Biblioteca Aberta - Boletim da Biblioteca Escolar
Dia 10 de junho – Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas
Em 1880, o rei D. Luís I através de um decreto declarou o dia 10 de junho "Dia de
Festa Nacional e de Grande Gala" para comemorar, apenas durante esse ano, os 300 anos
da pressuposta data da morte de Luís de Camões no dia 10 de junho de 1580.
Em 1919, já sob a Primeira República, outro decreto consagra o dia 10 de junho
como feriado nacional. Para os republicanos Camões representava o génio da pátria, aquele
que fora capaz de representar Portugal na sua dimensão mais esplendorosa.
Durante o Estado Novo este dia foi denominado também o “Dia da Raça” exaltando
a nação e o império colonial e, a partir de 1963, o feriado do 10 de Junho assume-se como
uma homenagem às Forças Armadas.
Após o 25 de abril de 1974, a Terceira República, não se identificando com a
simbologia deste feriado, converte-o, em 1978, no Dia de Portugal, de Camões e das
Comunidades Portuguesas, tal como hoje o celebramos.
Este dia não é apenas comemorado em Portugal mas por milhões de emigrantes e
luso-descendentes em comunidades com origens portuguesas espalhadas por todo o mundo.
Obra consultada:
Meireles, Conceição. As origens de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

A biblioteca escolar partilha esta semana com a comunidade educativa os seguintes
recursos:
Os Lusíadas
Luís de Camões | PDF
Leitura, Prefácio e Notas de Álvaro Júlio da Costa Pimpão. Apresentação de Aníbal Pinto de
Castro.
Instituto Camões, 4.ª Edição
2000
Acessível em http://cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/biblioteca-digital-camoes.html
Pesquisa por autor

Quem era Luís Vaz de Camões? As crianças respondem
TVI
https://www.youtube.com/watch?v=hB4C5qxl6Lk
10 de junho, Dia de Portugal e das Comunidades Portuguesas
Vídeo /RTP Arquivo
https://www.youtube.com/watch?v=5lNP793eNb4
Camões e os Lusíadas/ 10º Ano
Vídeo/RTP Ensina
https://ensina.rtp.pt/artigo/camoes-e-os-lusiadas/
“Os Lusíadas”, de Luís de Camões
https://ensina.rtp.pt/artigo/a-ilha-dos-amores/
“Camões e a tença”, de Sophia de Mello Breyner
https://ensina.rtp.pt/artigo/camoes-e-a-tenca-de-sophia/
Luís de Camões - Tudo o que precisas de saber
https://www.youtube.com/watch?v=2y4UBmDy1jM
Amor é Fogo que Arde Sem se Ver
Leitura de João Villaret
https://www.youtube.com/watch?v=Pt8hvqdtYqQ

Boas leituras, bom estudo excelentes audições para
todas/os.
Errata ao Boletim Biblioteca Aberta de dia 5 de junho:
No poema “Cidade” de Sophia de Mello Breyner, no verso em que se lê “Saber que tomas em ti a minha via”
deve ler--se “Saber que tomas em ti a minha vida”.

Armanda Dias (profª
bibliotecária)

