
Álvaro Cunhal
no Panteão?
PCP "dispensa
honrarias"
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ida do líder histórico para
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Lei para acolher Soares pode
levar Sá Carneiro mas não Cunhal

Celeridade da
trasladação
deEusébiofoi
polémica e levou
os deputados a
fixar o prazo de
20 anos após a
morte, para novas
distinções. Mas
aguarda votação
nova alteração à
lei, criando o prazo
excepcional de
apenas dois anos
para ex-chefes de
Estado, para que
Soares possa ir
já em 2019 para
o Panteão. Sá
Carneiro pode ser
trasladado com a lei
actual, pois morreu
há mais de 20 anos

Para o PCP, a luta de Álvaro Cunhal "vale

por si própria dispensa honrarias" de
Panteão. Rui Rio sugere que o PS deve
apoiar a trasladação de Sá Carneiro,
como o PSD apoia a de Mário Soares

Panteão Nacional
Maria Lopes

A "alteração cirúrgica" que um gru-
po de deputados do PS e do PSD

propõe às regras sobre as honras do
Panteão Nacional, para que os res-
tos mortais de Mário Soares possam
ser trasladados já a partir de Janeiro,
está a motivar uma discussão sobre

que personalidades devem ter igual
distinção.

Depois de a concelhia de Lisboa
do PSD ter avançado com o nome de
Francisco Sá Carneiro, já há, entre os

deputados, quem avente também o

nome de Álvaro Cunhal. O PCP, po-

rém, recusa fazer disso uma causa.
"A entrega de Álvaro Cunhal à luta
em defesa dos interesses dos traba-
lhadores e do povo português sem-

pre valeu por si própria, dispensan-
do honrarias", comenta. Cunhal foi
cremado e as suas cinzas espalhadas
no Cemitério do Alto de S.João. Po-

deria, por isso, ter uma lápide ou um
cenotáfio (urna vazia) no Panteão.

"Tanto Sá Carneiro como Álvaro
Cunhal são personalidades que po-
derão e deverão ser considerados
sem qualquer dúvida [para honras
de Panteão]", afirmou ao PÚBLICO
o deputado socialista Pedro Bacelar
de Vasconcelos, um dos subscritores
da alteração à lei para permitir aos

chefes de Estado serem ali acolhidos
dois anos após a sua morte e da re-
solução para a concessão de honras
a Mário Soares.

Rui Rio, que diz que só está no PSD

por causa de Sá Carneiro, considera

que tal homenagem "não é algo que
um partido deva impor aos outros
ou à sociedade", mas acrescenta

que "veria com bons olhos e muita
satisfação que se pudesse conseguir
um consenso alargado com os outros

partidos" sobre o primeiro-ministro
que morreu no acidente aéreo de Ca-

marate - um consenso como o que
se conseguiu sobre Soares, falecido
a 7 de Janeiro do ano passado e se-

pultado no Cemitério dos Prazeres.
O recado de Rui Rio vai directo

para o PS, já que o projecto de reso-

lução sobre a concessão de honras
de Panteão ao antigo Presidente da

República que entrou no Parlamen-
to ao mesmo tempo que a proposta
de alteração à lei foi subscrito por
deputados do PS - Miranda Calha,
Bacelar de Vasconcelos, Sérgio Sou-



sa Pinto, Hortense Martins e Carlos
César - e também pelo presidente
da bancada do PSD, Fernando Ne-

grão, e por Duarte Pacheco. Todos
eles apresentaram, em simultâneo, o

projecto de lei para criar o regime ex-

cepcional para que os restos mortais
de chefes de Estado e antigos chefes
de Estado possam ter honras de Pan-
teão dois anos após a sua morte - em
vez dos 20 anos estabelecidos para
tal homenagem. Sendo dois diplo-
mas de bloco central, a aprovação
está garantida.

Questionado pelo PÚBLICO, o

vice-presidente da bancada do PSD
Carlos Peixoto mostra abertura do

partido para a discussão em torno
da apresentação de uma proposta
formal no Parlamento sobre Sá Car-
neiro. Mas diz que um assunto desses

deverá passar primeiro pela comis-
são política nacional - que só se re-
úne em Setembro. Na quarta-feira,
Fernando Negrão disse à Lusa que
o antigo primeiro-ministro "mere-
ce todas as honras que o país tenha

para dar", mas não esclareceu se a

bancada avançará com um projecto
de resolução.

"Justíssimo", disse Marcelo
A ideia recebeu outro apoio de peso:
para Marcelo Rebelo de Sousa é "jus-
tíssimo" que se faça tal homenagem
tanto a Sá Carneiro como a Soares,

por serem ambos "pais da democra-
cia portuguesa". E aproveitou para
avisar o Parlamento que "tem de
definir regras que não tenha de mu-
dar todos os anos", numa referência
à alteração feita à lei em 2016, por
unanimidade (após a polémica da

trasladação de Eusébio, em 2015),
que estipulou que só 20 anos após a



AristideseZeca
Afonso na calha

Alista

de candidatos
a um lugar no
Panteão é longa. Há

propostas sobre várias
personalidades, algumas sob
a forma de petição pública.
É o caso do cônsul-geral
Aristides de Sousa Mendes,
do músico Zeca Afonso ou
do historiador José Hermano
Saraiva.

Manuel Alegre já defendeu
o nome do capitão de Abril
Salgueiro Maia, mas a família
foi contra, uma vez que o
militar deixou expresso o
desejo de ser enterrado em

campa rasa, na sua terra natal.
Castelo de Vide, como veio a

acontecer.
Há três anos, uma petição

subscrita por Guilherme
d'Oliveira Martins, António
Mega Ferreira e Gastão Cruz,
a defender a trasladação dos
restos mortais do escritor
Camilo Pessanha, de Macau

para o Panteão, chegou à

Assembleia da República. Mas
a família do escritor também
se opôs à iniciativa e os

deputados não foram avante
com a proposta. H.P.

morte será possível a deposição dos
restos mortais dos distinguidos no
Panteão e que só após cinco anos se-

rá possível a afixação de lápide sobre
a sua vida e obra.

Ora, essa é precisamente a crítica
do CDS. O líder parlamentar, Nuno
Magalhães, considera que o processo
"está invertido e não pode ser vulga-
rizado": "Mais do que alterar a lei de
acordo com este ou aquele nome, se

os partidos consideram que as regras
não servem, o melhor é revisitar a lei
de forma profunda." Questionado
sobre, se Sá Carneiro fosse para o

Panteão, se Adelino Amaro da Costa
também ali devia ter lugar, o deputa-
do do CDS recusa entrar num terreno

que critica. "Mas não tenho a menor
dúvida de que merecia", acrescenta
ao PÚBLICO.

Quem admite que a actual propos-
ta de alteração à lei foi feita à medi-
da para Soares é o deputado Pedro
Bacelar Vasconcelos. "Tem na sua

origem essa preocupação específica
com Mário Soares. Queríamos expri-
mir um sentimento de homenagem,
mas era preciso um ajustamento le-

gislativo. E também não pretende

excluir ninguém - nem mesmo o

debate", realça o socialista, admi-
tindo que, a dada altura, não cabe-
rão ali todas as personalidades que
merecem homenagem do país. E o
"ali" inclui a Igreja de Santa Engrá-
cia, em Lisboa - o edifício sempre
conhecido como Panteão Nacional

-, mas também o Mosteiro dos Jeró-
nimos (Lisboa), o Mosteiro de Santa
Maria da Vitória (Batalha) e a Igreja
de Santa Cruz (Coimbra), que parti-
lham igualmente o estatuto de Pan-
teão Nacional.
maria.lopes@publico.pt

4
é o número de lugares ainda
disponíveis no Panteão
Nacional, onde há 12 túmulos
distribuídos por quatro salas
e pela nave central



Não se devia privilegiar os presidentes:
"Não interessa o cargo, sim o feito"

Helena Pereira
Quem merece estar no Panteão? A

resposta a esta pergunta "divide um
pouco o país", reconhece o filóso-
fo Eduardo Lourenço. "O lugar da
memória não é um lugar do con-
senso mas de disputa, porque há
sempre interpretações diferentes
sobre o destino do país", analisa
o vice-reitor da Universidade No-
va de Lisboa Nuno Severiano Tei-
xeira. "Os panteões são uma ino-
vação romântica e nacionalista",
explica o historiador José Pacheco
Pereira, para quem não faz senti-
do hoje em dia povoar o Panteão.

Entre as dúvidas, porém, existe
uma preocupação comum: o distan-
ciamento histórico deve ser a regra
e o espírito da lei não deve, pois, ser
alterado. A lei sobre as honras de ser

sepultado no Panteão Nacional, mu-
dada em 2016, depois datrasladação
em tempo recorde do futebolista Eu-
sébio da Silva Ferreira, obriga a es-

perar 20 anos após a morte. Mas em
Julho PS e PSD apresentaram uma
proposta de alteração para que este

prazo, no caso de actuais ou de ex-

presidentes da República, passe
para apenas dois anos. O objectivo
é permitir a rápida trasladação dos
restos mortais de Mário Soares, que
morreu em Janei-
ro de 2017. O
PSD-Lisboa su-

geriu recente-
mente juntar à
lista o seu antigo
líder e ex-primei-
ro -ministro
Francisco
Sá Car-
neiro.

"O es-

pírito da
lei reco-
menda
pru-
dên-
cia. Isto
não de-
ve ser uma
corrida", diz

Viriato Soromenho Marques, pro-
fessor catedrático de Filosofia da
Universidade de Lisboa e mem-
bro da Academia das Ciências, en-
quanto, na mesma linha, Nuno Se-
veriano Teixeira aconselha que se

ponderem sempre dois critérios:
o distanciamento histórico e um
consenso alargado no Parlamento
(que aprova e paga a trasladação).

"O consenso deve ser muito forte,
porque só assim se traduz a memó-
ria do país", explica. "[Por outro

lado,] não me parece correcto dife-
renciar os presidentes da República
das restantes pessoas, uma vez que
não é o cargo, mas o feito que mar-
ca o destino", acrescenta. Para que
não restem dúvidas, para Severiano
Teixeira, o "feito" de Soares confere-
lhe lugar no Panteão. Agora, "não se

deve abrir uma caixa de Pandora".
"Tem de haver da parte dos depu-
tados uma certa ponderação, senão

perde-se a força simbólica que o
Panteão tem", acrescenta.

"Não se pode trivializar o Pan-
teão, independentemente da gran-
deza de figuras como Mário Soares

ou Sá Carneiro", insiste Viriato So-

romenho Marques.

Contra a "mumiflcação"
A trasladação de Eusébio em 2015



deu alguma polémica. Surgiram no-
mes alternativos. Porque não Her-
berto Helder, Manoel de Oliveira,
José Silva Lopes? Na altura, Pacheco
Pereira chegou a escrever um arti-
go de opinião no PÚBLICO: "Que-
rem comemorar os nossos mortos
consagrados? Ajudem os vivos a

percebê-los e não a colocá-los nu-
ma prateleira, receando que o que
haja de subversivo na sua criação
saia de lá e chegue à rua. O poder
precisa de múmias e não de arte ou
cultura, e, nestes dias, a indústria
de mumincação está em pleno."

Eusébio foi trasladado 18 meses
após a morte e não foi ainda mais ce-
do porque o Parlamento já estava a
tratar (com absoluta discrição) nes-
sa altura do processo da escritora
Sophia de Mello Breyner Andersen,
que acabaria por ir para o Panteão
em Julho de 2014, dez anos após a

sua morte.
Neste momento, são 12 os túmulos

existentes no Panteão (distribuídos
pela nave central e quatro salas),
estando livres quatro lugares. As

sepulturas de Luís de Camões, do
Infante D. Henrique, de Afonso de

Albuquerque, de Vasco da Gama e

Pedro Álvares Cabral são cenotáfios,
ou seja, urnas vazias, e ocupam os

lugares principais.
"As polémicas são muito naturais

porque o Panteão é uma questão de
memória nacional", relativiza Se-
veriano Teixeira. O autor do livro
sobre o hino e a bandeira de Por-
tugal intitulado Heróis do Mar de-

fende, por isso, um grande
debate público sobre estas

matérias sempre que haja
propostas por parte dos

partidos ou de petições
à Assembleia da Repú-
blica.

Para Eduardo Lou-
renço, "deve estar no
Panteão quem teve uma

vida mais alta". "A minha

geração revê-se na figura
de Mário Soares mas não é

a única pessoa", diz.

helena.pereira@publico.pt


