ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

O Presidente

INTERVENÇÃO DE EDUARDO FERRO RODRIGUES, PRESIDENTE
DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO “MOSTEIRO DA BATALHA”

PATRIMÓNIO MUNDIAL – PANTEÃO NACIONAL

PALÁCIO DE SÃO BENTO – 4 DE MAIO DE 2017

É com satisfação que a Assembleia da República recebe a presente exposição “Mosteiro da
Batalha Panteão Nacional Património da Humanidade”, que nos recorda a história da
construção do Mosteiro e que nos traz uma magnífica mostra fotográfica com trabalhos de
conceituados fotógrafos portugueses que tão bem o retratam.

Em boa hora a Assembleia da República decidiu atribuir ao Mosteiro da Batalha estatuto de
Panteão Nacional, partilhado com a Igreja de Santa Cruz, em Coimbra, e com o Mosteiro dos
Jerónimos em Lisboa.

Foi como não podia deixar de ser uma decisão unânime que honra a nossa História e a nossa
Memória.
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Uma decisão que levou o Município da Batalha a ter para connosco o generoso gesto de atribuir
à Assembleia da República a Medalha de Honra do Concelho da Batalha, entregue ao Senhor
Vice Presidente José Manuel Pureza nas cerimónias do dia do Município, no dia 14 de agosto
do ano passado.

A coesão das comunidades e a identidade das nações não vivem sem esse exercício permanente
da memória histórica.

Monumento Nacional desde 1910 e Património da humanidade da desde 1983, o Mosteiro da
Batalha, mandado construir na sequência da Batalha de Aljubarrota, é símbolo da
independência nacional e magnífico exemplo artístico das influências góticas e manuelinas.

Ali estão sepultados D. João I, que o mandou construir, D. Filipa de Lencastre, grandes figuras
dos Descobrimentos Portugueses como o infante D. Henrique e o rei D. João II.

Ali está também o Soldado Desconhecido, símbolo de caíram no campo de batalha ao serviço
de Portugal.

A Batalha é assim também um símbolo de independência nacional, de abertura ao mundo e de
patriotismo, valores que queremos preservar.
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A Assembleia da República é sede democrática da soberania nacional e da vontade popular.
Nesse sentido, é a guardiã desses valores eternos, e é por estes dias, o palco orgulhoso desta
exposição que evoca justamente um símbolo patrimonial desses valores nacionais.

Muito obrigado pela vossa presença.

Viva Portugal!

Eduardo Ferro Rodrigues
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