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Boletim n.º 10 

Novas Formas de Trabalho  

          Sugestões das Bibliotecas Escolares do AEP 

 

Datas Comemorativas 

 

 

 

10 de junho 

No dia 10 de junho celebra-se no nosso país o Dia 

de Portugal, de Camões e das Comunidades 

Portuguesas. Este feriado nacional assinala ainda o 

dia da morte de poeta Luiz Vaz de Camões, em 

1580, autor da obra “Os Lusíadas”. Este é também 

o dia da Língua Portuguesa, sendo assinalado com 

discursos, desfiles, honras e demonstrações 

militares. 

13 de junho 

Santo António é o padroeiro de Lisboa e de 

Cascais. Nasceu em Lisboa, entre 1191 e 1195 

e foi batizado com o nome de Fernando de 

Bulhões. Na casa onde nasceu e viveu está 

hoje a Igreja de Santo António. A sua busca 

pela simplicidade levou-o a ingressar na 

Ordem de S. Francisco e a adotar o nome de 

António. É um dos santos mais populares da 

Igreja Católica. Santo António morreu no dia 

13 de junho de 1231, perto de Pádua, em 

Itália. É por essa razão que o dia 13 de junho 

passou a ser celebrado como o dia de Santo 

António. 

 



 2 

 

10 de junho, Dia de Portugal e das Comunidades Portuguesas 

https://www.youtube.com/watch?v=5lNP793eNb4 

 

Dia de Portugal: porque se comemora o 10 de junho? 

https://radioregional.pt/dia-de-portugal-porque-se-comemora-o-10-de-junho/ 

 

10 de junho, Blogue ensino básico 

https://www.ensinobasico.com/10-de-junho/373-10-de-junho 

 

História do feriado municipal de Cascais, 13 de junho 

https://www.cascais.pt/sub-area/feriado-municipal 

 

Museu de Lisboa, Santo António 

https://www.youtube.com/watch?v=d9H86ONCIz0 

 

Santo António de Lisboa, história, milagres, casamenteiro... 

https://www.youtube.com/watch?v=iMkGn0j_9TQ 

 

Festas dos Santos Populares 

https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/210955 

 

António, o santo de tudo e de todos: a história das Festas de Lisboa, Observador 

https://observador.pt/especiais/antonio-o-santo-de-tudo-e-de-todos-a-historia-das-festas-de-

lisboa/ 

 

6 Curiosidades sobre os Santos Populares, Visão Júnior 

https://visao.sapo.pt/visaojunior/2019-06-11-6-curiosidades-sobre-os-santos-populares/ 

 

Manjerico, a planta dos Santos Populares 

https://revistajardins.pt/manjerico-planta-dos-santos-populares/ 
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Amália Rodrigues, Lisboa dos Manjericos  

https://www.youtube.com/watch?v=71cFSemLEtk 

 

Junho em Lisboa: sem arraiais, mas com sardinhas vencedoras, JN, Evasões 

https://www.evasoes.pt/noticias/junho-em-lisboa-sem-arraiais-mas-com-sardinhas-

vencedoras/939731/ 

 

Santos Populares, Como fazer um manjerico de papel, Myown Portugal 

http://www.myownportugal.com/fui-eu-que-fiz-manjerico-dos-santos-populares/ 
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