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Mês de março… 

Um pouco de História…  

O mês de março é rico em acontecimentos. Desta vez, decidimos comemorar na nossa 

rubrica “Pastilhas para a memória” a data evocativa do Dia Nacional do Estudante. 

 

Portugal é o resultado da sua história – uma identidade que resulta das ações daqueles 

que o habitaram e habitam hoje em dia. 

Nas vossas viagens de férias, aproveitem para conhecer o nosso país, as nossas 

tradições, e monumentos… imprescindíveis para conhecer o passado… e manter viva a 

memória!  

 

24 de março – Dia Nacional do Estudante 

 

Hoje, 24 de março de 2022, podemos dizer que ultrapassamos em um dia… o tempo em 

que Portugal viveu em ditadura! 

Foi a 8 de maio de 1987 que a Assembleia da República estabeleceu o dia 24 de março 

como o Dia Nacional do Estudante. Os objetivos principais são “o estímulo à participação 

dos estudantes na vida escolar e da sociedade” e ainda “a cooperação e convivência 

entre os estudantes”. 

Serve para nos recordar o papel combativo que os estudantes tiveram durante o período 

do Estado Novo!  

 

 

Parabéns a todos!  

Lutem pelos vossos 

objetivos e alcancem 

o sucesso desejado! 



A escola é um espaço de discussão e partilha, de tomada de consciência daquilo que nos 

rodeia, estimulando a nossa reflexão crítica e atenta. É um local democrático de 

aprendizagem e de questionamento! 

Estudante… que nunca percamos a capacidade de nos manifestarmos contra todo o 

género de injustiças! 

 

28 de março – Dia Nacional dos Centros Históricos 

 

O Dia Nacional dos Centros Históricos comemora-se anualmente a 28 de março, na data 

de nascimento de Alexandre Herculano, seu patrono. 

Às tradições, ao património edificado junta-se a riqueza social… é curioso… quem entra 

nesta terra… não vai embora sem colher um sorriso à gente simples que aqui nasceu, 

cresceu e vê o futuro com olhos renovados de esperança! 

Um passeio pelas quintas que rodeiam o concelho é, também, nossa proposta. É aqui 

possível provar um Porto de honra e ver exemplares ancestrais da pisa do vinho… 

São João da Pesqueira, convida a uma caminhada pelo concelho… que surpreende com 

a beleza natural e arquitetónica. 

Em pleno centro histórico podemos conhecer a Praça da República, a Capela da 

Misericórdia, o Arco, a Torre do Relógio, a Arcada, o Museu Eduardo Tavares. Não 

poderemos deixar de destacar o edifício dos Paços do Concelho, a Casa do Cabo e ainda 

o moderno e interativo Museu do Vinho que enaltece o trabalho vinhateiro da região. 

Em São João da Pesqueira não deixe de caminhar pela zona… e visitar o vasto património 

e o magnífico centro histórico que merece a sua visita.  

Aproveite para visitar e explorar os museus desta magnífica vila!  
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