5 de maio
DIA DA LÍNGUA
PORTUGUESA

O Dia da Língua Portuguesa, também chamado de Dia da Língua Portuguesa e da
Cultura na CPLP, é comemorado a 5 de maio.

Esse é o dia internacional, pois todos os países cuja língua materna é o português (os
chamados países lusófonos) celebram essa data: Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde,
Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

A data de 5 de Maio foi oficialmente
estabelecida em 2009 pela Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa (CPLP) - uma
organização

intergovernamental,

parceira

oficial da UNESCO desde 2000, que reúne os
povos que têm a língua portuguesa como um
dos fundamentos da sua identidade específica
- para celebrar a língua portuguesa e as culturas lusófonas. Em 2019, a 40ª sessão da
Conferência Geral da UNESCO decidiu proclamar o dia 5 de Maio de cada ano como
"Dia Mundial da Língua Portuguesa".

"Não tenho sentimento nenhum político ou social. Tenho, porém, num
sentido, um alto sentimento patriótico.

Minha pátria é a língua

portuguesa". (Fernando Pessoa, in Livro do Desassossego).
“A língua fala por si. A importância de tratar da língua seja através dos
museus, dos programas, dos acordos ortográficos, seja através dos
processos de liberalização das falas novas, a língua é importante. A
língua é nossa mãe. O museu cuida de todos os aspetos da língua escrita,
falada, da língua dinâmica, a língua da interação, a língua do afeto, a
língua do gesto, e de tudo isso este museu vai cuidar.” (Gilberto Gil)

Aqui na UNESCO sabemos como esta língua é uma língua de criatividade, de música –
do fado à morna, passando pelos poetas da bossa nova – uma língua de literatura, de
cinema, de património. Mas é igualmente uma língua de ciência, de inovação, de
pedagogia, de solidariedade, dos mares e dos oceanos."Audrey Azoulay, Diretora-Geral da
UNESCO por ocasião do Dia Mundial da Língua Portuguesa

MENSAGEM DO SECRETÁRIO-GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS
" Uma declaração de diversidade em si, a língua portuguesa está a ser construída no
cotidiano de vários povos de todos os continentes, num constante enriquecimento
de sua multiculturalidade." António Guterres, Secretário-geral das Nações Unidas na ocasião
do Dia Mundial da Língua Portuguesa

A língua portuguesa é não só uma das línguas mais difundidas no mundo, com mais
de 265 milhões de falantes espalhados por todos os continentes. É o oitavo idioma
mais falado no planeta. Está presente em quatro continentes e é hoje a segunda
língua de alguns países da África, da América, além de Macau e Goa.

É originária do latim vulgar. Desde 1986, o português é uma das línguas oficiais da
União Europeia.

Os dias consagrados às línguas faladas em todo o mundo celebram anualmente o
multilinguismo e a diversidade cultural, e constituem uma oportunidade para
sensibilizar a comunidade internacional para a história, a cultura e a utilização de cada
uma destas línguas. O multilinguismo, um valor central das Nações Unidas e uma área
de importância estratégica para a UNESCO, é um fator essencial para uma
comunicação harmoniosa entre os povos, promovendo a unidade na diversidade, a
compreensão internacional, a tolerância e o diálogo.

Língua Portuguesa

“Última flor do Lácio, inculta e bela,
És, a um tempo, esplendor e sepultura:
Ouro nativo, que na ganga impura
A bruta mina entre os cascalhos vela

Amo-se assim, desconhecida e obscura
Tuba de algo clangor, lira singela,
Que tens o trom e o silvo da procela,
E o arrolo da saudade e da ternura!

Amo o teu viço agreste e o teu aroma
De virgens selvas e de oceano largo!
Amo-te, ó rude e doloroso idioma,

Em que da voz materna ouvi: "meu filho!",
E em que Camões chorou, no exílio amargo,
O gênio sem ventura e o amor sem brilho!”
(Olavo Bilac)
https://www.todamateria.com.br/dia-da-lingua-portuguesa/
https://pt.unesco.org/commemorations/portuguese-language-day

