Biblioteca Aberta - Rubrica da Biblioteca Escolar
Comungando da conceção que considera a língua portuguesa uma língua global, capaz de
ser a ponte para o encontro de povos e culturas e dando continuidade à celebração do Dia
Mundial da Língua Portuguesa, apresentamos esta semana as seguintes propostas:
Em especial, mas não unicamente, para os alunos do 5º ao 9º ano:
Jogo da Lusofonia.
Acessível em https://www.instituto-camoes.pt/activity/centro-virtual/atividades-didaticas
Explorar por Atividades Didáticas/ Aprender a brincar
A Língua Outra - Luciana Stegagno Picchio: uma Fotobiografia.
Alessandra Mauro (Org.)
Instituto Camões – 2001
Obra de uma lusitanista de renome internacional que muito contribuiu para a consagração da
literatura e da cultura portuguesas no mundo.
Acessível em http://cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/biblioteca-digital-camoes/biografias1.html
Contrabandista
Jorge Amado
Colecção 98 Mares - Expo'98, nº89
Acessível em http://cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/biblioteca-digital-camoes/explorar-porautor.html?aut=1612
Revista Camões, n.º 14
Julho-Setembro 2001
Timor
Especificamente o artigo de G. Gunn sobre a inter-relação entre língua e cultura na construção
da identidade de Timor Leste.
Acessível em http://cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/biblioteca-digital-camoes/explorar-porautor.html?aut=53
“Poemas”
Autores Vários. Conjunto de poemas evocativos de Macau.
in, Revista Camões nº7
1999.
http://cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/biblioteca-digital-camoes/explorar-porautor.html?aut=53

Contos de N'Nori
Carlos-Edmilson M. Vieira
Instituto Camões C.C.P. Guiné-Bissau e Petromar, Lda.
Através de um profundo realismo, sentimos a cor e a dor da Guiné-Bissau.
http://cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/biblioteca-digital-camoes/explorar-porautor.html?aut=2088
Mia Couto, construtor da língua portuguesa
Documentário da RTP Ensina sobre o escritor moçambicano, vencedor do prémio Camões, que
deu à língua portuguesa um léxico criando um novo modelo de narrativa africana.
Acessível em https://ensina.rtp.pt/artigo/mia-couto-construtor-da-lingua-portuguesa/
Sodade - Cesária Évora
Interpretação da diva da música caboverdeana no Coliseu os Recreios em 2010.
https://www.youtube.com/watch?v=5FqJnypYbQM
ODE PARA BARTOLOMEU DIAS
Ah, Bartolomeu Dias,
(...)
tantas estrelas seguiste,
louco e lúcido,
e outros tantos alfarrábios e adivinhos consultaste,
fundindo o real ao fantástico –
– e os poetas não falaram de ti, o proficiente,
nem dos teus sonhos,
(...)
Pensavas servir a pátria
e serviste a muitas,
(...)
Ah, Bartolomeu Dias,
meu Ulisses lusíada,
eu te sagrarei na pedra,
com a palavra e ante Deus!
Do outrora te lançarei ao porvir,
e não há tempestade
que te abata mais uma vez
Fernando Ferreira de Loanda
(escritor angolano)
in "Do Amor e do Mar"

