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RELATÓRIO DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA ESPECIALIDADE 

 

 

 

 

 

Projeto de resolução n.º 64/XIV (1.ª) (L) — Concessão de Honras do Panteão Nacional a 

Aristides de Sousa Mendes 

 

 

 

 

1. O projeto de resolução foi discutido na generalidade em Plenário no dia 9 de junho de 2020, 

tendo sido aprovado por unanimidade, baixando na mesma data à Comissão de Cultura e 

Comunicação para discussão e votação na especialidade. 

 

2. A votação na especialidade verificou-se na reunião da Comissão de 25 de junho de 2020, 

encontrando-se presentes Deputados dos Grupos Parlamentares do PS, PSD, BE, PCP e CDS-

PP. 

 
3.  Nesse âmbito, o Grupo Parlamentar do PSD apresentou uma proposta de alteração ao n.º 2 da 

iniciativa supra, que passaria a ter a seguinte redação: «2 — Constituir um grupo de trabalho, 

composto por um representante de cada grupo parlamentar, DURP, NINSC bem como dois 

elementos da Família de Aristides Sousa Mendes e demais entidades públicas envolvidas, 

encarregado de escolher a data, definir e executar o programa de panteonização de Aristides de 

Sousa Mendes.» 

 
4. Foram feitas intervenções pelos Senhores Deputados Joacine Katar Moreira (N. Insc.), Pedro 

Delgado Alves (PS), Paulo Rios de Oliveira (PSD), Beatriz Gomes Dias (BE), Ana Mesquita 

(PCP) e Ana Rita Bessa (CDS-PP). 

 
5. Uma vez submetido a votação, o n.º 1 do Projeto de resolução n.º 64/XIV (1.ª) (L) — Concessão 

de Honras do Panteão Nacional a Aristides de Sousa Mendes — foi aprovado por uananimidade, 

tendo-se registado a ausência do Grupo Parlamentar do PAN. 

 

6. A proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD ao seu n.º 2 foi aprovada 

por unanimidade, tendo-se registado a ausência do Grupo Parlamentar do PAN, tendo ficado 

prejudicado o n.º 2 da iniciativa em causa. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44095
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44095
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7. A gravação áudio está disponível na página do projeto de resolução. 

 

 

Palácio de São Bento, 25 de junho 2020 

 

 

A Presidente da Comissão, 

 

 

 

 (Ana Paula Vitorino) 


