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درصد از مردم آن کاتولیک و پیرو کلیسای  رم  5/84هرچند در این کشور دین رسمی تعیین نشده است اما 

  می باشد و واحد پول )  2009ژوئیه       ( 924/707/10 این کشورجمعیت .زبان رسمی آن پرتغالی است.هستند

  .است )  EUR(رسمی یورو 

       

          ریخ پرتغالتا

رتغال یکی از قدیمی ترین دولت های اروپا به شمار می آید که تاریخ شکل گیری پ

تاریخ آن . آن به صورت یک کشور مستقل به قرن دوازدهم میالدی باز می گردد

این منطقه شاهد حضور اقوام . با سایر مناطق شبه جزیره ایبری گره خورده است

زیتین ها، سلتیسی ها و سینتس ها ماقبل سلت ها و سلت ها که اجداد گالئسی ها، لو

در سالهای آغازین قرن دوازدهم میالدی یک رشته درگیریهای . بودند می باشد

از آن جمله جنگ سان مامده در منطقه . داخلی بین اشراف و نجبای خاندان لئون و کاستیل در گرفت

سو و مادرش کنتس ترزا و بین آفونسو هنریکش،کنت پرتغال از یک ) شمال شرقی پرتغال کنونی(گیمارانش

این نبرد با پیروزی آفونسو هنریکش به پایان رسید و وی در . معشوقه اش فرنان پرش د تراوا از سوی دیگر بود

وی و جانشنیانش قلمرو . رسما استقالل پرتغال را اعالم داشت و خود را پادشاه پرتغال خواند 1139ژوالی  25

. خارج ساختند) مراکشی ها یا مسلمانان(و لیسبون را از حاکمیت مورها پرتغال را به سمت جنوب توسعه دادند 

که در آن آفونسو هنریکش توانست مسلمانان را شکست دهد آلفونسوی  1143بعد از جنگ اوریک در سال 

 1179بر پرتغال را به رسمیت شناخت و در سال ) آفونسو هنریکش(سوم پادشاه لئون و کاستیل پادشاهی وی 
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آفونسو هنریکش همچنان به مبارزات خود با مسلمانان از . اندر سوم نیز این پادشاهی را تایید نمودپاپ الکش

مسلمانان را از منطقه الگرو که در جنوب پرتغال است  1249سمت شمال به جنوب ادامه داد تا جائیکه در سال 

نی این کشور تقریبا همان است که مرزهای کنو. به طور کل بیرون راند و همه مناطق را به تصرف خود در آورد

تاریخ قرون اخیر پرتغال با بحر پیمایی و دریانوردی و کشف سرزمین های . تعیین گردیده است 1249در سال 

مکتشفان  1337ابتدا جریان اکتشافات به کندی پیش می رفت به گونه ای که تا سال . جدید گره خورده است

) 1394-1460(اما با تشویق و تحریک شاهزاده هنری . اری برسانندپرتغالی توانستند خود را به جزایر قن

اکتشافات رو به گسترش نهاد و مکتشفانی چون واسکودوگاما، بارتو لومئو دیاس و پدرو آلواریش کابرال 

کشف سرزمین ها ی جدید چنان گسترش یافت که . اکتشافات خود را از برزیل گرفته تا هند و ژاپن ادامه دادند

آنگوال، موزامبیک، (میالدی به یک امپراتوری استعماری با یک قلمرو وسیع در آفریقا  17و  16در قرون  پرتغال

تیمور (و پایگاه هایی در شرق دور ) برزیل(و آمریکای التین ) کاپ ورد یا دماغه سبز، گینه بیسائو، سان تومه

خود در یک دوره شصت ساله تحت سیطره پرتغال در تاریخ پرفراز و نشیب . تبدیل شد) شرقی، ماکائو و گوآ

در حقیقت اختالفات داخلی و نزاع های دودمانی پرتغال، باعث شد در سال . در آمد) اسپانیا(همسایه شرقی خود 

اما شورش . فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا، بر پرتغال غلبه نماید و مدت شصت سال بر پرتغال حکومت نماید 1580

پایان بخشید و خاندان براگانسا به عنوان خاندان حاکم در پرتغال مستقر  1640سال  اسپانیا در به برتریمردم 

 1926تا سال  1910از سال . که جمهوری پرتغال ایجادشد استمرار یافت 1910استیالی این سلسله تا سال . شدند

ک فرد نظامی به نام در این اوضاع و احوال ی. رقابت های سیاسی شدید و بی ثباتی اقتصادی دامن گیر کشور شد

وزیر امور مالی  1928او که در سال . آنتونیو ساالزار که یک اقتصاد دان برجسته بود قدرت را در دست گرفت

 1968حکومت ساالزار و جانشین وی کاتئانو که در سال . به نخست وزیری کشور رسید 1932بود، در سال 
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پرتغال در این دوران شاهد حکومتی . طول انجامیدسال به  42منصب نخست وزیری را به دست گرفت به مدت 

برخالف سایر کشورهای اروپایی پرتغال از وارد شدن به جنگ جهانی دوم پرهیز نمود اما در سال . اقتدارگرا بود

در ابتدای دهه شصت میالدی جنبش های استقالل . در آمد) ناتو(به عضویت پیمان آتالنتیک شمالی 1949

آفریقایی پرتغال آغاز و در اثر این جریان، بخشی از نیروی کار و ثروت از این کشور طلبانه در مستعمرات 

نارضایتی در ارتش و احساس بیهودگی از نزاع های ناشی از افزایش درگیریها با مستعمرات . خارج شدند

. دشکل بگیر 1973در سال » جنبش نیروهای مسلح« آفریقایی باعث شد یک جریان زیرزمینی تحت عنوان 

به اوج خود رسید و در یک کودتای آرام بدون خون ریزی و  1974اوفول دولت اقتدارگرای پرتغال در سال 

درگیری، جنبش نیروهای مسلح، قدرت را بدست گرفت و یک حکومت نظامی موقت را تشکیل داد و پس از 

  .آن حکومت دمکراسی در کشور حاکم شد

  اقتصاد

سازی بنا شده است، همچنین  افزار و اتومبیل اقتصاد کشور پرتغال برپایه خدمات و صنایعی همچون نرم بیشترین

اقتصاد کشور پرتغال از . بویژه گردشگری نقش بسزایی در پیشبرد اقتصاد این کشور دارد خدمات بخش

وتوسعه  وصیگذار در بخش خص گذار بخش عمومی به صادرکننده و سرمایه گرای صرف و سرمایه مصرف

. های مدرن تبدیل شده است بخش

 33تولیدات صنعتی این کشور حدود 

درصد صادرات این کشور را در بر 

این کشور پنجمین تولیدکننده . گیرد می
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گیری  بخش کشاورزی و ماهی. آید تنگستن و یازدهمین کشور تولیدکننده مشروبات الکلی در جهان بشمار می

ترین کشورها  است که این کشور یکی از پرمصرف برخوردار نبوده، این در حالیدر این کشور از رونق زیادی 

، این کشور در جایگاه )2005(پذیری جهانی در بخش اقتصاد  طبق گزارش رقابت. باشد در استفاده از ماهی می

 2004سال باشد و نسبت به  کنگ می بیست و دوم و جلوتر از کشورهای اسپانیا، ایرلند، فرانسه، بلژیک و هنگ

دو رده صعود داشته است و در بخش شاخص تکنولوژی در رده بیستم و شاخص مؤسسات عمومی در جایگاه 

رشد واقعی . دالر 21700میلیارد دالر، سرانه  5/230، )2007(رشد ناخالص داخلی . پانزدهم قرار گرفته است

غالت، ): درصد 17های زراعی  زمین(کشاورزی . درصد 7/7درصد، بیکاری  4/2درصد، تورم  9/1جمعیت 

میلیون  62/5: گوسفند،گاو، بز، خوک، طیور، لبنیات و ماهی نیروی کار: زمینی، زیتون، انگور دامپروری سیب

: صنایع و منابع صنایع) 2001(درصد  10درصد و کشاورزی  30درصد، صنعت  60بخش خدمات ) 2007(نفر 

زات، پاالیش نفت، مواد شیمیایی، تولیدات الستیک و پنبه، فل منسوجات و کفش، خمیر چوب، کاغذ، چوب

فضا،  –پالستیک، سرامیک، تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی، تجهیزات حمل و نقل ریلی، تجهیزات هوا 

ماهی، جنگل، تنگستن، آهن، اورانیوم، سنگ مرمر، : سازی، توریست و مشروبات الکلی منابع طبیعی کشتی

ادرات پوشاک و کفش، ص)2007(میلیارد دالر 72/50: واردات صادراتصادرات و . های زراعی زمین

، واردات )2007(میلیارد دالر  19/72: واردات .آالت، مواد شیمیایی، محصوالت کاغذی و چرم ماشین

: آالت و تجهیزات حمل و نقل، مواد شیمیایی، نفت، منسوجات و محصوالت کشاورزی شرکای تجاری ماشین

 231/4خطوط اصلی و ثابت تلفن  –ارتباطات ) 2004(لمان، انگلستان، آمریکا، ایتالیا، هلند اسپانیا، فرانسه، آ

کیلومتر  2786خطوط ریلی  –حمل و نقل ) 2006(میلیون خط  226/12، تلفن همراه )2006(میلیون خط 

هورتا، لیسبون،  آویرو،: بنادر و شهرهای بندری. کیلومتر 210های آبی  کیلومتر، راه 78470، بزرگراه )2006(
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کلیه مناقصات  -1مناقصات در پرتغال ) 2007(باند  66: فرودگاه .پورتو، پونتادگالدا، ستابال، ویانا دوکاستلو

های رسمی تجاری کشور پرتغال، رادیو، تلویزیون و همچنین سایت  ازطریق روزنامه

http://www.Economy.portugal/tender توانند با  قمندان میکلیه عال. رسد به اطالع همگان می

یورو بابت دریافت اسناد مناقصه به شماره حساب اعالم  200یورو بعنوان ضمانت شرکت و  2000پرداخت مبلغ 

روز اسناد مناقصه را دریافت  3شده، فیش بانکی دریافت کرده و به آدرس اعالم شده ارسال داشته و بعد از 

لیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده از طرف اداره درآمدهای حساب ما معتبر تصویه  ارایه گواهی -3. دارند

کاری در یک پاکت گذاشته  زومهراسناد مناقصه به همراه  -4. کنندگان الزامی است مالیاتی برای تمامی شرکت

شود و به آدرس رییس هیئت مدیره دفتر شورای مرکزی مناقصات پرتغال ارسال  شده و کامال مهر و موم می

طالع همگان برسد، همچنین اروز ارزیابی شده و نتایج آن به  15کلیه نتایج مناقصات باید طی  -5. دشو می

توانند در زمان بازگشایی پاکات در محل حضور داشته و صحت و سالمت   گرها یا نمایندگان آنها می مناقصه

قرارداد را چک تضمینی تهیه کرده و درصد مبلغ کل  10برنده مناقصه باید  -6. اجرای مناقصات را تأیید نمایند

کلیه اجناس لیست  -7. همراه قرارداد و مفاد امضاء شده به دفتر شورای مرکزی مناقصات پرتغال ارسال دارد

باتوجه به نوع جنس، مقدار و ارزش کاال (گر تا تاریخ و زمان تعیین شده  شده و درخواستی باید توسط مناقصه

چنانچه از زمان مشخص شده تجاوز کند، خسارات محاسبه شده و از مبلغ کل آماده شود و ) باشد متغیر می

مناقصه : * گیرد مناقصات در این کشور به دو روش عمومی و محدود صورت می -8. قرارداد کسر خواهد شد

. * توانند با تکمیل اسناد مناقصه و رعایت مقررات در این مناقصه شرکت کنند مندان می کلیه عالقه: عمومی

هایی که سوابق خوبی از لحاظ مالی، تجاری و اجرای تعهدات دارند دعوت بعمل  تنها از شرکت: مناقصه محدود

افزارهای  تأسیس شده و در زمینه فرایند نرم 1998این شرکت در سال  Critical Software شرکت. آید می
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افزارها را توسط مهندسین خود  ز این نرمای در شهر لیسبون دارد و توانسته مقادیر زیادی ا پیشرفته تالش گسترده

افزاری  درصد از قراردادهای این شرکت نرم 60حدود . ایجاد کرده و به کشورهای زیادی در اروپا صادر کند

‐ISO 9001 دلیل کیفیت و سیستم مدیریتی برتر توانسته گواهی این شرکت به. شود خارج از پرتغال منعقد می

این شرکت در شهر لیسبون پرتغال واقع شده و پنجمین  Portugal Mining شرکت. دریافت کند 2000

باشد و سالیانه مقادیر زیادی از این مواد را استخراج کرده و عالوه  شرکت استخراج کننده تنگستن در جهان می

این شرکت که یکی از  Lisbon Steel شرکت. کند بر مصرف داخلی به کشورهای دیگر نیز صادر می

 1998باشد در سال  های فوالدی در جهان می تولیدکنندگان فوالدهای ضدزنگ و همچنین میلهبزرگترین 

تأسیس شده و با کسب تجارب فراوان توانسته محصوالتی با کیفیت باال تولید کرده و عالوه بر مصرف داخلی، 

  .  دارد یتفعال این شرکت همچنین در توزیع آهن و اورانیوم. نیاز بازارهای جهانی را تأمین کند
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                                  اتحادیه اروپا     

   کشور 27سیاسی است که از -اتحادیه اروپا یک اتحادیه اقتصادی. کشور پرتغال جزو اتحادیه اروپاست  

 6بین  توافقنامه رمبا  1957که در سال  جامعه اقتصادی اروپامنشا اتحادیه اروپا به . است تشکیل شده اروپایی

. تر شد ا اضافه شدن اعضای جدید، اتحادیه اروپا بزرگاز آن تاریخ ب. گردد کشور اروپایی شکل گرفت، باز می

اتحادیه اروپادر سال .چارچوب قانونی کنونی اتحادیه را پایه گذاری کرد توافق ماستریخت، 1993در سال 

  .ایگزین پولهای ملی شده استجکشور  16را معرفی کرد که در  یوروواحد پول مشترکی به نام  1999

–، واحد پول  اتحادیه گمرکی: گیرد واحد مشترکی دارد که موارد زیر را در بر می بازارحال حاضر  اتحادیه در

 ، سیاست)اند کشور عضو آن را پذیرفته 27کشور از  16تا کنون (بانک مرکزی اروپاست  ٔکه تحت اداره -یورو

  .تمشترک کشاورزی، سیاست مشترک تجارت و سیاست مشترک شیال

، کنگره اروپا،  دادگاه اروپا،  کمیسیون اروپا،  شورای اتحادیه اروپا: مهمترین نهادهای اتحادیه اروپا عبارتند از

های پایه  و معاهده 1950 ٔگردد به دهه ای پارلمان اروپا بر میاصل و ابتد.  بانک مرکزی اروپاو  شورای اروپا

اعضای این  1979گذاری، از سال 

اتحادیه توسط نمایندگان 

کشورهای عضور انتخاب 

سال یکبار انتخابات  5هر . شوند می

شود که شهروندان  برگزار می

کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
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لیتهای اتحادیه اروپا اکثر سیاستهای عمومی را تحت پوشش قرار فعا. توانند در آن شرکت کرده، رای دهند می

قدرت آن در  ٔبا این حال، گستره. دهد، از سیاست اقتصادی گرفته تا امور خارجه، دفاع، کشاورزی و تجارت می

برای مثال در (کند  عمل می فدراسیونها اتحادیه مانند  در برخی حوزه. های مختلف بسیار متفاوت است حوزه

و در دیگر حوزه ها مانند یک  )زیست وسیاستهای اقتصادی و اجتماعی مسائل پولی، کشاورزی، تجاری، محیط

  .سازمان بین المللی است

المللی  بیش از تمامی دیگر سازمانهای بین( اند  کامالً مقتدر و مستقل ساختهاعضای اتحادیه اروپا بین اتحادیه را 

کند، با این حال، از  ها اتحادیه اروپا همچون فدراسیون یا کنفدراسیون عمل می در برخی حوزه). غیر مستقل

که بدون هستند بدین معنی که اتحادیه این قدرت را ندارد  "رئیس معاهده ها"لحاظ حقوقی، کشورهای عضو 

به عالوه، در . المللی، از کشورها قدرت بگیرد و به قدرت خود اضافه کند های بین توافق اعضا و از طریق معاهده

های مهم و کلیدی مانند امور خارجه و دفاع، کشورهای عضو تنها از  ها، به خصوص حوزه بسیاری از حوزه

ند، به دلیل این ساختار منحصر به فرد اکثراً اتحادیه ا مقدار کمی از استقالل و اقتدار ملی خود صرف نظر کرده

  . کنند ای بی نظیر تلقی می اروپا را پدیده

  



  
  

    
  
  
  
   

١١ 
 

      لیسبون

این . است لیسبون ٔناحیهو نیز مرکز  پرتغالترین شهر کشور  پایتخت و بزرگ) Lisboa: پرتغالیبه ( لیسبون

 3،340،000شود، وسعت بسیاری داشته و حدود  شهر که شهری مدرن و مبتنی بر اصول شهرسازی محسوب می

نفر در پیرامون آن  2،800،000نفر در مرکز شهر و حدود  564،477نفر ساکن آن هستند که از این تعداد 

عنوان دومین قطب اقتصادی در  لحاظ مختلف اهمیت فراوانی یافته و بهامروزه لیسبون از . اند ساکن شده

پس از  ایبری ٔجزیره شبه

این . شود مطرح می مادرید

ترین ثروت کشور  شهر بیش

پرتغال را در خود ذخیره 

کرده و از شهرهای مهم 

محسوب  اروپا ٔاتحادیه

 45طوری که  شود؛ به می

شهر لیسبون قطب سیاسی پرتغال بوده و دولت این . درصد از کل تولیدات کشور به این ناحیه اختصاص دارد

 .است کشور در این شهر مستقر شده

» شهر فراخوانده«این شهر را  ژولیوس سزار. بود امپراتوری رومسال پیش از میالد تحت حاکمیت  205لیسبون از 

 تبار آلمانیای  پنجم تا هشتم پس از میالد، قبیله ٔاز سده. نوشتند» اولیس سیپو«نام نهاد و در تقویم جولیا نام آن را 

کننده در  کشورهای شرکت 1147که در سال  خود درآورد تا این ٔلیسبون و نواحی پیرامونی آن را تحت سلطه
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پس از . فتح نمودند مسیحیعنوان شهری  اندهی آفونسو هنری قویس، این شهر را بهتحت فرم های صلیبی جنگ

 عنوان قطب اقتصادی و فرهنگی پرتغال دست مسیحیان، این شهر ثروت بسیاری را صاحب شد و به فتح لیسبون به

طور رسمی به پایتختی پرتغال نپذیرفتند و در هیچ کتابی نام  ها لیسبون را به البته اکثر کشورها مدت. ناخته شدش

که پایتختی کشور را برعهده گرفت، مطابق  لیسبون پس از این. این شهر را تحت عنوان پایتخت ذکر نکردند

  .خته شدای نوین و اصولی سا قوانینی که به تصویب مجلس رسید، با شیوه

بانی اروپا برای دارو و داروی اعتیاد  توان به مرکز دیده اروپا در لیسبون می ٔهای اتحادیه از نمایندگی

)EMCDDA ( و نمایندگی امنیت ساحلی اروپا)EMSA (همچنین انجمن زبان پرتغالی روستایی . اشاره کرد

)CPLP (باشد می ژوئن 13ون روز تعطیل شهرداری لیسب. است نیز در این شهر قرار گرفته.  

اند،  لیسبون برخالف اکثر شهرهای بزرگ اروپا که با گسترش شهرها در پیرامون شهرهای قدیمی شکل گرفته 

البته این وضعیت . است صورت قدیمی خود باقی مانده بهگیری،  های بسیاری است که بدون گسترش چشم سال

به ضرر شهرهای پیرامون آن نظیر آلمادا، آمادورا، اوایراس، اودیوالس، بارریرو، ساکاوم، سیکسال، قولوس، 

 .روند شمار نمی شوند و جزء اصلی آن به شهر لیسبون شناخته می ٔعنوان حومه کاکم و لورس تمام شده که به

. نظیر است اروپا کم ٔباشد که در کل قاره کیلومتر مربع می 10ها و فضای سبز شهر لیسبون حدود  مساحت پارک

پارک جنگلی مونسانتو در غرب شهر که محیطی خشک دارد قرار گرفته و باعث زیبایی این منطقه از لیسبون 

  .است شده
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  گیر دو اورینتس  

  
  

در این مکان . رود شمار می یکی از مراکز مهم حمل و نقل در شهر لیسبون به) استادیوم شرق(گیر دو اورینتس 

دیگر  در کنار یک قطار شهریو  تاکسی، اتوبوسهای  ایستگاه

ختمان تاریخی گیر دو اورینتس که بنای یادبود سا.اند قرار گرفته

ای و بسیار مستحکم بوده و  شود، شیشه نده میپیروزی نیز خوا

این ساختمان به هنگام تابش آفتاب . است تاکنون سالم باقی مانده

سانتیاگو «بنای گیر دو اورینتس که به سبک معماری . کند و یا نورافشانی شهر در شبانگاه، بسیار زیبا جلوه می

  .انتخاب شد عنوان بنای برگزیده به اسپانیا والنسیای ٔساخته شده، در جشنواره» کاالتراوا
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  عمارت تاريخي بلم 

  

  
این عمارت نخستین . است و در مجاورت برج بلم واقع شده تاقوس ٔرودخانهمارت تاریخی بلم به موازات ع

آغاز شد و  1501ساخت عمارت بلم در سال . باشد جریرونیموس و موستریو می ٔگردشگری در منطقه ٔجاذبه

بسیاری صرف خرید مصالح  ٔدر مدت ساخت آن هزینه. تکمیل گردید 1571سال در سال  70سرانجام پس از 

این عمارت یکی از . گذاری تأمین شده بود ساخت عمارت بلم از طریق سرمایه ٔترین هزینه بیش. مختلف شد

 رنسانس ٔتأثیر بسیار پذیرفته و در دوره گوتیکعمارت بلم از معماری . ساز بشر است های دست نمونه مجهزترین

   .است ساخته شده
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  حفاطیما بانوی تسبی
  

  

  

  

کودک پرتغالی به هنگام کار در مزرعه ای واقع در منطقه روستائی فاطیما زن نورانی  3میالدی ،1917مه  13ر د
را مشاهده کردند واین بانو را بانوی تسبیح نامیدندو از آن به بعد شهر کوچک فاطیما زیارت گاه مومنان شد 

ه است که قسمتهایی از آن به فارسی ترجمه کودک کل ماجرا را در کتابی منتشر کرد 3خانم لوسیا یکی از آن 
    .ت اسشده 

  

  

  

  پورتو     

و در جنوب .دومین شهر مهم پرتغال است

غربی این کشور قرار گرفته است که به 

علت شراب مرغوب صادراتی در دنیا 

شناخته شده است در وسط این شهر مرکز 

تاریخی میراث فرهنگی یونسکو قرار دارد 
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 300این شهر را از شهر مجاورش یعنی شهر گایا جدا ساخته است جمعیت پورتو در حدود و رود خانه دورو 

  .هزار نفر است و قدمت آن به قرن چهارم میالدی در زمان حکومت رومیان بر میگردد

                  

  آموزش و پرورش         

. مندند وضع بسیار خوب و متعادلی بهره شوند، از ها که تحت نظر دولت اداره می مدارس ابتدایی و کودستان

شوند، نسبت به مدارس دولتی از وضع  المللی اداره می صورت بین مدارس راهنمایی و متوسطه نیز که به

 .روند شمار می تری برخوردارند و جزء مدارس خصوصی به مناسب

دانشگاه «: کند دانشگاه بزرگ فعالیت می 4اکنون در شهر لیسبون  هم

ترین دانشگاه شهر  تأسیس شده و قدیمی 1911ه در سال ک» لیسبون

دانشگاه جدید «، »ای تی سی اس دانشگاه آی«شود؛  محسوب می

های برتر آموزشی در سطح  که یکی از مؤسسه» دانشگاه جامع پرتغال«همچنین . »دانشگاه فنی لیسبون«و » لیسبون

ماعی مردم پرتغال در سالهای اخیر بسیار متنوع فرهنگ و زندگی اجت.است کشور است، در این شهر قرار گرفته

  .به خصوص با وقایع جدیدی که در شهرهای بزرگ رخ داده است.شده است

و بسیاری از موزه ها و گالری حتی در شهرهای کوچکتر ) نمایشنامه انتقادی یا کمدی(پرتغال دارای تئاتر سنتی 

فرهنگ عامه .بعنوان موسیقی مالی در جهان شناخته شده است) خصوص در لیسبون و کویمرا(به  Fado.است

نیز نسبتا غنی و متنوع است که شامل موسیقی ،لباس،رقص،می باشد که از شمال کشور به نواحی دیگر انتقال 
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اکثر شهرهای پرتغال سینما دارد که فیلمها را بیشتر به زبان انگلیسی .یافته است

نمی شوند اما عموما ) ترجمه (فیلم ها و برنامه های تلوزیونی دوبله .ایش می دهندنم

  .دارای زبرنویس به زبان پرتغالی هستند

یوالهای جالب موسیقی و تدر طول تابستان فستیوال موسیقی متن فیلم و فس

  .نمایشگاههای متنوع محلی برگزار می گردد

این جشنها در .شهرهای کوچک و روستاها نیز وجود دارد این جشنهای محبوب در سراسر سال و حتی در

   .خیابانهای لیسبون و اپرشو و شهرستانهای کوچک ،بسیار جالب است و ارزش دیدن دارد

اما انواع سرگرمی های محبوب دیگر نیز وجود دارد مثل دو میدانی و . .بازی ملی این کشور فوتبال است

مخصوصا ورزشهای ) که پولسازی می کند(ی ورزشی خوبی دارند شهرهای مختلف جاذبه ها.دوچرخه سواری

اما انواع سرگرمی های . .بازی ملی این کشور فوتبال است      .آبی،فوتبال،گلف، تنیس،وورزشهای بدنی دیگر

شهرهای مختلف جاذبه های ورزشی خوبی .محبوب دیگر نیز وجود دارد مثل دو میدانی و دوچرخه سواری

        .مخصوصا ورزشهای آبی،فوتبال،گلف، تنیس،وورزشهای بدنی دیگر) ی می کندکه پولساز(دارند 

انعطاف پذیر و تجربه پذیر می . مردم پرتغال عموما رازدار و صبور می باشند و همچنین تفاوت ها را می پذیرند

گویند که دیگر در کلیسای کاتولیک هنوز تاثیر قابل مالحظه ای روی مردم دارد با اینحال که مردم می . باشند

  .خانواده هنوز بر اساس زندگی پرتغالی است. جریان این مسائل قرار ندارند
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  فرهنگ کسب و کار

اما انتظار دارند در زمان تاخیر به صورت تلفنی .پرتغالی ها در قرارهای کاری خود بسیار دقیق و منظم نیستند

اما پیدا کردن شرکتی که کارمندانی استخدام کند  اگرچه جوان ترها انگلیسی صحبت می کنند.اطالع داده شود

  .که به زبان پرتغالی صحبت نمی کنند بسیار مشکل است

هم در نوع لباس پوشیدن و هم در رفتارو .مردم پرتغال قدری محافظه کار و رسمی هستند  در بافت استخدامی ،

سلسله مراتب و احترام برای اینکه معمول است که از عنوان مردم استفاده شود مثل دکتر،مهندس ، آرشی تکت 

  .را نشان دهند به تحصیالت شخص

باشدو غنی در سبزیجات ،گوشت و ماهی،صدف نیز غذا و فعالیتهای اجتماعی دارای اشکال بسیار متنوع می 

  .شناخته شده است برای شراب های عالیکشوراین .همچنین محبوب است

و همچنین مرسوم است که . در نظر گرفته شود صرف غذاساعت برای  یکدر طی کارکردن مرسوم است که 

  .همراه غذا شراب نوشیده شود
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  بت وقایع حیاتی در پرتغالث

شوراها تصمیم گرفتند که تا نگهداری اسناد مربوط به غسل تعمید و ازدواج و مرگ را به کشیش  1564در سال 

به بعد مسولیت اسناد در  1911اسناد توسط کلیسا نگهداری می شد اما از سال  1911ها واگذار کنند تا سال 

  .اختیار ثبت احوال قرار گرفت

  :اطالعات حیاتی شامل وقایع زیر است

نام،تاریخ و محل ازدواج ،سن، نام  =غسل تعمید

  والدین،اجداد،پدرخوانده و اصلیت اجدادی

نام،تاریخ و محل ازدواج،سن ،نام والدین =ازدواج

  ،اجداد،پدر خوانده و اصلیت اجدادی

نام،تاریخ و محلی که مرگ در آنجا رخ داده و  =مرگ

      اصلیت اجدادی
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  تقاضای اسناد حیاتی

  بایگانی-

  سال 90ثبت شده برای مدت اسناد -

 .می باشد از طریق میکروفیلم در دسترس% 80شما می توانید خودتان اسناد را بررسی کنید در حدود  -

  .اگر محل را بشناسید  سریعتر به نتیجه می رسید

 .با هزینه پایین تهیه می شود که فتوکپی-

 

 

  ثبت احوال

 .تا امروز موجود است 1912اسناد از سال  -

 .دالر است 25توانید درخواست گواهی کنید که قیمت آن شما می  -

 .شما باید سال یا محل را بدانید -

  درخواست آن الین

  :به موارد زیر نیاز است

  نام -
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  حداقل سال تولد،مرگ،ازدواج -

  محل  -

  .نام والدین اگر شناخته شده اند -

شوید که کپی کامل را درخواست و سرعت عمل باالست مطمئن ) دالر  25در حدود (یورو  65/16هزینه  -

  .نسخه برداری شامل تمام تاریخ ها نخواهد بود)فتوکپی کنید در خواست در قسمت نظرات(کرده اید 

      vital Records in Portugalبرگرفته شده از سایت

  اثبات هویت

شد در اداره پلیس یا  یک تقاضانامه در پرتغال وجود دارد تا مردم بتوانند هویت خود را اثبات کنند اگر الزم

ادارت قضائی برای ملیت پرتغالی قابل انتظار است که کارت شناسائی ارائه کند برای ملیت انگلیسی این کارت 

  .به معنای پاسپورت است،گواهی نامه رانندگی و کارت اعتباری نمی تواند برای اثبات هویت کافی باشد

اطالعات پاسپورت کافی است ولی به هر حال شما باید مدارک وکپی از صفحه در اکثر موارد به همراه داشتن فت

  .ساعت پس از اخطار آنرا تهیه کند 12در مواقع ضروری شخص باید .اصلی را برای ارائه به پلیس فراهم کنید

ه همراه ب.صدور کارت فرصت تعیین کند برای کسی که قادر نیست تا کارت را ارائه کند پلیس می تواند تا زمان

اصل مدرک به شکل سخت گیرانه در بسیاری موارد به اجرا در می آید طوریکه راننده در حال رانندگی  داشتن 

  .را متوقف کند
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  ثبت تولد

تولد می تواند در نزدیکترین اداره ثبت احوال به محل تولد یا محل سکونت . بت در مراجع ذیربط الزامی استث

توانند یکی از والدین کودک می .ثبت شود 

در صورتیکه با یکدیگر (ثبت تولد کنند

  )ازدواج کرده اند

در صورتیکه با (هردو می توانند ثبت کنند 

یکدیگر ازدواج نکرده و نام پدر در گواهی 

  )وجود دارد

روز پس از تولد  20ثبت باید در طول 

دیگر برای  هرا.کودک صورت پذیرد

برای اطالعات .و فرزند ثبت در بیمارستان انجام شود سهولت در کار این است که قبل از مرخص شدن مادر

  .بیشتر در این مورد،توصیه می کنیم در بیمارستان محل تولد نوزاد، تقاضای رسیدگی کنید

 )کارت شناسائی یا پاسپورت(مدارک شناسائی والدین  -1

 اعالمیه والدت توسط بیمارستان -2

 )در صورتیکه مقیم کشور باشند(گواهی اقامت والدین  -3
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ش کنسولی سفارت انگلستان در لیسبون قادر است تولد با ملیت انگلیسی ثبت کند که در پرتغال رخ بخ

داده است این نوع ثبت اجباری نیست ولی مزیتش این است که واقعه حیاتی ثبت شده ،در بایگانی ثبت 

ست برای پی گواهی تولد که در کنسولی ثبت شده اک.احوال انگلستان برای همیشه نگهداری می شود

گلستان نگهداری می شود کپی گواهی تولد که در کنسولی ثبت شده است مانند ان  همیشه در بایگانی ثبت

             .گواهی صادر شده  در انگلستان در هر زمان قابل دسترس است

  

  

  

                                                   

                           ثبت وفات

واقعه فوت یکی اعضای  خانواده در 

،دوست یا خویشاوند در پرتغال اولین کاری 

که باید انجام شود تماس گرفتن با یک پزشک محلی است تا وفات را تایید کرده و گواهی فوت صادر 

  .کند

  نین علت فوت می باشدچاطالعات موجود در گواهی فوت شامل مکان فوت ،زمان فوت و هم

  گزارش مرگ
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به اداره ثبت احوال نزدیک ) ساعت 48(افراددر پرتغال واقع شده باشد باید ظرف مدت دو روز اگر مرگ 

  .به مکان وقوع مرگ اطالع داده شود

  )روی صفحه نمایان است.کنیدبرای پیدا کردن آدرس مناسب گزینه اینجا کلیک (

  افراد زیر می توانند گزارش کننده مرگ باشند 

 .اعضاء خانواده که در زمان مرگ حضور داشته است خویشاوند یا دیگر ننزدیکتری -1

                          کشیش کلیسا -2

                           مامورکفن و دفن -3

 اداره یا پلیس دارای مجوز -4

اگر مرگ در بیمارستان ،خانه سالمندان ،زندان رخ داده است  -5

 .،باید توسط این ادارات گزارش شود

  

  

  

 

  :در ثبت احوال اثبات سندیت شد باید نگهداری شود که شامل قتی گزارش مرگ و

 واهی فوت صادر شده توسط پزشکگ - 
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 )اگرچه اجباری نیست(اثبات هویت شخص متوفی  -

 . در اکثر موارد وظیفه ثبت گزارش وفات توسط مامور کفن و دفن صورت می گیرد:توجه -

ر،صدور اعالمیه وفات توسط اداره ثبت احوال برای انتقال بدن متوفی به قبرستان محلی یا خارج از کشو

  .سفارت یا کنسولی باید وفات شهروندان خود را که در پرتغال رخ داده است ،اعالم کنند.ضروری است 
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  ازدواج

ازدواج در کلیسای کاتولیک و در مراکز حقوقی به 

  .رسمیت شناخته می شود

اقامت  ازدواج باید در ثبت احوال در محدوده محل

ازدواج ثبت شده در پرتغال دارای اعتبار،در .ثبت شود

  .اکثر کشورهای دیگر است

  

  

  تمهیدات قانونی برای ازدواج

البته رضایت نامه کتبی پدر و مادر .سال است 16یین ترین سنی که برای ازدواج قانونی در نظر گرفته شده  پا

اعالمیه ازدواج در کلیسا برای مراسم ازدواج . سال ازدواج می کنند الزامی است 18برای کسانیکه زیر 

در مواردیکه شخص قبال ازدواج کرده است باید گواهی طالق ارائه کند یا اگر همسر قبلی .ضروری است

   .فوت کرده است باید گواهی فوت ارائه کنند
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قی در نونی و حقوازدواج به شکل قا.ماه فرصت برای ثبت ازدواج وجود دارد  3از زمان صدور مجوز ازدواج ،

  )ماه قبل از مراسم ازدواج باید رزرو شود 1حداقل (زوجین صورت  می گیرد ثبت احوال نزدیک محل سکونت 

ی دیگر و همچنین ادیان مختلف باید قبل از ثبت مدنی صورت پذیرد و هامراسم مذهبی برای تمام کلیسا

  .گواهی ازدواج باید در دسترس باشد

  .توسط کشیش ،خاخام، روحانی مربوط به ادیان مختلف صورت می گیردتمهیدات مراسم مذهبی 

  .ل حاضر این موضوع تحت بررسی استاپرتغال برای ازدواج همجنس ها مجوز صادر نمی کند اما در ح
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  القط

کننده  در پرتغال طالق می تواند با رضایت متقابل مشاجره

روش اول شامل توافق بین مرد و زن .صورت گیرد ها

است تا ازدواج فسخ شود و در صورت وجود بچه های کوچک باید مستعمره ای برای نگهداری آنها در نظر 

  .گرفته شود

روز صبر کند ولی برای ازدواج مجدد ،زن  180بعد از اینکه واقعه طالق ثبت شد مرد برای ازدواج مجدد باید 

   .صبر کند روز 300باید 

  

  

  

                                     کارت شهروندان پرتغال

عالم کرد که کارت الکترونیکی با اطالعات بیومتریک ایجاد خواهد شد ؛ا،نخست وزیر پرتغال2005در اوریل 

  .این کار با هدف آسان سازی صورت می گیرد

  .سند شناسائی با امنیت باال ایجاد می کنداجرای این طرح خدمات عمومی را مدرنیزه کرده و همچنین 
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در قدم اول ،پروژه دولت الکترونیک 

با بکار گیری تکنیک های جدید 

پاسپورت الکترونیکی را در سال 

و پس از آن به .تحویل داد) 2006(

شهروندان متقاضی جدید،پاسپورت 

  .الکترونیکی تحویل داده خواهد شد

صورت گرفته است تا ) نوع مختلف 20(دمات عمومی و خصوصی سترده و هماهنگی برای سرویس خگتالش 

  .دسترسی الکترونیکی برای شهروندان بهبود یابد

  .هدف از صدور کارت الکترونیکی ،ایجاد تحولی بزرگ در روابط بین مردم و دولت است

  .این کارت جایگزین پنج سند فیزیکی شناسائی خواهد شد

 )پزشکی(کارت سالمت  -5امنیت اجتماعی -4گیری  رای  -3وضعیت مالیات  -2هویت حقوقی -1

در ادرات رسمی یا دور از (د ناین کارت ،افراد را قادر می سازد تا هویت خویش را در هر مکانی اثبات کن

این .استفاده از این کارت بعنوان ابزار کامل جدید برای امضای الکترونیکی هدف دوم این طرح است)  ادارات

  .است زیرا با بهبود تعامالت الکترونیکی به آرامش فکری دست می یابندطرح مشوق شهروندان 

فرصت دوباره ای پدید آمد تا مهارت بی نظیر الکترونیکی را بعد از پروژه  )INCM(الغبرای چاپخانه ملی پرت

  .پاسپورت الکترونیکی ادامه دهد
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  . و امضاء اختصاص یافته است ندیتدولت پرتغال سند شناسائی مطمئنی را برگزید که بر اساس هویت، س

IAS)  (که اولین بار در اروپا شکل گرفت  .EID  کارت شناسائی الکترونیکی)است که در ) کارت هوشمند

  .اندازه کارت اعتباری طراحی شده است

این کارت شناسائی سندی رسمی برای شهروندان پرتغالی است و آنها را قادر می سازد تا به شیوه ای ساده و 

  .ارتباط برقرار نمایند)وزارت کشور ،ازدواج،پزشکی،دادگستری، (ع و ایمن در امور مربوطه یسر

این طرح در نظر دارد در یک دوره ده ساله ،برای شهروندان پرتغالی کارت شناسائی ملی صادر کند که دارای 

  .ویژگیهای بیومتریکی مانند اثر انگشت می باشد

کارت شناسائی برای اثبات هویت خود باید رمز شخصی و امضای دیجیتالی داشته باشند تا در  نصاحبا

دسترسی به ) به شکل کد گذاری(این نوع کاربرد کارت شناسائی .اموراداری و امنیتی  از آن  استفاده کنند

را به طرق مختلف  و به افراد اجازه می دهد تا هویت خویش.دروازه خدمات الکترونیکی را ایمن می سازد 

با کلمه عبوری که از طریق کارت ایجاد (اثبات کنند یعنی به صورت حضوری ،از طریق اینترنت ،از طریق تلفن

  .یا با امضای الکترونیکی) می شود

اطالعات پایگاه مرکزی .اساس نامه امنیتی در پرتغال ،دسترسی به پایگاه مرکزی داده ها را ممنوع کرده است 

ل نام،عالئم شناسائی موجود در پشت وروی کارت شهروندی، شماره شناسائی حقوقی ،شماره داده ها شام

  .شناسائی امنیتی ، شماره مالیاتی، شماره کاربری مراقبت های پزشکی

را به عنوان اولین پیمانکار صدور کارت شناسائی ملی     GEMALTOشرکت       INCM،     2006در سال 

  :انتخاب کرد که مسئولیت آن شامل
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  .و همچنین کاربردی است) شخصی سازی(اندازی سیستم امنیتی ،سیستم خصوصی سازی  هرا

  )با دیدن کارت می توان جعلی بودن آنرا تشخیص داد(به علت بصری بودن کارت شناسایی 

ی تکنیک های امنیتی باالئی استفاده شده تا خود بدنه فیزیکی کارت نیز ارائه کننده در چاپ کارت شناسائ

  .سندی معتبر باشد 

گسترده شدودر  2008غاز شد و در سال آدر ناحیه آزور 2007فوریه  14مرحله آزمایشی چاپ کارت در تاریخ 

  .ش افتاددمیلیون کارت به گر 5/2بیش از  2010آوریل 

مومی در حال حاضر بصورت آنالین در دسترس می باشد در حالیکه قبل از این ساعتها تعدادی از خدمات ع

  .زمان برای انجام آن نیاز بود

  .رتبه سوم در دسترسی آنالین را بدست آورد 2007پرتغال در سال 

هدف طرحهای دولت الکترونیک تغییر شکل کلی بخش های خدمات عمومی است تا بصورت یکپارچه و 

  .یدآ جهت دار در

  

  

  مژگان قاسمی: ترجمه و گرد آوری                                                                                                    


