Portugália napja

Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas

Day of Portugal

Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas
Portugália nemzeti ünnepére minden évben június 10-én kerül sor,
amikor a portugálok történelmükre, népük nagyjaira, és híres költőjükre, Luís de Camõesre emlékeznek. Ez a költő halálának évfordulója, mivel születésének időpontja nem ismert. Ezt a napot Camõesnapnak is nevezik, és a portugál közösségek a világ minden táján
összetartozásuk szimbólumaként ünneplik. De Camões 1580-ban
halt meg, a portugál történelem rendkívül fontos évében, a nemzet
függetlenségének elvesztésekor, amelyet csak 1640-ben, önrendelkezése kivívása után sikerült visszaszereznie. Luís de Camões nevéhez
fűződik a portugálok legnagyobb nemzeti epikus költeménye, a portugál irodalom egyik legjelentősebb alkotása, az 1572-ben megjelent
Os Lusíadas (Luziadák), amely Vasco da Gama tengerész felfedezőútját meséli el Indiába. A híres költemény a sikeres portugál tengeri
hódítások előtt tiszteleg.
Ez alkalomból őexc. Maria José Morais Pires, Portugália magyarországi nagykövete és férje fogadást tartott a rezidencián, és a meghívottak között voltak magyar tisztségviselők, a diplomáciai testület és
a magyarországi portugál közösség tagjai. Üdvözlőbeszédében a nagykövet méltatta a Portugália és Magyarország között fennálló kitűnő
viszonyt, és megemlítette, hogy Portugália köztársasági elnöke minden
évben más városban ünnepli ezt a jeles napot.
A stílusos és hangulatos esemény fényét emelték a portugál borok
és elsőrangú fogások, köztük a hagyományos bacalhaus- (tőkehal)
specialitások.

The National Day of Portugal is observed on the 10th of June, celebrating its history, people, and its great poet Luís de Camões. It commemorates the death of their national hero as his birth date is unknown. Thus,
this day is also called Camões Day and is celebrated by Portuguese communities all over the world as a symbol of their unity. De Camões died
in 1580, an important year in the history of Portugal, when the nation
lost its independence until the country regained its self-rule in 1640.
Luís de Camões is the author of Portugal’s national epic poem, Os
Lusíadas (The Lusiads). It is regarded as the most important work of
Portuguese literature, published in 1572, relating the tale of Portuguese
navigator Vasco Da Gama’s discovery of the sea route to India. The famous
poem stands as a tribute to the Portuguese history of successful seafaring
exploration.
On this occasion, H.E. Maria José Morais Pires, Ambassador of Portugal to Hungary and her Spouse hosted a reception at the residence,
attended by Hungarian officials, members of the diplomatic corps and
the Portuguese community in Hungary. In her welcoming speech, she
praised the excellent relations between Portugal and Hungary, and also
mentioned that the President of Portugal traditionally takes part at the
celebration every year at a different city.
The ambience of the stylish evening was excellent and guests enjoyed
the Portuguese wines and fine dishes, including the traditional specialities
of bacalhau.
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