הטיולים המאורגנים

נופש פסח חלומי
עם חברת פסטורלי

בפורטוגל

פורטוגל יושבת לחופי האוקיינוס האטלנטי,
בקצה המערב י של יבשת אירופה .אורכה
מצפון לדרום הוא  560ק"מ .ורוחבה
ממזרח למערב הוא  220ק"מ .פי חמישה
מגודלה של מדינת ישראל..
בשנת  1128הפכה פורטוגל מדוכסות
למדינה עצמאית .בשנת  1139הוכרזה
אפונסו אנריקש למלך הראשון של ממלכת
פורטוגל .האפיפיור נתן את בירכתו ובכך
הפכה פורטוגל למדינה קתולית עצמאית.
עד  1500שלטו בפורטוגל שתי שושלות
 :בית בורגוניה ובית אוויש .בשנת 1580
אוחדו ספרד ופורטוגל תחת שלטונו של
מלך ספרד פילפה השני ורק בשנת 1940
הוחזר הכתר לפורטוגל ולפורטוגזים.

נופש פסח
חלומי
עם חברת
פסטורלי
בפורטוגל >
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החל מתחילת המאה ה 15הפכה פורטוגל
למעצמה ימית .ימאי הממלכה יצאו
למסעות אל מעבר לים תוך שהם מגלים
יבשות ונתיבי מסחר חדשים ומקימים
מאחזים ומושבות באפריקה דרום מזרח
אסיה ודרום אמריקה. .לקראת סוף המאה
ה 16-החלה האימפריה הפורטוגזית לאבד
בהדרגה את מושבותיה .בשנת 1999
הועברה המושבה האחרונה לסין.

בשנת  1755החריבה רעידת אדמה את
ליסבון .כל העיר העתיקה נחרבה כליל
 .ובשנת  1807פלשו כוחות הצבא של
נפוליאון לפורטוגל ומשפחת המלוכה
נמלטה לברזיל .ריו דה ז'נרו הפכה זמנית
לבירת הממלכה הפורטוגזית .עם הכרזת
העצמאות של ברזיל בשנת  1822חזרה
ליסבון להיות בירת פורטוגל.
עד  1910שלט בפורטוגל בית המלוכה
אשר הודח בהפיכה שהביאה להקמתה
של רפובליקה .הפיכה נוספת בשנת 1926
העלתה לשלטון את המשטר הדיקטטורי
של הרודן אנטוניו דה אויביירה סלזר ,אשר
שלט עד  .1968ב 1974הייתה הפיכה
צבאית אשר הביאה לשלטון דימוקרטי.
המדינה החלה להתפתח ולהפוך למדינה
מודרנית וחלק מאחוד האירפי
בית המלון שלנו ממוקם במרכז פורטוגל
באזור בו התרכזו היהודים האנוסים
אשר חצו את הגבול מספרד לפורטוגל
המלון קרוב לכל האתרים החשובים של
פורטוגל.
אנחנו מאלים לכם חופשה נעימה ומהנה
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טיול מס' 1

עיירות האנוסים
היום נצא לבקר בעיירות בלמונטה וטרנקוזו הנמצאות ברכס הרי
אשטרלה .שתי העיירות הללו הם חלק מכפרים רבים ברכס זה ,בהם
חיו יהודים ואנוסים.
לראשונה הגיעו יהודים לפורטוגל כבר במאה השנייה לספירה .הישוב
היהודי גדל במאה ה ,12-עם כינונה של פורטוגל כמדינה עצמאית .
ליהודי פורטוגל נוספו יהודים אשר נמלטו מהפרעות בספרד ,כשבכל גל
פרעות מצאו יהודי ספרד מפלט במדינה השכנה ,פורטוגל .שיא ההגירה
מספרד לפורטוגל התרחש בשנת  ,1492השנה בה חל גרוש יהודי ספרד.
באותן השנים כל אוכלוסיית פורטוגל מנתה כמיליון נפשות ,כאשר רבע
מהתושבים היו יהודים .ארבע שנים לאחר גירוש יהודי ספרד ,המלך
הפורטוגלי ניצר ,במרמה ,את כל היהודים שחיו בפורטוגל – הוותיקים
ואלו שבאו אליה מספרד .היהודים הפכו ל"נוצרים חדשים" (Novos
 .)cristãosהרבה מהיהודים המשיכו לשמור על היהדות בסתר .מפחד
האינקוויזיציה עברו היהודים לגור בעיירות רחוקות .

בלמונטה
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בבלמונטה חיו  200משפחות של אנוסים. .כל קהילת יהודי בלמונטה
נהגה לפי הכלל “היה יהודי בביתך וקתולי בצאתך.”.מצוות הדת נשמרו
בסתר בתוך המשפחה הגרעינית .התפילות היו בפורטוגזית עם מעט
מאד מילים עבריות מהתורה  200.משפחות בלמונטה שמרו כך את
יהדותם.בני הכפר בלמונטה הלכו לתפילה לכנסייה בימי ראשון ואפילו
הוטבלו ילדיהם לנצרות כמנהג הגויים ,אבל במקביל הם שמרו על
קדושת השבת ,צמו ביום הכיפורים ,הכינו מצות לפסח.

את יהודי בלמונטה גילה יהודי פולני בשם שמואל שוורץ שהגיע בשנת
1917
לכפר במסגרת עבודתו כמהנדס מכרות .בני הקהילה לא האמינו למר
שוורץ וביקשו לשמוע .ממנו איזו תפילה בשפה העברית .הוא השמיע
להם את “שמע ישראל” כששמעו ממנו את שם השם בעברית – אדוני .
זקנת הכפר אישרה לכולם שהוא אכן יהודי וקיבלו אותו .היום היהודים שוב
אינם מסתירים את יהדותם .רובם עברו גיור וחלק גדול מהם עלה לארץ.
נתחיל את הסיור בבלמונטה בהליכה רגלית דרך הסמטאות בהם חיה
הקהילה היהודית וביקור בבית הכנסת והמקווה ההרוס.
בדרכנו לבית הכנסת נצפה בנופים היפיפיים של רכסי ההרים והעמק
הנשקף למרגלות העיירה ,סמטאות ציוריות עם מרפסות גירניום וסמלים
דתיים נוצריים מצויירים על אריחי קרמיקה צבעונית המעידים על חיים
בצוותה של נוצרים
ויהודים ביחד .
נגיע לבית הכנסת בית
אליהו הממוקם בקצה
המצוק המאפשר גם
תצפית יפה על האזור.
נשמע הסבר מחבר
הקהילה על בית הכנסת
וחיי הקהילה .מבית
הכנסת נמשיך למוזיאון
היהודי של בלמונטה.
במוזיאון יש תצוגה
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מרשימה של חפצים יהודיים רובם מודרניים ,במוזיאון ישנם מסמכים
רבים הנותנים מידע היסטורי על הקהילה היהודית בפורטוגל .מבלמונטה
נמשיך לעיירה טרנקוזו

טראנקוזו
עיירה שלווה עם
מבוך של סמטאות
אבן
מרוצפות
,הדחוסות בין חומות
אדירות שבנה דון
דיניש במאה השלוש
עשרה .במטרה להגן
על הכניסה לפורטוגל
מכיוון ספרד.
בעקבות גירוש ספרד
בסוף המאה החמש
עשרה הגיעו יהודים .לטראנקוזו .היהודים חיו ברובע הנקרא הג'ודריה,
הנמצא באזור הדרום מזרחי של העיירה בית הרב מאותה תקופה
נקרא גאטו נגרו -היינו( ,החתול השחור ) בחזית הבית תבליט אבן של
אדם המתכופף ומתפלל .בשער הבית מצויירים סמלים יהודיים .נהלך
בסימטאות ונגיע למרכז הרובע למקום בו עמד בית הכנסת עד לפני
כ 500-שנה ,היום המקום הפך למרכז מבקרים ,על שם יצחק קרדוזו.
המייסד .בתוך המרכז יש בית כנסת קטן עם ספר תורה וממצאים שונים
המספר ים את תולדות יהודי העיר והאנוסים .כיום אין יהודים בטראנקוזו.
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טיול מס' 2

אביירו

היום נצא אל אביירו עיירה משגשגת ותוססת ,המכונה ונציה של פורטוגל.
וזאת בזכות הסירות גבוהות החרטום ,הגשרים עטורי הקשתות ורשת
התעלות הקטנה והציורית .אביירוי שוכנת בקצה של לגונת ריו ..בתחילת
המאה החמש עשרה הייתה אביירו עיר נמל משגשגת ,סערה קשה
שהתרחשה בשנות השבעים של המאה השש עשרה ,גרמה לסתימת
שפך נהר ויגה ולחסימת מעבר ספינות אל האוקיינוס ולהיווצרות ביצות
שהפכו לבית גידול ליתושי הקדחת .שהביאה לבריחת תושבים מהעיר.
בשנת  1808נחפרה תעלה הנקראת תעלת בארה .תעלה זאת ניקזה
את המים בחזרה לים ובתוך תקופה קצרה שבה אביירו והפכה לעיר
משגשגת .העיר היא עיר תיירותית ויש בה תתעשית מלח .המלח נכרה
כאן ומיוצא לארצות אירופה .נשוטט בסמטאות העיר ונעלה על סירה
לשייט מהנה בתעלות אוביירו .חזרה למלון בסביבות שלוש בצהריים.
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טיול מס' 3

פורטו ועמק הדואורו

פורטו היא העיר
בגודלה
השנייה
ובירת
בפורטוגל
הצפון .העיר שוכנת
לחופו של נהר
הדוארו אשר לרוחבו
ארבעה
נמתחים
מרכז
גשרים.
העיר נמצא בגדה
הצפונית והיקבים
המפורסמים
של העיר בגדה
המערבית .היא עיר
רומנטית להפליא ,עם כנסיות בארוקיות ,מגדלי פעמונים שמזדקרים
מעל העיר ,בניינים מרהיבים בסגנון הארט נובו וסמטאות צרות משובצות
בחנויות ספרים ועתיקות ,בתי קפה ,מסעדות מצוינות ובתי יי המציעים
את יין הפורטו המקומי.

ריביירה
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את סיורנו נפתח בריביירה רובע ריביירה ( )Cais deRibeiraהוא הרובע
העתיק של פורטו ,אשר הוכרז כולו כאתר מורשת עולמית של אונסק"ו.
הרובע ,השוכן לגדות נהר הדואורו ,הוא מעין מבוך מפתה של סמטאות
צרות ומתפתלות השזורות במאפיות ,בתי מלאכה וחנויות קטנות עם

חזיתות מהודרות בסגנון הארט-נובו .בין לבין יש כיכרות יפות שמהוות
מקום מפגש פופולרי בקרב המקומיים .חזיתותיהם של בתי הסוחרים
העתיקים הפונים לנהר צבועות בשלל צבעים ,ולאורך הנהר יש מסעדות
ובתי קפה ההומים תמיד בתיירים ומקומיים .כל אלה הופכים את הרובע
לכזה שתענוג לשוטט בו ברגל.
הרובעים היהודים של
פורטו נמצאים מסביב
לכנסיית נוסה סניורה
דה ויטרה וליד נזר סאן
פרנסיסקו .החזרה של
אנוסי פורטו ליהדות
הייתה בעיקר הודות
לפעילותו של אברהם בן
ישראל בן ראש .אברהם
היה קצין בדרגת סרן
בצבא פורטוגל .גיבור
מהפכת  1910ומלחמת
העולם השנייה .הוא חזר
ליהדות בפומבי והחל להחזיר אנוסים לחיק היהדות .הוא גייר  9000איש
הקים את בית כנסת עץ חיים הגדול ביותר בפורטוגל .המימון לבניה ניתן
על ידי משפחת כדורי  .הקים ישיבה והוציא לאור עיתון יהודי .השלטונות
לא ראו בעין יפה את פעילותו  .בשנת  1943הוא הואשם על ידי הצבא
בניצול מיני הורד מדרגתו וגורש בבושת פנים מהצבא .לאחר מותו
בשנת 2001טוהר שמו והוכר שוב כגיבור לאומי.
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בארמון
במהלך הסיור נבקר
הבורסה ,בתחנת הרכבת הייחודית
סאו בנטו אשר מפורסמת באמנות
20000ו אריחי
האז'ואלז'וס
קרמיקה צבעוניים המצויירים ביד
,על ידי אומנים מקומיים ומתארות
קרבות מאורעות היסטוריים ..
מתחנת הרכבת נמשיך לחנות
הספרים היפה ביותר באירופה בחנות הספרים  .Lelloמעט מאוד חנויות
יכולות להיחשב כאתר חובה לתיירים ,וחנות הספרים  Lelloהיא בהחלט
אחת מהן .החנות נחשבת לאחת מהיפות והמיוחדות באירופה ומתהדרת
בחזית ארט-נובו ובעיצוב פנים נאו-גותי עם קירות עץ מגולפים ,חלונות
ויטראז' וגרם מדרגות אדום מפואר שהפך לחביב הצלמים .יש גם בית
קפה עם כמה שולחנות שבו אפשר לשבת ולספוג את האווירה.
מהספריה נמשיך למרכז האלגנטי של העיר לשדרות אליאדוס (Avenida
 )Los Aliadosרחבות הידיים הן הלב הפועם של העיר .השדרות מלאות
החיים משובצות משני צדיהן בבתי קפה ,מסעדות וחנויות ,בתים
יפים ומבני ציבור מרשימים .אל תחמיצו את כיכר החירות (Praça
 ,)da Liberdadeאחת מהכיכרות
החשובות בעיר ,ואת המבנה המרשים
של בית העירייה.
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מהשדרות נמשיך לבית הכנסת עץ
חיים ונסיים את טיולינו בשייט על נהר
הדוארו אשר במהלכו נצפה בנופים
המרהיבים של כרמי היין של פורטו

טיול מס' 4

ליסבון בירת פורטוגל

ליסבון יושבת על הגדה הצפונית של נהר הטז'ו ומשמשת היום כמו
בעבר שער לאוקיינוס האטלנטי .היא נוסדה כתחנת מסחר פיניקית.
העיר עברה גלגולים רבים ,נכבשה על ידי היוונים הרומאים הויזיגותיים
והמוסלמים .בשנת  1255היא שוחררה על ידי הנוצרים והפכה לבירת
הממלכה הפורטוגלית
העיר ידעה אסונות טבע הקשה מכולם הייתה ,רעידת האדמה
הקטלנית ב 1755-שגרמה לשריפה ענקית ולגל ימי גדול שהציף חלקים
גדולים מהעיר .שליש משטחה נחרב ,עשרות אלפים נהרגו .מרכז העיר
וארמון המלך נמחקו ברגע .יועצו הראשי של המלך ז'וז'ה הראשון,
המרקיז פומבל ,ארגן את שיקום העיר,ו היום רואים את פרי עמלו בעיר
11

התחתית על רחובותיה המתוכננים .העיר התפתחה וגדלה באיטיות,
ובדרכה עברה מלחמות וכיבושים זרים ,הפיכות ומהפיכות .משנת
 1932הנהיג הרודן אנטוניו סלאזר דיקטטורה לתקופה ארוכה,עד שב-
 25לאפריל  1974סיימה הפיכה שקטה את הרודנות .המונים ירדו אז
לרחובות ליסבון וחילקו פרחים לחיילים .ליסבון קמה לתקופה חדשה

אזור בלם
את סיורנו בליסבון נתחיל באזור בלם .הרחב שנפתח אל הנהר
.נראה את הגשר התלוי הענק שבעבר נקרא גשר סלאזר ועם בטול
הדיקטטורה הוא מכונה גשר ה 25-באפריל על שם יום ההפיכה .נגיע
לאנדרטת המגלים .המונומנט הענקי 52,מטר גובהו,ה וקם ב1960
לציון  500שנה למות היוזם והמארגן של כל מבצע הגילויים :אנריקה
הנווט .על האנדרטה הוא עומד ראשון על סיפון האונייה ,ואחריו כל
אלה שהשתתפו בתכנון ,בביצוע ובמימון של המסעות הימיים .בתוך
המונומנט יש תערוכה המוקדשת למסעות אלו.
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מגדל בלם
נפנה שמאלה ונגיע
למגדל בלם .המגדל
הוקם במאה ה16-
במרכז הנהר .בגלל
שינויים בבנייה לאורך
הנהר הנתיב הוזז,
והמגדל נותר קרוב
לגדה.גם בו שולט
הסגנון המנואליאני ,אלא שכאן נוספו לו אלמנטים מזרחיים שהובאו
ממרוקו .בשל סגנונו המשופע מהמזרח ,המגדל מסמל את הקשר בין
העיר והממלכה ובין המושבות הרחוקות מבלם ניסע לרובע אלפמה

רובע אלפמה
השם אלפמה הוא
שיבוש של המילה
בערבית.
מזרקה
כאן גר בסמיכות
היהודים והמוסלמים,
כל קהילה בשכונתה
עד לגירושם בידי
השליטים הנוצריים.
בשל גובהו הרובע
כמעט ולא ניזוק ברעש
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האדמה .נעלה עם טוטוקים אופנועים הלוקחים אחריהם ארבעה נוסעים
אל המבצר ז'ורז'ה שבעבר היה ארמון המלוכה מהמבצר תצפית פנורמית
של העיר נרד דרך הרובע היהודי בין הסמטאות ונגיע לכיכר קומרסיו .

כיכר קומרסיו

הכיכר המרכזית בעיר ,Praca do Comercio ,נבנתה במאה ה 18-כדי
להמחיש את השפע והעוצמה של פורטוגל באותם הימים .הכיכר רחבת
הידיים מוקפת בבניינים מרשימים ,המאכלסים משרדי הממשלה ואת
הבורסה ,ובליבה ניצב פסל של המלך זו'ז'ה הראשון רכוב על סוס .שער
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ויקטוריה ( )Arco Da Victoriaמחבר את הכיכר עם מדרחוב אוגוסטה,
אחד מרחובות הקניות הבולטים של ליסבון .ממרפסת התצפית
שבשער יש פנורמה מקסימה על העיר .הכיכר מהווה נקודת מוצא
מצוינת לטיולים בליסבון – מצידה הצפוני ניתן לעלות על חשמליות
הנוסעות לרובע בלם וצידה הדרומי גובל בנהר,
נתקדם לכיכר רוסיו .בתקופת האינקוויזיציה נערכו בכיכר טקסי האוטו
דה פה הידועים לשמצה .ופה הועלו על המוקד כל מי שנאשמו .בכפירה
בדת הנוצרית .רובם היו יהודים אנוסים היום הכיכר שוקקת חיים
מתקיימות תהלוכות ,וההפגנות הגדולות של העיר .בשעות הבוקר
בכיכר שוק פרחים ססגוני .ומסביב בתי קפה ןמסעדות .לאחר הביקור
בכיכר נקבל זמן חופשי לשוטט ברחובה הראשי של ליסבון רחוב ליברדד
רחוב החופש .לסיום ניסע לתצפית היפה המצאת מעל גני אדוארדו
השביעי .הגנים בנויים בסגנון צרפתי במעלה גבעה ,ובראשם תצפית
אל שדרת ליברדד ( ,Liberdadeהחירות) ,העיר התחתית והנהר.
מהתצפית היפה נעלה לאטובוס ונחזור למלון
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קומבריה -יער בוסאקו
היום נצא לקוימברה ,עיר אוניברסיטאית עתיקה ומלאת חיים,
ששימשה בעבר כבירת פורטוגל .מתחם האוניברסיטה הממוקם בראש
גבעה מאכלס לא מעט מבנים מעניינים רובם מהתקופה הקולוניאלית,
אבל גם מבנים שנבנו בעידן המודרני .האטרקציה המרכזית של
האוניברסיטה היא הספרייה העתיקה בה מצויים ספרים בשפות רבות
כולל התנ"ך שלנו.
אפשר עדיין לראות
סטודנטים
כאן
מתהלכים בגלימות
שחורות מסורתיות,
מה שהופך את
למעניין
הביקור
מבחינה היסטורית
וארכיטקטונית
כאחד.
ניסע
מקוימברה
ליער בוסאקו ביער
גדלים אוספי העצים
היפים ביותר באירופה .היער מונה  1,450מטר אורך ו 950-מטר
רוחב ומשתרע על שטח של  1,050דונם .אורך החומה המקיפה
אותו הוא כ 5-קילומטר ונפתחים בה שערים רבים .אחד מהם " -שער
קואימברה"  -נושא טקסט מן המאה ה 17-עם אחת מן הבולות של
האפיפיור האוסרת כניסת הנשים ומאיימת בנידוי את מי שיזיק ליער.
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ביער המגודר בנו הנזירים שבילים להתבודדות וקאפלות ושתלו עצים.
ביער גדלים מעל  250מיני עצים ושיחים ,לרבות עצים בני מאות שנים
ועצים ושיחים אקזוטיים שהובאו לכאן על ידי מלחים פורטוגזים בעידן
התגליות .בשנת  2004ביקשה פורטוגל את הכרת היער כאתר מורשת
עולמית ".
היער היה בעבר בית לנזירים הכרמליטים היחפים .הם בנו בו מנזר,
קפלות קטנות ואת החומות מסביב וטיפלו בעצים עד לפירוק המנזרים
בשנת  .1834בשלהי המאה ה 19-חלק גדול מן המנזר לשעבר נהרס
כדי לפנות את השטח לבניית ארמון אקסטרווגנטי נאו-מנואלי.
הארמון נועד להיות מקום נופש למשפחת המלוכה הפורטוגזית ,אבל
אחרי רצח המלך קרלוש בשנת  1908וההפיכה שהתחוללה לאחר
מכן ,הוא נהפך לבית מלון מפואר ,ארמון בוסאקו.
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