
 هاینزبا شاخه   از که است پرتغالی آن رسمی زبان و لیسبون آن پایتخت. است اروپا غربی جنوب در کشوری پُرتغال

 .است تباررومی

 شیوه و است ناتو و اروپا اتحادیه اعضای از کشور این. است یورو آن پول واحد و نفر میلیون ۰۱٫۵ کشور این جمعیت

 از تمسیحی کشور این مردم دین. آیدمی شماربه یافتهتوسعه کشورهای جزء پرتغال. است پارلمانی جمهوری آن حکومتی

 .است رومی کاتولیک شاخه

 را یبریا جزیرهشبه اسپانیا خود همسایه تنها همراه به پرتغال خاک و اروپاست اصلی سرزمین کشور ترینغربی پرتغال

 این در واقع مادیرا و آزور الجزایرمجمع دو و استشده محدود اطلس اقیانوس به غرب سوی از پرتغال. دهدمی تشکیل

 .هستند پرتغال خاک جزء نیز اقیانوس

 مالش در پورتو شهرکالن دیگری و جنوب در لسیبون شهرکالن یکی که دارد عمده شهریکالن منطقه دو پرتغال کشور

 نام از لفظیت نیز پرتغال نام و است( سلتی قومی نام) هاکال بندر معنی به که استبوده کاله-پورتو پورتو، کامل نام. است

 .اندبوده رقابت در یکدیگر با قدیم از لیسبون و پورتو مناطق. استپورتوکاله

 بعدا   طقهمن این و دادندمی تشکیل لوسیتانی و گاالسی سلتی اقوام را پرتغال کنونی سرزمین ساکنان باستان دوران در

 میالدی هشتم سده در پرتغال ناحیه. آمدند سرزمین این به نیز ژرمن گوناگون قبایل سپس و شد روم امپراتوری از بخشی

 الیپرتغ زبان. راندند منطقه این از را مسلمانان بعدا   مسیحی شهسواران ولی درآمد( مراکشی) موری مسلمانان تصرف به

 .دارد شباهت اروپایی هایزبان سایر از بیش هارومی التینی زبان به امروزه

 به پرتغالی دریانوردان کوشش با که بزرگی امپراتوری گرچه. کرد مستقل پادشاهی اعالم میالدی ۰۰۱۱ سال در پرتغال

 کشور سومین پرتغال دولت امروزه که است حدی به مانده برجای هنوز آنچه نهاد، افول به روی بعدا   بود آمده وجود

 .رودمی شمار به جهان مستعمراتی بزرگ

 قلمرو از یهایبخش و شرقی تیمور آفریقا، در موزامبیک بیسائو، گینه برزیل، شامل پرتغال استعماری حکومت روزگاری

 هایدرتق سایر مستعمره   آن از پیش که آفریقایی کشورهای از بسیاری استقالل دنبال به میالدی، ۰۱۹۱ دهه در. بود هند

 از سیاریب ترتیب، این به دانست خود ناپذیرجدایی هایبخش را استعماری هایبخش نگرانی، با پرتغال بودند، استعماری

 سقوط به امر این ۰۱۹۱ سال در سرانجام، و کردند مبارزه استقالل و آزادی کسب برای سال پانزده حدود در مناطق این

 ماکائو، جز هب البته پرتغال، استعمار و سلطه تحت کشورهای بعد، سال یک. شد منجر پرتغال فاشیستی و دیکتاتوری نظام

 .شدند استقالل صاحب

 االیشپ کاغذ، کفش، و پارچه و پرتغال کشاورزی هایفراورده از لبنیات و انگور، زیتون، فرنگی، گوجه زمینی، سیب

 بر بالغ کشور این جمعیت ۱۱۱۰ سال سرشماری اساس بر .است آن تولیدات از مشروبات و سفالگری، پالستیک، نفت،

 که رسید ۰۱٫۹۰۹٫۵۹۵ به جمعیت این ۱۱۱۹ سال در. بود مرد آن ۱۴۵ و زن آن ۵۱۵ که بود نفر ۰۱٫۱۵۵٫۴۱۱

 .بودند قانونی مهاجرین آنها نفر ۱۱۱٫۰۱۹

 تمامی در. دهندمی تشکیل پرتغالیان را آن مردم از درصد ۱۹ به نزدیک و است دستیک کشوری قومی نظر از پرتغال

 راندییم نام به آستوری زبان از گویشی «دورو دو میراندا» پیرامون روستاهای در تنها و است رایج پرتغالی زبان کشور

 ترسمی اقلیتی زبان یک عنوان به پرتغال در راندیمی گویش. است تباررومی هایگویش از هم آن که شودمی صحبت

 درنگ،زر پوستی دارای قد کوتاه هستند مردمانی عموما   هاپرتغالی .هستند رومی کاتولیک پرتغال جمعیت بیشتر. دارد

 موهای و آبی چشمان با افرادی است،بوده زیادتر ژرمنی قبایل تأثیر که شمالی هایقسمت در. تیره موهایی و سیاه چشمانی

 که اندودهب ایبری سلتی نژاد یعنی هالوسیانی همان هاپرتغالی نیاکان که است براین عقیده بیشتر. شوندمی دیده روشن

 چهره در خود از اثری یک هر مور و ژرمن، رومی، فینیقی، اقوام. اندکرده مقاومت رومیان حمالت برابر در روزگاری

 اعظم بخش.اندآمده وجود به امروزی هایپرتغالی که نژادهاست و اقوام همین آمیزش از. استگذارده باقی مردمان این

 و تفریحات اساس و پایه مزارع در روزانه کار و کنندمی کار هاجنگل و ها،تاکستان کشتزارها، در پرتغال جمعیت

 است آنان اعیاد و جشنها حتی و هاسرگرمی


