפֹוליס)

104 Dom Pedro
הנביא חבקוק (קֹונגֹוניָאס)
130 Habucac
הסעודה האחרונה (קֹונגֹוניָאס)
131
טיראדֶנטיס (אֹורּו ּפֶרטּו)
127 Tiradentes
ישעיהו (קֹונגֹוניָאס) 130 Isaías
לכידת ישו (קֹונגֹוניָאס) 131
סאּובָדֹור) São
סָאּו ּבֶנטּו ( ָ
191 Bento
ּפאדֶרה סיסֶרּו (ז'ּואָזֵירּו דו
נֹורץ') 40 Padre Cícero
ּפֶסקאדֹוֶרס דו ריו וֶרמֶליּו
סאּובָדֹור) Pescadores do Rio
( ָ
41 Vermelho

ָּפסֶָרל ָה דו אָּוקֹואּו
(ּפֹורטּו סיגּורּו) Passarela do
201 Alcool
ּפֶקי 25 Pequi

ּפֶקינּוס ל ֶנסֹויס (ּפארקי נ ָסיֹונָאּו
דוס ל ֶנסֹויס מָָרניֵינסיס)
251 Pequenos Lençóis

ּפָָראִיּבָה ,ריו גראנז' דו נֹורץ'
וסֵיאָָרה (צפון ברזיל) Paraíba,

Rio Grande do Norte & Ceará
226-43 ,174 ,10
חופים ברֹוטָה דו סּול Rota do
237 Sul
מלונות 379-81
מסעדות 405-406
מפת האזור 228-9
סֶרטָאּו 233 sertão
תחבורה 229
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ּפראיָה דו פֹורץ' ,כפר–נופש
ּפראסָה ז'ֹוז ֶה ּבֹורג'יס (קּוריצ'יּבָה) פרננדו ג'י נֹורֹוניָה (ּפֶרנ ָמּבּוקּו)
אקולוגי Praia do Forte Eco
336 Praça José Borges
,209 ,9 Fernando de Noronha
365 Resort
ּפראסָה ז'וסלינו קוּביצ'ק
224-5 ,211 ,210
ּפראיָה ראו חופים
אמָנצ'ינ ָה) Praça Juscelino
(די ָ
מלונות 378
פראנקו ,סירֹון 30 Franco, Siron
124 Kubitschek
מסעדות 403
ּפראסָה  XVג'י נֹובֶמּברּו וסֶנטרּו
ּפראסָה מאז'ֹור ז'ֹואָּו פֶרנ ָנדֶס
ספורט–מים 419
(ריו העיר) Praça XV de
סּבָסצ'יָאּו) Praça Major
( ָסאּו ֶ
צלילה ובעלי–חיים ימיים 225
,68 Novembro & Centro
164 João Fernandes
ּפֶֶרקֵיי ,כפר (איליָאּבֶל ָה) Pereque
70-71
ּפראסָה מיניסטרּו אנדריאס
165
ּפראסָה אֹוטָביָאנּו אָלבֶס (ל ֶנסֹויס)
תאל ֶר (טֶרזי טיליָאס) Praça
פרת–ים 255 ,223
204 Praça Otaviano Alves
Ministro Andreas Thaler )Treze
ּפראסָה אֹוראסיּו ג'י מאטּוס
329 )Tílias
צ'יּבָאּו דו סּול
(ל ֶנסֹויס) Praça Horácio de
ּפראסָה ָסאּו ּבֶנ ֶדיטּו (איגּואָּפי)
(רֹוטָה דו סֹול) Tibaú do Sul
204 Matos

ּפראסָה ּבֶנ ֶדיטּו ל ֶט (סאו לּואיס)
253 Praça Benedito Lete

ּפראסָה ברזיל קאיאדּו (סידאז'
ג'י גֹויאס) Praça Brasil Caiado
310

ּפראסָה גֹומֶס פֵרייֶרה (מריאנה)
129 Praça Gomes Freire

170 Praça São Benedito
ּפָָרה ואָמאּפָה (צפון ברזיל) Pará
264-75 ,258 ,10 & Amapá
מלונות 382
מסעדות 407
מפה 266-7
תחבורה 267

ָפרֹואּו דאס קֹונשאס

ּפראסָה ג'י ָאּפֹוצ'יֹוזי (ריו העיר)
95 ,92 Praça de Apoteose
ּפראסָה ג'י ליּבֶרדאז' (ליּבֶרדאז')

מאּו) Farol das
(איליָה דו ֶ
338 Conchas

ּפראסָה ג'י סאו פרנסישקּו (סאו
ּכריסטֹובָאּו) Praça de São

287 Ecoturismo

145 Praça de Liberdade
212 Francisco

ּפראסָה ג ֶ'נ ֶָראּו אֹוזֹוריּו (אי ָּפנֶמָה)

79 Praça General Osório
אמָנצ'ינ ָה) Praça
ּפראסָה ג ֶָרה (די ָ
124 Guerra

ּפרֹוגראמָה ג'י ֶאקֹוטּוריזמּו
טפֶה) Programa de
( ֶ

ּפרֹוז'אק  -טי–וי גלֹוּבּו (ּבאָרה)
87 Projac - TV Globo
ּפרֹוזֶ'טּו טאמאר Projeto Tamar
225 ,207 ,164
ּפרֹוזֶ'טּו ּפֵיישי ּבֹוי (איליָה ג'י
איטאמָָרקָה) Projeto Peixe

237
מסעדות 406
מלונות 381

צ'יּבָאּו (קֹוסטָה ּבראנקה) Tibaú
239
צַיּבָה ,עץ 260

ציורי–סלע
אל ֶגרי) 275
סֶָרה אֶֶרֶרה (מֹונץ' ָ
סֶָרה ּפָייטּונ ָה (מֹונץ' ָאל ֶגרי)
275

ּפארקי נ ָסיֹונָאּו ג'י סֶָרה דה
קָּפיבאָרה (ּפיאווי) 248-9
צ'יראג ֶ'נצ'יס (מינאס
ג ֶ'ָראיס) ,121 ,51 Tiradentes
132 ,126
מלונות 373
מסעדות 399
צ'יֵרירּו ג'י זֶ'זּוס ( ָסאּובָדֹור)
186 Terreiro de Jesus

ּפראסָה ג ָריּבָלג'י (אנטוניו ּפראדּו)
223 Boi
צלילה ,165 ,117 ,110 ,39 ,8
357 Praça Garibaldi
פָרֹופָה 178 Farofa
,225 ,224 ,210 ,198 ,175
ּפראסָה ג ָריּבלג'י (קּוריצ'יּבָה)
ּפֶרזידֶנצ'י פיג ֵיֶרדּו (אמזונס)
421 ,419 ,238
336 Praça Garibaldi
284 Presidente Figueiredo
צפון ברזיל 256-89 ,8
ּפראסָה דה מָטריס (ּפֹורטּו
מלונות 384
אוכלוסייה 262-3
אל ֶגרי) 352 Praça da Matriz
ָ
מסעדות 408
אמזונס ,רֹוראימָה ,אָקרי
ּפראסָה דה סֶה (אֹולינדה)  Praçaפרידנרייך ,ארתור Friedenreich,
ורֹונדֹוניָה 276-89
220 da Sé
36 Artur
חי וצומח 260-61
ּפראסָה דה סֶה ( ָ
סאּובָדֹור) ּ Praçaפֵֶריירה ,דוארטה קּואֶליּו Pereira,
מלונות 382-3
189 da Sé
213 Duarte Coelho
מסעדות 407-408
ּפראסָה דה סֶה (סאו פאולו)
פֵרייֶרה ,ז'ילברטו Freyre,
מפה 258-9
144 ,138 Praça da Sé
31 Gilberto
ּפָָרה ואָמאּפָה 264-75
ּפראסָה דה רפובליקה (ֶרסיפי)
ּפרימֵיירּו קומנדו דה קּפיטל (סאו צפון–מזרח ברזיל 172-255 ,8
218 Praça da República
פאולו) Primeiro Comando da
אוכל 178-9
ּפראסָה דו ּכ ָרמּו (אֹולינדָה) Praça
155 Capital
ּבאהיה 180-207
220 do Carmo
פָריניָה 339 ,178 Farinha
מלונות 376-81
ּפראסָה דוס טֶרס ּפֹוג ֶ'ריס
ּפָרינצ'ינס (אמזונס) Parintins
מסעדות 401-407
(ברזיליה) Praça dos Três
287
מפה 174-5
304 ,302 Poderes
ּפָָרנ ָאיּבָה (ּפיאווי) 246 Parnaíba
סֶרג'יּפיָ ,אלָגּואָס וּפֶרנ ָמּבּוקּו
ּפראסָה דו קֹוֶרטּו
ּפָָרנָגּואָה (ּפאראנ ָה) Paranaguá
208-25
(סידאז' ג'י גֹויאס) Praça do
338 ,333
ּפיאווי ומָָרניָאּו 244-55
310 Correto
מלונות 388
ּפָָראִיּבָה ,ריו גראנז' דו נֹורץ'
ּפראסָה ז'ֹואָּו קאנג'ידּו
מסעדות 412
וסֵיאָָרה 226-43
(קּוריצ'יּבָה) Praça João
ּפֶרנ ָמּבּוקּו ראו סֶרג'יּפיָ ,אלָגּואָס
תרבות אפרו–ברזילאית
336 Cândido
וּפֶרנ ָמּבּוקּו
176-7

צפרות 421 ,418
איליָה ג'י סּוּפֶרגאווי (ּפאראנ ָה)
339 Ilha de Superagüi

איליָה דו ּבָנָנָאּו (טֹוקָנצ'ינס)
311 ,293 Ilha do Bananal
אלטָה פלֹוֶרסטָה (מאטּו
גרֹוסּו) ,316 ,315 Alta Floresta
319
אמָנצ'ינ ָה) Biribiri
ּביריּבירי (די ָ
124

מאטָה אָטל ָנצ'יקָה (ריו דה
ז'נירו) 109 Mata Atlântica
ּפארק הציפורים (איגואסו)
343 ,342 Parque das Aves
ּפארקי נ ָסיֹונָאּו איטָצ'י ָאיָה (ריו
דה ז'נירו) Parque Nacional
111 ,110 ,8 Itatiaia
ּפארקי נ ָסיֹונָאּו דאס אימאס
(גֹויאס) Parque Nacional das
311 ,11 Emas
ּפָנ ָטנָאּו (מאטּו גרֹוסּו ומאטּו
גרֹוסּו דו סּול) ,315 Pantanal
320-21 ,316
קריסטָלינּו ג'ונגל לודג' (מאטּו
גרֹוסּו) Cristalino Jungle Lodge
319 ,292 ,11
ריאֶנטָרנסיאס מָָרניֵינסיס
(מָָרניָאּו) Reentrâncias
255 Maranhenses

שאּפאדָה דוס גימָָראיס

(מאטּו גרֹוסּו) Chapada dos
318-19 Guimarães

קאּבּו פִריאּו (קֹוסטָה דּו סּול)
116-17 ,103 Cabo Frio
מלונות 370
מסעדות 397
קאזה איסטֹוריקָה דו IPHAN
(אָּוקאנטָָרה) Casa Histórica do
255 IPHAN

קאזה אֶסּפֶראנסָה ( ָסאּו
סּבָסצ'יָאּו) Casa Esperança
ֶ

164
קאזה ג'י דאנסָה Casa de Dança
421 ,420

קאזה ג'י סָנטּוס דּומֹונט

(ּפֶטרֹוּפֹוליס) Casa de Santos
113 Dumont
איָה (פאראטי) Casa
קאזה ג'י ָקג ֵ' ִ
106 de Cadeia

קאזה ג'י קּולטּוָרה ז'ורז' אמאדו
(איליֶאּוס) Casa de Cultura
200 Jorge Amado

קאזה ג'י קּולטּוָרה מאריו
אל ֶגרי) Casa
קינטאנ ָה (ּפֹורטּו ָ
de Cultura Mario Quintana
353
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קאזה ג'י שיקָה דה סילבה

(דיאמָנצ'ינ ָה) Casa de Chica da
124 Silva

קאזה דאס טּוליאס (סאו לואיס)
253 Casa das Tulhas

קאזה דאס קּולטּוראס

אינדיג ֶ'נאס (סאו פאולו) Casa
151 das Culturas Indigenas

קאזה דאס רֹוזאס (סאו פאולו)
144 Casa das Rosas

קאז ָה דה גלוריה (דיאמָנצ'ינה)
124 Casa da Gloria

קאזה דה מֹונטאניָה אָדבֶנצֶ'רס

Casa da Montanha Adventures
421 ,419
קאזה דה קולטורה (ֶרסיפי) Casa
219 da Cultura

קאז ָה דו אָרצ'יזָאּו (קֹורּומּבָה)
322 Casa do Artesão

קאזה דו ּבאיל ֶה (ּבֶלּו אֹוריזֹונצ'י)

125 Casa do Baile
קאזה דו גריטּו (סאו פאולו) Casa
148 do Grito

קאזה דו מָָרניָאּו (סאו לואיס)
254 ,252 Casa do Maranhão
קאזה דוס קֹונטּוס (אֹורּו ּפֶרטּו)

126 Casa dos Contos
טאּו (ּבאָרה) Casa do
קאזה דו ּפֹונ ָ
87 Pontal

קאזה ואלדּוג ָה (ואלי דוס ויניֶדּוס)
355 Casa Valduga

קאזה מּוזֵיאּו מֶסטֶרה ויטָלינּו

ארּו)Casa Museu Mestre
( ָקרּו ָ
223 Vitalino

קאזה מָרטים ָאפֹונסֹו ( ָסאּו
ויסֶנץ') Casa Martim Afonso
169

קאזה פראנסָה–ברזיל (ריו העיר)
71 Casa França-Brasil
קאזה רומאריו מרצ'ינס
(קּוריצ'יּבָה) Casa Romário
336 Martins

קאליל נֶטּו פֹוטֹוגָר ִפיָה (ל ֶנסֹויס)
204 Calil Neto Fotografia

קאמּפּו גראנז' (מאטּו גרֹוסּו
דו סּול) ,292 Campo Grande
322 ,316
מלונות 385
מסעדות 410
קאמּפּוס ,ז'וזה וילסון סיקֵיָרה
Campos, José Wilson Siqueira
310

קאמָָרה ,אֶלדֶר Câmara, Hélder
34

קאנאנֵיָה (מדינת סאו פאולו)
171 ,162 ,161 Cananéia
מלונות
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קאנֶקּו ( 70ריו העיר) Caneco
95 ,93 70
קאסאטֹו מארּו Kasato Maru
169 ,145
אצֶ'ה (ּבֶלּו אֹוריזֹונצ'י) Caeté
ָק ֶ
125
ָקאָצ'ינג ָה ,181 ,23 Caatinga
311 ,233
קארדֶק ,אלן 35 Kardec, Allan
קארירי (ּפָָראִיּבָה) ,228 Cariri
232

קאשיָאס דו סּול (ריו גראנז' דו
סּול) 356-7 Caxias do Sul
מלונות 389
מסעדות 412
קאתולית ,דת 34
קבוצות ילידיות ,262 ,26 ,20

263
אשָנינקָה 263 Ashaninka
ָ
ּבֹוטֹוקּודּוס 49 Botocudos
ּבֹורֹורּו 318 ,315 Bororo
גּואָָרני 358 ,349 ,11 Guaraní
זָ'בָאֶס 311 Javaés
טאּפּואִיסּו 274 Tapuiçu
טּוּפי–גּואָָרני 47 Tupi-Guaraní
טּוּפינ ָמּבָה 49 ,47 Tupinambá
טּוקאנּו 281 ,262 Tukano
איֹו 164 ,161 Tamoio
ָטמֹו ִ
יאנֹומאמי 26 Yanomami
מאקּו 262 Maku
מָָרז'ֹואָָרה 270 Marajoara
צ'יקּונ ָה 262 ,26 Ticuna
קאיאּפֹו ,296 ,263 Kayapó
315
קאראז'אס 318 ,311 Karajás
קָּבֹוקלּו 287 ,286 caboclo
קָדיוֶואּו 318 Kadiweu
קָייסאָרה 171 caiçara
שאבאנטֶה ,300 ,299 Xavante
318
שינגּו 300 Xingú

ָקּבּוֶרה (ּפארקי נ ָסיֹונָאּו דוס

ל ֶנסֹויס מָָרניֵינסיס) 251 Caburé
קבָקיניָה 179 Cavaquinha
ָ
קָּבָרלּ ,פדרו אָלבֶָרס Cabral,
147 ,49 ,48 ,47 Pedro Álvares
201 ,200

ָקבֶרנ ָה אָראראס (ּפֶרזידֶנצ'י

פיג ֵייֶרדּו) 284 Caverna Araras

ָקבֶרנ ָה ָמרּו ָאג ָה (ּפֶרזידֶנצ'י

פיג ֵייֶרדּו) Caverna Maruaga
284
קָדיוֶואּו ,קדרות 318 Kadiwéu
קדרות 274 ,270 ,223

קהל צור ישראל ,בית–כנסת
(ֶרסיפי) Kahal Zur Israel
216-17 Synagogue
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קואוּפֶָרצ'יבָה ויניקֹול ָה אָּורֹוָרה

(ּבֶנטּו גֹונסאלבֶס) Cooperativa
356 Vinícola Aurora
קּואֶליּו ,פאולו Coelho, Paulo
31 ,21

קּואָר ֶטאּו ג ֶ'נ ֶָראּו דו ֶאשֶרסיטּו

(ברזיליה) Quartel General do
304 ,302 Exército
קּואֶרטֶן ,גוסטבו Kuerten,
21 Gustavo

קּוּביצֶ'ק ,ז'ּוסלינו ,נשיא
,75 ,58 Kubitschek, Juscelino
300 ,125
מוזיאון ז'וסלינו קוּביצ'ק
אמָנצ'ינ ָה) Museu de
(די ָ
124 Juscelino Kubitschek

ֶממֹוריָאּו ז'וסלינו קוּביצ'ק

(ברזיליה) Memorial Juscelino
304 ,302 Kubitschek
קוהלר ,יוליוס 28 Köhler, Julius
קֹוזיניָה נֹורג ֶ'סצ'ינ ָה Cozinha
178 nordestina
קּויאּבָה (מאטּו גרֹוסּו) Cuiabá
318 ,316
גילוי זהב 51
מלונות 385
מסעדות 410
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קֹוסטָה דּו סּול (ריו דה ז'נירו)
117-18 Costa do Sul
קֹוסטָה וֶרז' (ריו דה ז'נירו) Costa
110-11 ,102 Verde
קוסטה ,לוסיו ,28 Costa, Lúcio
359 ,302 ,295
קוף–עכביש צמרירי ,109 ,25

121
ּפקָּבאנ ָה ,חוף 78 Copacabana
קֹו ָ
מלונות 366-8
מסעדות 394-5

קוּפקּבאנה ּפאלאס ,מלון
(קוּפקּבאנה) Copacabana
368 ,78 Palace

קֹוקאדָה 179 Cocada
קוקייה ברזילאית 297

קֹור ָדאּו דה ּבֹול ָה ּפֶרטָה (ריו
העיר) Cordão da Bola Preta
95 ,93
קֹורֹואָה דו ָאבִיָאּו (איליָה ג'י
איטאמָָרקָה) Coroa do Avião
223
קֹורּוּבּו אֶקסּפֶדיסּויס Korubo
421 ,418 Expedições

קֹורּומּבָה (מאטּו גרֹוסּו דו סּול)
322 ,316 Corumbá
מלונות 385
קֹול ֶג'יּו ג'י סאו פאולו ג'י
מסעדות 410
ּפיראצ'ינג ָה (סאו פאולו)  Colégioקּורּורּוּפּו (ריאֶנטָרנסיאס
138 de São Paulo de Piratinga
מָָרניֵינסיס) 255 Cururupu
קולטורה אינגל ֶז ָה (סאו פאולו)
קּוריצ'יּבָה (ּפאראנ ָה) Curitiba
153 Cultura Inglesa
336 ,333 ,327
קולנוע 417
מלונות 386-7
בסאו פאולו 153
מסעדות 410-11
בריו 95 ,94
קֹורקֹובאדּו 67 ,66 ,8 Corcovado
קֹומּפל ֶקסֹו אֶסטּואָרינּו לָגּונאר
קֹושטָה אי סילבָה ,גשר הנשיא
ג'י איגּואָּפי–קאנאנֵיָה–ּפָָרנָגּואָה
(ניצ'ירֹוי) President Costa e
(איגּואָּפי) Complexo Estuarino
89 Silva Bridge
 Lagunar de Iguape-Cananéiaקָז ָלדָליג ָה ,פדרו Casaldaliga,170 Paranaguá

קֹונגֹוניָאס (מינאס ג ֶ'ָראיס)
,122 ,121 ,8 Congonhas
130-31
מלונות 372
קֹונגֶרסּו נ ָסיֹונָאּו אי ָאנ ֶקסֹוס
(ברזיליה) Congresso Nacional
304 ,303 ,20 e Anexos
קונסוליות ונציגויות 429
קונסליירו ,אנטוניו Conselheiro,
206 ,31 Antônio
קֹונפֵיטִָריָה קולומּבו (ריו העיר)
72-3 Confeitaria Colombo
קֹוסטָה ּבראנקָה (ריו גראנז' דו
נֹורץ') 239 Costa Branca
קֹוסטָה דו סאוויּפי (ּבאהיה) Costa
365 ,207 ,181 do Sauípe
מלונות 376

34 Pedro
קיטאנג ָה (ריו העיר) 91 Kitanga

קיטָנג'יניָה (ּפֶטרֹוּפֹוליס)

113 Quitandinha
קייט–סרפינג 421 ,419
אקֹואָָרה 241
בזֶ'ריקֹו ָ
קַייט קלּוּב ּפֵריאָה Kite Club Preá
421 ,419
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קינטאנ ָה ,מאריו Quintana,
353 Mario

קינטָה דה ּבֹואָה וישטָה (ריו

העיר) 84 Quinta da Boa Vista
קלאּבין ,אווה 80 Klabin, Eva

קלאב–מד ,כפר נופש (איליָה ג'י
טּפָריקָה) Club Med Resort
אי ָ

196
קלארּו הֹול (ריו העיר) Claro Hall
95 ,92

קָלג ֵ'יָראּו דוס רֹודריג ֶס (ּפארקי
נ ָסיֹונָאּו ג'י סֶָרה דה קָּפיבאָרה)
249 Caldeirao dos Rodrigues

קלּוּבֶה דה ּפֶסקָה קאנאנֵיָה
Clube da Pesca Cananéia
421 ,419

קלּוּבֶה ריגאטאש דו פלָמֶנגּו
(לָגּואָה רודריגו ג'י פֶריטאש)

Clube Regatas do Flamengo
80 ,78
קָלישטּוּ ,בנדיטו Calixto,
168 ,142 ,139 ,30 Benedito
טאּו Caminhos do
קָמיניּוס דו סֶר ָ
421 ,419 Sertão
ָקמֶלֹודרֹומּו ,414 Camelódromo
415
קמפינג 365

קָמּפינ ָה גראנז' (ּפָָראִיּבָה)
,227 ,10 Campina Grande
232
מלונות 379
מסעדות 405

קָמּפֶשי (איליָה ג'י סנטה

קטרינה) 347 Campeche
קָנדאנגּוס ,302 ,294 Candangos
303
קָנדֹומּבל ֶה ,35 ,20 Candomblé
197 ,195 ,194 ,188 ,181 ,177
קנּואָה קֶּבראדָה (סֵיאָָרה) Canoa
ָ
174 Quebrada
קנּואָה קֶּבראדָה (סֵיאָָרה) Canoa
ָ
240 ,227 Quebrada
מלונות 379-80
מסעדות 405
קנּודּוס (ּבאהיה) 206 Canudos
ָ
קנּודּוס 206
מלחמת ָ

קָנטּו דה ֶאמָה (סאו פאולו)

קֵיימאדָה דוס ּבריטּוס (ּפארקי
153 Canto da Ema
נ ָסיֹונָאּו דוס ל ֶנסֹויס מָָרניֵינסיס) קניון דו איטאימּבֶזיניּו (ּפארקי
250 Queimada dos Britos
נ ָסיֹונָאּו דוס ָאּפָראדּוס דה
קיימן 297 ,286 ,278 ,18
סֶָרה) Canion do Itaimbezinho
קייּפיריניה ,391 ,150 Caipirinha
358
393
קניון ריו ּפֶרטּו (ּפארקי נ ָסיֹונָאּו
קילֹומּבּו דוס ּפָלמאֶרס
שאּפאדָה דוס ויאדֵירּוס)
אלָגּואָס) Quilombo dos
( ָ
312 Canion Rio Preto
215 Palmares
קניון שינגֹו (סֶרג'יּפי) Canion
קילֹומּבּוס 215 Quilombos

214 Xingó

קניות 414-15
אבנים יקרות 415
אוכל ושתייה 415

אמנות ומלאכת–יד 415 ,91
אמצעי תשלום 414
ביקיני ובגדי–חוף 91
בסאו פאולו 150-51
בריו 90-91 ,8
היפרמרקטים 414
זָ'רדינס ,אזור קניות 9
חנויות מוזיקה 91
חנויות פטורות ממכס 435
מרכזי קניות 414
עמידה על המקח 415
ָקמֶלֹודרֹומּו 414
קניונים 151 ,91 ,90
שווקים 415
שעות פתיחה 414 ,90
תכשיטים 91 ,90
קנֶל ָה (ריו גראנז' דו סּול) Canela
ָ
354
מלונות 389

ָקנ ָסבִיֶיראס (איליה ג'י סנטה
קטרינה) 346 Canasvieras
קאּו (ריו העיר) Canecão
ָקנ ֶ ָ
95 ,92
קָסאבָה ,שורש 178
קָסטרֹולאנדָה ,יישוב הולנדי
329 Castrolanda

קָסינֹו דה אּורקָה (ריו העיר)

75 Cassino da Urca
קפה 415 ,150
ענף כלכלי 168 ,54 ,52-3
קּפּואֵירה ,177 ,176 ,9 Capoeira
199 ,196 ,181
לימודים 421 ,420
קָפּוזּו 27 ,26 Cafuzo
קָּפיּבארה 315 ,297 Capybara
קָּפיּבֶריּבי ,ז'ֹואָּו Capiberibe,
271 João

קּפלה דאס גראסאס (ואלי דוס
ויניֶדּוס) 355 Capela das Graças
קּפלה דאס נֶבֶס (ואלי דוס
ויניֶדּוס) 355 Capela das Neves
קּפלה דֹוראדָה (ֶרסיפי) Capela
218 Dourada
קָָרבֶלאס (אָּברֹוליּוס) Caravelas
201

קרדוזו ,פרננדו אנריקה
Cardoso, Fernando Henrique
59 ,18
ארּו (ּפֶרנ ָמּבּוקּו) 223 Caruaru
ָקרּו ָ
קרּולס ,לואיס 294 Cruls, Luiz
קָריּבֶה 188 ,186 Carybe
קִָריֹוקאש 78 ,67 ,27 Cariocas
קִָריֹוקָה דה ג ֶ'מָה (ריו העיר)
95 ,93 Carioca da Gema
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קריסטָלינּו ג'ונגל לודג' (אלטָה

פלֹוֶרסטָה) Cristalino Jungle
319 ,292 ,11 Logde

קריסטָלינּו ,שמורת יער (אלטָה
פלֹוֶרסטָה) Cristalino Forest

319 Reserve
קריסּפים ראש–קערה 249 ,248
קָרנ ָאּוּבָה ,דקל 245
קרנבל 41 ,21 ,17 ,16 Carnaval
באֹולינדָה 222
בסאו פאולו 135
בסאובדור 193
בריו 67 ,64-5 ,27 ,8
קרנבלים ברחובות 64

קרן האינדיאנים הלאומית

Fundação Nacional do Índio
319
קָרסטֵיירס ,הנרייטה Carstairs,
76 Henrietta
קשאסָה ,391 ,150 Cachaça
415 ,393

קָשאסִָריָה ָּפאּוליסטָה (סאו

פאולו) Cachaçaria Paulista
151 ,150

ָקשּואֵיָרה אָּו ֶמסֶגאס (ּפארקי
נ ָסיֹונָאּו שאּפאדָה דוס
ויאדֵירּוס) Cachoeira
312 Almecegas

ָקשּואֵיָרה איָר ֶסמָה (ּפֶרזידֶנצ'י
פיג ֵייֶרדּו) Cachoeira Iracema
284

קשּואֵיָרה (ּבאהיה) Cachoeira
ָ
196-7
מסעדות 401
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קתדרלות ראו כנסיות ,קתדרלות
ומנזרים
ראלי דוס סֶרטֹואיס Rally dos
43 Sertões

רב–תרבותיות בדרום ברזיל
328-9
רּואָה ּבָָראּו דו ריו בראנקו
(קאמּפּו גראנז') Rua Barão do
322 Rio Branco

רּואָה ג'י אֶסטֶרל ָה (סאו לּואיס)
253 Rua de Estrela

רּואָה ג'יֵרייטָה (צ'יראג ֶ'נצ'יס)
132 Rua Direita

רּואָה ג ָלבָאּו ּבּו ֶאנּו (ליּבֶרדאז')
145 Rua Galvão Bueno

רּואָה דאס ּפֶדראס (ּבּוזיּוס) Rua
116 das Pedras

רּואָה דה ּפראיָה (צ'יראג ֶ'נצ'יס)
132 Rua da Praia

רּואָה דה קאמָָרה (צ'יראג ֶ'נצ'יס)

132 Rua da Câmara
רּואָה דו אָמּפארּו (אֹולינדה) Rua
221 do Amparo
רּואָה דו ּבֹום זֶ'זּוס (ֶרסיפי) Rua
216 do Bom Jesus
רּואָה דיאָש פֵֶריירה Rua Dias
79 Ferreira

רּואָה ויסקֹונז' ג'י ּפיָרזָ'ה
ּפנֶמָה) Rua Visconde de
(אי ָ
90 ,79 Pirajá
רּואָה טֹומאס גֹונזאג ָה
(ליּבֶרדאז') Rua Tomaz
145 Gonzaga

ָקשּואֵיָרה דאָנטָה (ּפארקי נ ָסיֹונָאּו רּואָה רּוי ּבָרּבֹוז ָה (ּפיֶרנֹוּפֹוליס)
קנ ָסטָרה) Cachoeira
סֶָרה דה ָ
308 Rua Rui Barbosa
133 d'Anta
רודיאו 331
ָקשּואֵיָרה דה ָאגּואָה ּבראנקָה
רודן ,אוגוסט Rodin, Auguste
(איליָאּבֶל ָה) Cachoeira da Agua
141
165 Branca

ָקשּואֵיָרה דה טֹוקָה (איליָאּבֶל ָה)
165 Cachoeira da Toca

ָקשּואֵיָרה דה פּומאסָה (ּפארקי
נ ָסיֹונָאּו ג'י שאּפאדָה
אמָנצ'ינ ָה) Cachoeira da
די ָ
204 Fumaça

ָקשּואֵיָרה דו ּבּוָר ָקאּו (ּפארקי
נ ָסיֹונָאּו ג'י שאּפאדָה
אמָנצ'ינ ָה) Cachoeira do
די ָ
205 Buracão

ָקשּואֵיָרה דוס פּוניס (ּפארקי
נ ָסיֹונָאּו ג'י שאּפאדָה
אמָנצ'ינ ָה) Cachoeira dos
די ָ
204 Funis

קָשקָצ'יניָה דו ָטאּונאי (ּפארקי
נ ָסיֹונָאּו דה צ'יז'ּוקָה)
88 Cascatinha do Taunay

רוח השלווה הנצחית Génio do
Repouso Eterno
רֹוזה ,ז'ֹואָּו גימָָראיס Rosa, João
122 ,31 Guimarães
גראנז' סֶרטָאּו :וֶֶרדאס Grande
122 ,31 Sertão: Veredas
רֹוז ָה שָה (סאו פאולו) Rosa Chá
151 ,150
רֹוטָה דאס דּונאס Rota das
419 Dunas
רֹול ָה ,ז'ואקים Rolla, Joaquim
113
רומאריו 37 ,36 Romário
רֹונדֹוניָה ראו אמזונס ,רֹוראימָה,

אָקרי ורֹונדֹוניָה

רונלדו 37 ,36 ,27 Ronaldo
רֹוצֵ'ירּוס ג'י שארמי (ּפֹוזאדה)
365 ,364 Roteiros de Charme
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רֹוראימָה ראו אמזונס ,רֹוראימָה,
אָקרי ורֹונדֹוניָה
רּושי ,אוגוסטו Ruschi, Augusto

מאטָה אָטל ָנצ'יקָה 109
מפת האזור 104-105
ּפאלאסיּו אימּפֶריָאּו 114-15
תחבורה 105
ריו-ניצ'ירֹוי ,גשר 89

418

ֶרז ֶרבָה ּביֹולֹוג'יקָה דו גּו ָאּפֹוֶרה
(ּפֹורטּו וֶליּו) Reserva Biologica
289 do Guaporé

ֶרז ֶרבָה נָטּוָראּו דה ואלי דו ריו
דֹוסי Reserva Natural da Vale
421 ,418 do Rio Doce
ריאֶנטָרנסיאס מָָרניֵינסיס
(מָָרניָאּו) Reentrâncias

255 Maranhenses
ריּבֵיירּו ,דארסי 31 Ribeiro, Darcy

ריּבֵיָראּו דה איליָה (איליָה ג'י

סנטה קטרינה)Ribeirao da Ilha
347 ,346
ריו ּבראנקּו (אָקרי) Rio Branco
288-9 ,277 ,258 ,10
טמפרטורות ומזג–אוויר 44
מלונות 384
מסעדות408
ריו גראנז' דו נֹורץ' ראו ּפָָראִיּבָה,

ריו גראנז' דו נֹורץ' וסֵיאָָרה
ריו גראנז' דו סּול (דרום ברזיל)
,18 ,11 Rio Grande do Sul
348-59 ,326
ואלי דוס ויניֶדּוס 355
מלונות 388-9
מסעדות 412-13
מפת האזור 350-51
ָסאּו מיג ֶל דאס מיסּואִיס ,350
359
תחבורה 351

ריו דה ז'נירו העיר (ריו דה ז'נירו)
,19 ,17 ,14 ,8 Rio de Janeiro
66-101 ,63 ,62 ,103 ,27
אוטובוסים 443
בידור 92-5
הר חרוט–הסוכר 76-7
חוכמת רחוב בריו 96
טמפרטורות ומזג–אוויר 45
מֹורּו דו קֹורקֹובאדּו וּכרישטּו
ריג ֶ'נטֹור 82-3
מלונות 366-9
מסעדות 394-6
מפת האזור 68-9
מפת רחובות 96-101
מפת רחובות מאויירת:
ּפראסָה  XVג'י נֹובֶמּברּו וסֶנטרּו
70-71
קניות 90-91
רכבת תחתית 443
ריו דה ז'נירו ואֶסּפיריטּו סנטו
(דרום–מזרח ברזיל) Rio de
,62 ,8 Janeiro & Espírito Santo
102-20
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ריו ָסאּו פרנסישקּו ,דלתא ( ֶּפנֶדּו)

213 Rio São Francisco Delta
ריו סּול (ריו העיר) ,90 Rio Sul
91
ריו סֶנאריּום (ריו העיר) Rio
95 ,93 Scenarium
רכבי–חולות ,238 ,215 ,119 ,10
241 ,240 ,239
רכבת 441 ,440
מטרו 442-3 ,155 metro
רכיבה על אופניים 421 ,419
ֶרנדֵיראס 215 Rendeiras
ֶרסיפי החדשה 218-19
ֶרסיפי (ּפֶרנ ָמּבּוקּו) ,209 Recife
216-19 ,210
טמפרטורות ומזג–אוויר 45
מלונות 379
מסעדות 404-405
רפאל 143 Raphael
תחיית ישו 143

רפובליקת “ ָקפֶה קֹום ל ֵייץ'"

54 “Café com Leite" Republic

ֶרפּוג'יּו פָמיליָה סּפֶרי (גָרמאדּו)
354 Refúgio Familia Sperry
רפורמות בכנסייה 34
רפטינג ושיט בקאנו 419

רציפים ו ָאבֶנידָה ריו ּבראנקו (ריו
העיר) Docks & Avenida Rio
72 Branco

קבּו (ּבאהיה) Recôncavo
ֶרקֹונ ָ
182 ,181

שאגדּוד חאדרֹו לינג ,מקדש

(ריו גראנז' דו סּול) Chagdud
35 Khadro Ling
שאגן אדום ,קוף 149
שאמאניזם 35

שאּפא ָדאּו דו ֵסיּו (ּפארקי נ ָסיֹונָאּו
דאס אימאס) Chapadão do
311 Céu
מלונות 384

שאּפאדָה דוס גימָָראיס

(מאטּו גרֹוסּו) Chapada dos
318-19 Guimarães
מלונות 385
מסעדות 410

שאפאריס ג'י סאו ז'ֹוז ֶה

(צ'יראג ֶ'נצ'יס) Chafariz de São
132 José

שאפאריס דה ּפיראמיז' (ריו

העיר) 70 Chafariz da Piramide
שארקי ,תעשייה 349 Charque

שבוע האופנה של סאו פאולו
(סאו פאולו) 145 ,41

שּובֵיריניּו 313 Chuveirinho
שוניות אלמוגים 214 ,238 ,231
שּוראסקּו 331 Churrasco
שּוראסקָריָה רֹודיזיּוס Churrascaria
392 ,391 ,94 ,11 rodizios
שילוח בינלאומי 433

שימור צבים
איליָה מֹורּו דו ליָאּו (פרננדו ג'י
נֹורֹוניָה) 224
ּבאיָה דו סּואֶסץ' (פרננדו ג'י
נֹורֹוניָה) 225
ּפראיָה דו פֹורץ' (ליניָה וֶרז')
207

ּפרֹוזֶ'טּו טאמאר (אּוּבָטּוּבָה)

164
שימושון 424-33
שימָָראּו 331 Chimarrão
שינגּו (מאטּו גרֹוסּו) 319 Xingú
שירותים ציבוריים 425
שלדג דו–צבעי 320
שנירקול ,198 ,110 ,108 ,39
,237 ,231 ,225 ,224 ,214
421 ,419 ,391 ,323 ,238
שעון 425
שפה 424

תאגיד מדריכי הצלילה
המקצועיים PDIC Brasil
)Professional Diving
(,419 Instructors Corporation
421

תאונות דרכים 439
תחבורה ציבורית 442
תיאולוגיית השחרור 34 ,30

תיאטראות
(ה)תיאטרון הלאומי (ברזיליה)
303 Teatro Nacional

(ה)תיאטרון העירוני (סאו

פאולו) Theatro Municipal
153 ,152 ,139

(ה)תיאטרון העירוני
וסינ ֶלאנדיה (ריו העיר)

& Theatro Municipal
95 ,94 ,73 Cinelândia

תֵיאָטרּו אלפא (סאו פאולו)
153 ,152 Teatro Alfa
תֵיאָטרּו דה ּפאס
(ּבֶל ֶם) Teatro da Paz
268-9
תֵיאטרּו ז'ֹואָּו קאי ָטנּו (ריו
העיר) Teatro João Caetano
95 ,92
תֵיאטרּו סאו ּפדרו (ּפֹורטּו
ָאל ֶגרי) ,352 Teatro São Pedro
353
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477

תרזה כריסטינה ,הקיסרית

תֵיאָטרּו ראו תיאטראות
תיאטרון אמזונס ( ָמנָאּוס)
 ,259 ,29 ,10 Teatro Amazonasתיירות שוחרת–סביבה ,112 ,111
282-3 ,280
,204 ,171 ,162 ,161 ,115
,299 ,249 ,248 ,246 ,205
תיאטרון הנסיכה איזבל (ֶרסיפי)
,358 ,350 ,349 ,313 ,312
218 Teatro Princess Isabel
421 ,418
תיאטרון ז'ֹוז ֶה ג'י ָאל ֶנקאר
שמות מסחריים
תקשורת 432-3
טל ֶז ָה) Teatro José de
(פֹור ָ
 AFSאינצֶ'רקּולטּוָרה ברזיל (ריו
תרבות אפרו–ברזילאית ,20
242 Alencar
העיר) AFS Intercultura Brasil
176-7
תיאטרון ּפיֶרנֹוּפֹוליס
421 ,420
בסָנטּו אמארּו (באהיה)
(ּפיֶרנֹוּפֹוליס) Teatro de
 BILאינצֶ'רקאמּביּו BIL
309 Pirenópolis
196
421 ,420 Intercâmbio
תיאטרון–בובות 222 ,221 ,64 ,43
המוזיאון האפרו–ברזילאי
( FNACסאו פאולו) 151 FNAC
סאּובָדֹור) 188 ,186
( ָ
תיאטרון
מוזיאון אפרו–ברזיל (ּפארקי דו ( FNACריו העיר) 91 FNAC
בסאו פאולו 153
( SESCסאו פאולו) 153 ,152 SESC
איּביָרּפּואֶָרה) 147
בריו 95 ,93
248 Cristina, Empress Teresa
תֶֶרז ָה ּכריסטינה ,קיסרית Teresa
84 Cristina, Empress
תשלום וטיפים 390

נהניתם מעמודי הדוגמה?

להזמנת הספר
לחצו כאן

רוצים עוד מידע על ברזיל?

למידע נוסף
לחצו כאן
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