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Պորտուգալիա- Հայաստան 

Բարեկամության  

Միություն 
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ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈւՂԵՐՁԸ 
 
 
Նախևառաջ ցանկանում եմ ողջունել Միության մեր բոլոր 
անդամներին, հատկապես նրանց, ովքեր չորս տարի շարունակ 
իրենց թանկարժեք ժամանակի մի մասը տրամադրել են՝ ի նպաստ 
Պորտուգալիա- Հայաստան բարեկամության միության (ՊՀԲՄ)։ 
 
Կցանկանայի նաև ողջույնս հղել Միության նոր անդամներին, ովքեր, 
վստահ եմ, կարևոր դեր կունենան մեր Միության ապագա 
գործունեության մեջ։ 

 
ՊՀԲՄ-ը պորտուգալա-հայկական միակ կառույցն է, որի ստեղծման հիմնական նպատակն է 
զարգացնել բարեկամական հարաբերությունները երկու երկրների միջև, և մենք հպարտ է, որ 
հանդես ենք գալիս իբրև կամուրջ Հայաստանը Պորտուգալիայում և Պորտուգալիան 
Հայաստանում ներկայացնելու գործում։  
 
Գործունեության ռազմավարական ոլորտները, ինչպիսիք են մշակույթը, լեզվաբանությունը, 
կրթությունը, քաղաքական և հասարակական հարաբերությունները, մեզ տալիս են 
ներկայացուցչական բավարար մակարդակ և պատասխանատվություն, որոնք անհրաժեշտ են 
Պորտուգալիայի և Հայաստանի միջև բարեկամական կապերի շարունակականության 
խթանման համար: 
 
Մեր տեղական և միջազգային մասնաճյուղերը ապահովում են կապերը կառավարական, 
միութենական և նմանատիպ նպատականեր ունեցող բազմաթիվ այլ հաստատությունների 
հետ՝ ինչպես երկու երկրների, այնպես էլ Եվրոպական միության մակարդակով։  
 
Ահա սա է այն տեսլականը, որը ոգեշնչում և առաջ է մղում թիմին և ինձ, որի ղեկավարման 
պատիվն ունեմ: 
 
Հարգանքներով՝  
 
 
 
 
 
 
 
Վահե Մխիթարյան  
Միության նախագահ 
 
Լիսաբոն, 2 փետրվարի, 2020թ. 
 

Պորտուգալիա - Հայաստան բարեկամության 
միություն 

 
Հաշվի առնելով Պորտուգալիայի և Հայաստանի 
միջև առկա բարեկամական հարաբերությունները` 
Պորտուգալիա-Հայաստան բարեկամության 
միության ստեղծման հիմնական առաքելությունն 
է` 
 
1.   Փոխադարձ հիմունքներով զարգացնել երկու 

երկրների միջև համագործակցությունը 
առողջապահության, զբոսաշրջության, 
կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի, 
երիտասարդության և սոցիալական 
հաղորդակցության ոլորտներում: 

2.   Խթանել երկու երկրների 
հաստատությունների և քաղաքացիների 
փոխհարաբերությունները վերոնշյալ 
ոլորտներում: 

3.  Զարգացնել Միության անդամների 
համագործակցությունը, համերաշխությունը 
և շահերի պաշտպանությունը։ 
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ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ 

ՊՈՐՏՈՒԳԱԼԻԱ և ՀԱՅԱՍՏԱՆ. ԵՐԿԿՈՂՄ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
 
Երկու երկրների միջև համագործակցությունը կենտրոնացած է բարձրագույն 
ուսումնական հաստատությունների միջև գործընկերության, սույն երկրների 
ուսանողների և հետազոտողների համար փոխադարձ կրթաթոշակների 
տրամադրման, երկու երկրների լեզվի, գրականության և մշակույթի 
ուսումնասիրությունների խթանման, ինչպես նաև գրքերի, 
հրատարակությունների, միկրոֆիլմերի, ձայնագրությունների և ուսումնական, 
գրական, պատմական, մշակութային և գիտական այլ նյութերի փոխանակման 
վրա։ 
 
Հայաստանի և Պորտուգալիայի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ 
հաստատվել են 1992 թ. մայիսի 25-ին։ 2000 թվականի նոյեմբերի 13-ին 
Պորտուգալիայի և Հայաստանի Հանրապետությունները Լիսաբոնում 
պաշտոնապես վավերացրին երկկողմանի համաձայնագիր կրթության, 
գիտության և մշակույթի բնագավառներում: 
 
2016թ.-ին հիմնադրված ՊՀԲՄ-ի նպատակն է երկկողմ հարաբերություններում 
լինել շարժիչ ուժ ՝ ներառելով հսկայական ներուժ ունեցող  այնպիսի ոլորտներ, 
ինչպիսիք են զբոսաշրջությունը, մշակույթը, առողջապահությունը, սպորտը, 
ապրանքների շրջանառությունը և ծառայությունները: 

Հայաստանի Հանրապետության 
Ազգային ժողով  
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ԱՐՎԵՍՏ և ՄՇԱԿՈՒՅԹ 

ԴԻՎԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ և ԵՐԿԿՈՂՄ 
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ և ԳԼՈԲԱԼԻԶԱՑԻԱ 

ԻՆՏԵԳՐԱՑԻԱ և ՇԱՐԺՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

5 

8 

10 

11 

«Կոնսոնանսիա» նվագախումբ 
Հայաստան և Պորտուգալիա. լեզու և մշակույթ 
Արվեստագիտական փոխանակումներ  

Ինստիտուցիոնալ ֆորում Պորտուգալիայի 
Հանրապետության Ասամբլեայում 
Պորտուգալիա-Հայաստան ռազմավարական 
հանդիպումներ  

Պորտուգալիա - Հայաստան հարաբերությունների 
ուսումնասիրություն աշխարհատնտեսական 
տեսանկյունից 

Աջակցություն Սփյուռքին 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 
ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԸ  

ՊՀԲՄ 12 
2019 թվականի գործունեությունը 
Կորպորատիվ կառավարման մարմինները 
Կոնտակտներ 
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«Կոնսոնանսիա» լարային նվագախումբը հիմնադրվել է 2016 թվականի 
հունիսին Պորտուգալիա-Հայաստան բարեկամության միության կողմից։ 
Այն բարձր գնահատված նվագախումբ է, որը միավորում է բարձր 
մակարդակի երաժիշտների՝ ոգեշնչված ճկուն և ինքնակառավարվող 
համույթում ելույթ ունենալու գաղափարով։ 

Նվագախումբը կազմված է տաղանդավոր մենակատարներից և կամերային 
երաժիշտներից, որոնք ընտրվել են իրենց մասնագիտական գերազանցության և բարձր 
մակարդակի համար՝ դասական երաժշտության ոլորտում ներկայացնելով նոր առաջարկ: 

Ջութակահարուհի Ելենա Ռյաբովա-Մխիթարյանի ղեկավարած նվագախմբի հիմնական 
նպատակն է ներկայացնել և տարածել Հայաստանի և Պորտուգալիայի երաժշտական 
ժառանգությունը՝ զուգահեռաբար ներկայացնելով դասական երաժշտության հսկայական 
նվագացանկը բարոկկոյի շրջանից մինչ այսօր։  

«Կոնսոնանսիա» նվագախումբը մտադիր է զարգացնել լայն և բազմակողմանի 
մշակութային գործունեություն՝ մասնակցելով ազգային և միջազգային համերգների, 
շրջագայությունների և փառատոների՝ ներկայացնելով մեկնաբանվող և ուսուցողական 
համերգներ, թողարկելով ձայնագրություներ և ծավալելով հասարակական 
գործունեություն՝ դառնալով համաշխարհային մշակութային ժառանգության հավելյալ 
արժեք և նոր խոսք առաջարկելով դասական երաժշտության համայնապատկերում։ 

ՄՇԱԿՈՒՅԹ  

«ԿՈՆՍՈՆԱՆՍԻԱ» ՆՎԱԳԱԽՈՒՄԲ  

Դասական երաժշտություն (բարոկկո, դասական, ռոմանտիկ, 
ժամանակակից) լարային նվագախմբի համար 
Համերգներ մենակատարների և նվագախմբի համար 
Խմբավորում կամերային երաժշտության համար 
Մեկնաբանվող և ուսուցողական համերգներ  
Համաշխարհային երաժշտություն 

@orquestra_consonancia 

@orquestraconsonancia 

@OrquestraConsonancia 

https://aapa.pt/portfolio/
orquestra-consonancia/  



 6 

 

Հայերենի և հայկական մշակույթի, պորտուգալերենի և պորտուգալական 
մշակույթի  դասընթացների կազմակերպում 

 
2018-2019թթ. ուսումնական տարում Լիսաբոնի համալսարանի 
բանասիրության ֆակուլտետում մեկնարկեց «Հայոց լեզու, 
պատմություն և մշակույթ» առաջին դասընթացը, որը 
աննախադեպ նախաձեռնություն էր Պորտուգալիայում, ինչպես 
նաև ամբողջ Պիրենեյան թերակղզում։ Ապրիլի 12-ին Լիսաբոնի 
համալսարանի բանասիրության ֆակուլտետի և ՊՀԲՄ միջև 
ստորագրված համաձայնագիրը, ինչպես նաև «Գալուստ 
Գյուլբենկյան» հիմնադրամի ֆինանսական հովանավորությունը 
հնարավորություն տվեցին նույն ֆակուլտետի դասախոսական 
կազմում ներգրավել հայերեն դասավանդող մասնագետին և ստեղծել Հայոց լեզվի 
դասընթացը, որը ընդգրկվեց Լիսաբոնի համալսարանի ուսումնական ծրագրերի 
առաջարկում: Դասընթացը հնարավորություն է տալիս խթանելու գիտական և 
մշակութային գործունեությունը ակադեմիական շրջանակներում: 

Միությունը մտադիր է խորացնել հայ-պորտուգալական համագործակցությունը 
պորտուգալերենի և պորտուգալական մշակույթի ուսուցման ոլորտներում՝ 
մասնավորապես Հայաստանում պորտուգալերենի դասընթացի ստեղծումով` Կամոյեշի 
անվան համագործակցության ու լեզվի ինստիտուտի և Երևանի պետական 
համալսարանի հետ գործընկերության շրջանակներում: 

ՄՇԱԿՈՒՅԹ  

ՀԱՅԱՍՏԱՆ և ՊՈՐՏՈՒԳԱԼԻԱ. ԼԵԶՈՒՆ և 
ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ  

Պորտուգալիայում հայոց լեզվի առաջին դասընթացը կազմակերպվել է ՊՀԲՄ 
կողմից 2018 թ. ապրիլին Լիսաբոնի համալսարանի բանասիրության ֆակուլտետի և 
«Գալուստ Գյուլբենկյան» հիմնադրամի հետ գործընկերության շրջանակներում: 
ՊՀԲՄ մտադիր է պորտուգալերենի առաջին դասընթաց կազմակերպել 
Հայաստանում՝ ԵՊՀ-ի և Կամոյեշի անվան համագործակցության ու լեզվի 
ինստիտուտի հետ գործընկերության շրջանակներում՝ շարունակելով տարածել 
երկու երկրների մշակույթը։ 

Գործընկերներ՝  
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Թանգարաններ 

Պորտուգալիայի և Հայաստանի պատմությունը ներկայացնող և պատմական հուշերը 
պահպանող տարբեր թանգարանների փոխանակումը խթանելու նպատակով Միությունը 
կնպաստի երկու մայրաքաղաքների միջև պատմական ժառանգության փոխանակման 
գործընթացին։  
 
 
Արվեստի գործիչների փոխանակում 

Մտադիր ենք Լիսաբոն և Երևան քաղաքների միջև հաստատել գեղարվեստական 
փոխանակում: Առաջարկները կընտրվեն՝ ըստ իրենց հետաքրքրության և 
գեղարվեստական համապատասխանության, ըստ հեղինակի գեղարվեստական ուղու և 
նախագծի իրագործելիության։ Կգնահատվի նաև յուրաքանչյուր առաջարկի 
առնչությունը երկու քաղաքների՝ համապատասխանաբար Լիսաբոնի և Երևանի հետ։    
 
 
Կինո 

Շարունակական ենք դարձնելու երկու երկրներում «յոթերորդ արվեստի» 
հասանելիության խթանումը՝ հայտնի դարձնելով Հայաստանում պորտուգալական կինոն 
և Պորտուգալիայում հայկական կինոն։  

ՄՇԱԿՈՒՅԹ  

ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ  

Գեղարվեստական փոխանակմանը վերաբերող տեղեկությունները կհրապարակվեն 
Միության կայքում՝ նպատակ ունենալով խթանել արվեստի տարածումը այն 
վայրերում, որտեղ գտնվում են Միության գխավոր գրասենյակը (Լիսաբոն) և 
տարածաշրջանային պատվիրակությունները (Պորտո և Երևան): 

Գործընկերներ 
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Ժողովրդավարական կառավարման երկու համակարգերի միջև 
կխթանվեն ամենաբարձր մակարդակի հանդիպումները։  

Բազմաթիվ բնագավառներում միջոցառումներ տեղի կունենան ինչպես 
Պորտուգալիայի, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային 
ժողովներում, որոնք կներառեն  առանցքային չորս ուղղություններ՝ 

I. Դիվանագիտական հարաբերություններ, 
աշխարհաքաղաքականություն և աշխարհառազմավարություն. 

II. Արվեստ, մշակույթ և պատմական ժառանգություն.  

III. Էներգետիկա, առևտրափոխանակումներ և ներդրումներ.  

IV. Երկու երկրների համար ռազմավարական հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր 

Դիվանագիտ

ություն  

ՖՈՐՈՒՄ ՊՈՐՏՈՒԳԱԼԻԱՅԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՈՒՄ  

Պորտուգալիա- Հայաստան ինստիտուցիոնալ ֆորումի նպատակն է դառնալ երկու 

երկրների միջև երկկողմ հարաբերությունների արտացոլման և առաջխաղացման 

հարթակ:  

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ՝  
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Ռազմավարական սույն հանդիպումների ընթացքում 
մտադիր ենք քննարկել ընդհանուր հետաքրքրություն 
ներկայացնող թեմաներ՝ նպաստելով երկու ժողովուրդների 
միջև փոխհամաձայնությանը և 
փոխհարաբերություններին։  

Նախատեսվում է հրավիրել կառավարության անդամներին, 
պետական կառավարման մարմինների, համալսարանների, 
արվեստի տարբեր ճյուղերի, մշակույթի, գիտության, 
տեխնոլոգիայի, զբոսաշրջության ոլորտների, գործարար 
համայնքի և ռազմավարական այլ բնագավառների 
ներկայացուցիչներին՝ գործարար համայնքի, արտաքին 
քաղաքականության և առհասարակ հասարակության 
համար հետաքրքրություն ներկայացնող թեմաներ 
քննարկելու համար։  

ՊՈՐՏՈՒԳԱԼԻԱ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ 
ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ  

Ռազմավարական հանդիպումներ. Պորտուգալիա- 
Հայաստան  
Եռամսյակային  
60' հանդիպումներ` երկխոսության, համագործակցության և 

գաստրոնոմիայի միջև եռանկյունում 

 
 
 
 
 
 

Զբոսաշրջություն 

 
 
 
 
 
 

Ավանդական 
ոլորտներ (օրինակ՝ 
գինեգործություն և 

գինու 
արտադրություն) 

 
 
 
 
 
 

Մշակույթ և 
գիտություն 

 
 
 
 
 
 

Տեխնոլոգիաներ  

 
 
 
 
 
 

Ֆինանսական 
ծառայություններ 

 
 
 
 
 
 

Էլեկտրաէներգիա և 
տրանսպորտային 

միջոցներ 

 
 
 
 
 
 

Դիվանագիտություն և 
համագործակցություն 

 
 
 
 
 
 

Արվեստ և 
երաժշտություն  

 
 
 
 
 
 

Առողջապահությու
ն  

 
 
 
 
 
 

Նյութեր և հումք 

ENCONTROS  
     ESTRATÉGICOS  
PORTUGAL-ARMÉNIA 

Դիվանագիտ

ություն  
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A ՊՀԲՄ-ը մշակում է մի ուսումնասիրություն, որի նպատակն է բացահայտել պորտուգալա-

հայկական ռազմավարական հարաբերությունների սոցիալ-տնտեսական արժեքի ներուժը՝ 

երկկողմ քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական մակարդակներում, մասնավորապես,շ 

մշակույթի, կրթության, գիտության, էներգետիկայի, առողջապահության, զբոսաշրջության, 

գյուղատնտեսության, տեխնոլոգիայի և առևտրի այլ ավանդական ոլորտներում։  

Մտադիր ենք՝  

1) Քարտեզագրել երկու երկրների համագործակցության պատմությունը և երկու 

տարածաշրջանների միջև առկա առևտրային համապատասխան համաձայնագրերը: 

2) Իդենտիֆիկացնել Պորտուգալիայի և Հայաստանի երկկողմ համագործակցության 

զարգացման հիմնական ոլորտները՝ Հարավային Եվրոպա և Հարավային Կովկաս 

աշխարհաքաղաքական համատեքստում, մշակութային և գեղարվեստական 

ժառանգության տարածման, ավանդական և առևտրափոխանակման ոլորտներում, 

ինչպես նաև ռազմավարական այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են գիտությունը, 

կրթությունը, էներգետիկան, առողջապահությունը և զբոսաշրջությունը: 

3) Գնահատել առևտրի ավանդական ոլորտների տնտեսական ներուժը, ինչպիսիք են 

զբոսաշրջությունը, գյուղատնտեսությունը և շինարարությունը: 

4) Իդենտիֆիկացնել երկու երկրների հարաբերությունների հիմնական խոչընդոտները, 

դժվարությունները և հետագա հնարավորությունները: 

5) Բացահայտել պետական, մասնավոր և հասարակական ոլորտների ներուժը 

բազմակողմանի հարաբերությունների խթանման և երկու երկրների միջև 

ռազմավարական ու առևտրային փոխկապակցման ամրապնդման նպատակով: 

6) Մշակել առաջարկությունների և հանձնառությունների մի շարք հաջորդ տասնամյակի 

ընթացքում Պորտուգալիայի և Հայաստանի միջև երկկողմ համագործակցության 

զարգացման նպատակով: 

7) Սահմանել Պորտուգալիայի և Հայաստանի երկկողմ համագործակցության զարգացման 

հիմնական ոլորտները: 

Տնտեսություն  

ԱՐԺևՈՐՈՒՄ և ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

«Պորտուգալիա-Հայաստան հարաբերություններ. ներուժը և մարտահրավերները 
աշխարհագրատնտեսական շրջանակներում» խորագրով ուսումնասիրությունը 
քննության կառնի ռազմավարական ոլորտների տնտեսական և հասարակական 
գործունեությունը:  

Գործընկեր՝  

Պորտուգալիա- Հայաստան հարաբերությունների ներուժը և մարտահրավերները 

աշխարհագրատնտեսական համայնապատկերում 



 11 

 

Ստեղծվել է ինտերնետային նոր կայք՝ 
http://www.aapa.pt/, որտեղ 
լուսաբանվում են Միության 
գործունեությունը, անդամների համար 
առաջարկվող շահավետ պայմանները, 
նոր անդամների գրանցումը, 
պորտուգալական և հայկական 
համայնքներին հետաքրքրող այլ 
հղումներ: 

 

Ինտեգրացիա 

ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻՆ 

Մասնագիտացված գիծ ինտերնետային կայքում  
ՊՀԲՄ-ն անդամներին է ներկայացնում առաջարկվող զեղչերը և կազմակերպվող 
միջոցառումները 

Նոր անդամների գրանցումն արդեն հնարավոր է իրականացնել  առցանց՝ կայքի միջոցով. 
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Հունվարի 6 

Հունվարի 6-ին Միության աջակցությամբ «Գալուստ Գյուլբենկյան» հիմնադրամի Գլխավոր 
համերգասրահում առաջին անգամ հնչեց Մեծն Կոմիտասի «Հայրապետական մաղթերգը», որը 
ներկայացվեց Հիմնադրամի աշխաատակիցների «Անիմատո» երգչախմբի կողմից; 

Կոմիտաս Վարդապետ "Հայրապետական մաղթերգ"  

2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 
 
2019 թվականին նշվեց հայ ժողովրդի Մեծն զավակների` Կոմիտաս Վարդապետի, Հովհաննես Թումանյանի և 
Գալուստ Գյուլբենկյանի ծննդյան 150-ամյակները: Պորտուգալիա-Հայաստան Բարեկամության Միության 
կողմից կազմակերպված մի շարք միջոցառումները նվիրվեցին այդ հոբելյաններին: 

Ապրիլի 9  

Ապրիլի 9-ին կազմակերպվեց Հայաստանի 
Հանրապետության նախագահ Արմեն 
Սարգսյանի հանդիպումը Պորտուգալիայում 
բնակվող և ուսանող հայության հետ 
Պորտուգալիա կատարած իր աշխատանքային 
այցի շրջանակներում; 

Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի այցը Պորտուգալիա  

Ապրիլի 26 

Ապրիլի 26-ին Պորտուգալիայի Ազգային 
ժողովը Միության ակտիվ աշխատանքի 
շնորհիվ քվեարկության ներկայացրեց և 
ընդունեց 1915թ. Հայոց ցեղասպանության 
վերաբերյալ իր հայտարարությունը  

Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ 

Մայիսի 11  

Մայիսին հիմնվեց Միության առաջին տարածաշրջանային ներկայացուցչությունը 
Պորտո քաղաքում ; 

Տարածաշրջանային ներկայացուցչություն Պորտո քաղաքում  

Հոկտեմբերի 6  

Հոկտեմբերի 6-ին «Գալուստ Գյուլբենկյան» 
հիմնադրամի ամֆիթատրոն կազմակերպվեց ծաղկի 
դիզայնի հայտնի վարպետ և «Ծաղկային դիզայն 
միջազգային դպրոցի» հիմնադիր`Արայիկ 
Գալստյանի     «Ինչպե՞ս վերափոխել էտածոն ... 
արվեստի» խորագրով ծաղկային ձևավորման 
ներկայացումը  

«Ինչպե՞ս վերափոխել էտածոն ... արվեստի» 

Մարտի 23-26 

Միության և Հայաստանի ֆիլատելիստների միության համատեղ ջանքերով 
մարտի 23-ին` Գալուստ Գյուլբենկյանի 150-ամյակին նվիրված 
տոնակատարությունների շրջանակում, «Գալուստ Գյուլբենկյան» հիմնադրամում 
պորտուգալական հասարակությանը ներկայացվեց և ապա մարվեց Հայփոստի ու 
պորտուգալական CTT փոստային ծառայության կողմից հրատարակված 
հոբելյանական նամականիշը: Մարտի 26-ին այդ նույն նամականիշը հանդիսավոր 
արարողության շրջանակում մարվեց  նաև ՀՀ արտաքին գործերի 
նախարարությունում ; 

“Գալուստ Գյուլբենկյան” նամականիշ 
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Նոյեմբերի 5  

Նոյեմբերի 5-ին Կոնսոնանսիա» լարային նվագախմբի «Հայաստանի 
երաժշտություն» համերգը Սինտրա քաղաքի Ազգային պալատում՝ նվիրված 
Վարդապետ Կոմիտասի 150-ամյակին: Համերգին մասնակցեց հայտնի 
կոմպոզիտոր և թավջութակահար Գրիգոր Առաքելյանը (գործընկերներ՝ Սինտրայի 
քաղաքապետարան, «Սինտրայի այգիներ» ընկերությունը, Պորտուգալիա-
Հայաստան առևտրաարդյունաբերական պալատ; հովանավոր` «Գալուստ 
Գյուլբենկյան» հիմնադրամ) ;  

Հայաստանի երաժշտություն  

Դեկտեմբերի 

Դեկտեմբերի 18-ին «Կոնսոնանսիա» լարային նվագախմբի 
«Կախարդական Սուրբ Ծնունդ» համերգը Լիսաբոնի Արևելքի 
հիմնադրամում  

“Կախարդական Սուրբ Ծնունդ” 

Atividades 

AAPA 

Հոկտեմբերի 9-15  

• Հոկտեմբերին Պորտուգալիա-Հայաստան բարեկամության միությունը իր գործընկերների հետ համատեղ կազմակերպեց 
աննախադեպ 
մի նախաձեռնություն` «Պորտուգալիայի օրերը Հայաստանում» խորագրով:  

• Այդ նախաձեռնության շրջանակներում կազմակերպվել էին հետևյալ միջոցառումները` 

• «Գալուստ Գյուլբենկյան» հիմնադրամի 27 աշխատակիցների զբոսաշրջային այց դեպի  

• Հայաստան (գործընկերներ՝ «Անրիվա Տուր» և «Գալուստ Գյուլբենկյան» հիմնադրամի աշխատակիցների 
միություն). 

• Պորտուգալական ֆիլմերի անդրանիկ ցուցադրումը «Մոսկվա» կինոթատրոնում հոկտեմբերի 9-ից 12-ը 
(գործընկերներ՝ «Ինստիտուտո Կամոէս», Հայաստանում Պորտուգալիայի դեսպանատուն (նստավայրը՝ 
Մոսկվա), ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Հայաստանի ազգային 
կինոկենտրոն և «Մոսկվա» կինոթատրոն). 

• Պորտուգալական ազգային խոհանոցի անդրանիկ ներկայացումը Հայաստանում հոկտեմբերի 14-ին 
երևանյան «Ասադոր» ռեստորանում (գործընկերներ՝ «Ասադոր» ռեստորան և պորտուգալացի 
հանրաճանաչ շեֆ-խոհարար Վաշկո Կոէլյո Սանթոս, Աննա Մազմանյան, «Երևան Ֆուդ Ֆեստի» 
հիմնադիր). 

• Գալուստ Գյուլբենկյանի մասին Ջոնաթան Քոնլինի «Պարոն հինգ տոկոս» կենսագրական գրքի շնորհանդեսը (գործընկեր՝ 
«Էդիթ Փրինտ» հրատարակչություն). 

• Պորտուգալիա- Հայաստան բարեկամության միության 2-րդ տարածաշրջանային  ներկայացուցչության հիմնումը Երևանում. 

• «Գալուստ Գյուլբենկյան» հիմնադրամի աշխատակիցների հանդիպումը Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հետ. 

• Շրջայց ՀՀ Ազգային ժողով և ԱԺ-ի թանգարան; 

• «Գալուստ Գյուլբենկյան» հիմնադրամի աշխատակիցների հանդիպումը ՀՀ ԱԺ պատգամավոր, 
Հայաստան-Պորտուգալիա Բարեկամական խմբակցության ղեկավար Արսեն Ջուլֆալակյանի հետ. 

• Վահե Մխիթարյանի հանդիպումը ՀՀ ԱԺ արտաքին հարաբերությունների մշտական 
հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանի հետ  

Պորտուգալիայի օրերը Հայաստանում 

Մայիս, Նոյեմբեր, Դեկտեմբեր   

Հայերենով 3 շրջայցեր իրականացվեցին «Գալուստ 
Գյուլբենկյան» հիմնադրամում կազմակերպված 
ցուցահանդեսներում և թանգարանում (հասանելի են ՊՀԲՄ 
յութուբյան ալիքում);  

Հայերենով շրջայցեր 

Հոկտեմբերի 5  

Լիսաբոնի համալսարանի բանասիրության ֆակուլտետում 2018թ.-ին բացված «Հայոց 
լեզու և մշակույթ» կուրսը համալրվեց ևս 6 նոր ուսանողներով:  

«Հայոց լեզու և մշակույթ» դասընթաց  
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Գործադիր  
տնօրենություն  

Բաժնետերերի ընդհանուր 
ժողով  

Վերստուգող խորհուրդ  

Վահե Մխիթարյան 
(նախագահ) 

Կարլուշ Բանդարա Բրանկո 
(նախագահ)  

Անա Պաուլա Հարֆուշ 
(նախագահ) 

Բրունո Մասեդո 
(փոխնախագահ) 

Ժոզե Լուիշ Ֆրեյտաշ 
(փոխնախագահ) 

Ռենատու Լորեյրու  
(փոխնախագահ)  

Ելենա Ռյաբովա  
(անդամ) 

Լիա Խաչիկյան 
(անդամ) 

 

Անի Գրիգորյան 
(գանձապահ) 

Վարուժան Բարտիկյան 
(անդամ) 

 

ՄԱՆԴԱՏ 2018-2019 

Պորտո քաղաքում 
տարածաշրջանային ներկայացուցիչ 
(Պորտուգալիա) 

Երևան քաղաքում տարածքային 
ներկայացուցիչ (Հայաստան) 

Վարդան Ադիբեկյան  Տիգրան Արզումանյան 

  

Կորպորատիվ 

կառավարման 

մարմիններ  
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 Կոնտակտային 

տվյալներ 

Associação de Amizade Portugal- Arménia 

Պորտուգալիա- Հայաստան Բարեկամության Միություն 

Portugal-Armenia Friendship Association 

 

Մալյոա Պլազա  
Գրասենյակ 1.1 

Էդուարդո Մալտայի փողոց, 20, 1070-325 Լիսաբոն, 
Պորտուգալիա 

Հեռ.  
 

Tel.: +351 21.726.5160 | Fax:+351 21.726.5121 

Էլ. հասցե  info@aapa.pt 
Ֆեյսբուք @PortugalArmenia 

Ինստագրամ @portugal_armenia_association  
Յութուբ @Associação Amizade Portugal Armenia 

Էլ. Կայք www.aapa.pt 

mailto:info@aapa.pt
https://www.facebook.com/PortugalArmenia/
https://www.instagram.com/portugal_armenia_association/
https://www.youtube.com/channel/UC5MINiR1Zdcbs2tZ65Aea2A
http://www.aapa.pt/
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