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1. O Grupo Parlamentar do PAN tomou a iniciativa de apresentar o Projeto de 

resolução n.º 1490/XIV/3.ª (PAN) - Recomenda ao Governo que garanta uma 

solução que assegure a transferência para o município de Carregal do Sal das 

verbas não cobertos pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e 

necessários para a conclusão do Projeto de Requalificação e Musealização da 

Casa do Passal -  ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 156.º (Poderes dos 

Deputados) da Constituição da República Portuguesa e da alínea b) do n.º 1 do 

artigo 4.º (Poderes dos Deputados) do Regimento da Assembleia da República 

(RAR). 

 

2. A iniciativa deu entrada na Assembleia da República em 27 de outubro de 2021, 

tendo sido admitida e baixado à Comissão de Cultura e Comunicação no dia 28 do 

mesmo mês. 

 

3. A discussão da iniciativa ocorreu na reunião da Comissão de Cultura e 

Comunicação do dia 9 de novembro de 2021. 

 

4. A Senhora Deputada Bebiana Cunha (PAN) apresentou a iniciativa, referindo que 

há 81 anos Aristides de Sousa Mendes, desobedecendo de forma corajosa às 

ordens expressas de Salazar e fazendo prevalecer valores éticos e morais 

superiores, passou vistos para Portugal a todos aqueles que lhos requereram, 

salvando assim mais de 30 000 vidas do terror da guerra e do jugo nazi. De entre 

todos aqueles que foram salvos por Aristides de Sousa Mendes encontravam-se 

cerca de 10 000 judeus. 

 

5. Referiu que este ato heroico de Aristides de Sousa Mendes valeu-lhe um processo 

disciplinar, a expulsão do corpo diplomático, a proibição do exercício da advocacia 

e a inexistência de qualquer tipo de vencimento. Na miséria, Aristides contou 

apenas com uma pensão simbólica da comunidade israelita em Portugal, morrendo 

sozinho e indigente a 3 de abril de 1954, no Hospital da Ordem Terceira. 

 

6. No passado dia 19 de outubro de 2021, na sequência da Resolução da Assembleia 

da República n.º 47/2020, o País decidiu dar a Aristides de Sousa Mendes a maior 

homenagem nacional concedendo-lhe honras de Panteão Nacional, como forma de 

perpetuar a sua memória “enquanto homem que desafiou a ideologia fascista, 
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evocando o seu exemplo na defesa dos valores da liberdade e dignidade da pessoa 

humana”. 

 

7. Apesar deste facto, chegámos a 2021 sem que a requalificação e musealização da 

Casa do Passal, histórica casa de Aristides de Sousa Mendes em Cabanas de 

Viriato, no concelho de Carregal do Sal, esteja assegurada.  

 

8. Nos últimos anos, vários foram os passos dados no sentido de se conseguir a 

requalificação e musealização da Casa do Passal. Em 2011, devido à sua relevância 

arquitetónica e cultural, a Casa do Passal foi classificada como Monumento 

Nacional, através do Decreto n.º 16/2011 de 25 de maio e, em 2013, iniciou-se o 

processo de requalificação e musealização da Casa do Passal, que à data estava 

em ruína. 

 

9. Disse que, apesar das promessas do anterior Governo de tudo fazer para que a 

casa abrisse ao público como museu em 2018, não só a segunda fase de 

intervenção ainda não se iniciou, como também verificamos que algumas das 

remodelações de preservação mínima realizadas na primeira fase de intervenção já 

começam a mostrar os primeiros sinais de degradação e de necessidade de 

pequenas intervenções.  

 

10. No dia 18 de maio deste ano, foi publicado no Diário da República o concurso 

público para a recuperação e musealização da Casa do Passal, com um valor de 

1.173.420,00 de euros. No entanto, este valor foi considerado demasiado baixo 

pelos eventuais interessados, pelo que não atraiu concorrentes e o concurso acabou 

por ficar deserto. A este concurso sucedeu-se um segundo, cujos preços foram 

ajustados para 1.568.800,00 euros e que acabou também por ficar deserto. 

Entretanto, a Câmara Municipal de Carregal do Sal parece que vai lançar um 

concurso por ajuste direto com o valor de 1.568.800,00 de euros. 

 

11. Nestes termos, o Grupo Parlamentar do PAN propõe que a Assembleia da 

República recomende ao Governo que, em articulação com a Fundação Aristides de 

Sousa Mendes, garanta uma solução que assegure a transferência para o município 
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de Carregal do Sal dos 1.041.643,45 euros não cobertos pelo Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional e necessários para a conclusão do Projeto de 

Requalificação e Musealização da Casa do Passal. 

 

12. A Senhora Deputada Graça Reis (PS) disse que o Grupo Parlamentar do PS dá a 

maior importância ao projeto de requalificação e musealização da Casa do Passal, 

devido à sua importância arquitetónica e cultural, tratando-se de um justo 

reconhecimento em homenagem ao herói nacional Aristides de Sousa Mendes. 

Para além de ser também um importante marco de desenvolvimento para a 

dinamização da cultura e turismo, assim como para a economia regional e 

valorização do património humano que o Cônsul Aristides de Sousa Mendes nos 

deixou, e ainda como fator promotor de grandes valores humanitários que devem 

servir de referência às gerações vindouras.  

 

13. Referiu também que importa contextualizar toda a evolução deste projeto que teve 

início em 2013. A Direção Regional Cultura Centro iniciou a requalificação da Casa 

do Passal, com substituição da cobertura, reforço e estabilização estrutural do 

edifício. A segunda fase do processo foi assumida pela Câmara Municipal de 

Carregal do Sal que tem uma candidatura aprovada com comparticipação FEDER 

em 85%, sendo que os 15% estão assegurados pela CM.  Os concursos que a 

câmara municipal lançou ficaram desertos e o valor da obra teve que ser 

aumentado. 

 

14. Neste momento o PAN refere que do valor total necessário aos trabalhos, a 

Câmara Municipal terá que suportar 50%, ou seja 1.041.643€.  

 

15. Na LOE de 2020 ficou prevista uma transferência da DRC Centro para a Câmara 

Municipal de Carregal do Sal no valor de 300.000€, no âmbito do projeto de 

Requalificação e Musealização da casa do Passal.  

 

16. Esta transferência foi efetuada em 2020, de acordo com o Despacho n.º 12342-

B/2020.  

 

17. O PAN propõe que a Assembleia da República recomende ao Governo que, em 

articulação com a Fundação Aristides de Sousa Mendes, assegure a transferência 
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para o Município do Carregal do Sal dos 1.041.643€, já cabimentados para a 

realização desta obra.  

  

18. Ora, atualmente não se afigura como possível o reforço orçamental no valor de 

cerca de 1M€ na DRC Centro para 2022 para este efeito, atendendo a que o 

orçamento total desta entidade, em 2021, corresponde a 9.3M€, pelo que este 

reforço orçamental representaria uma fatia de 10% a afetar a um único projeto. A 

verba em questão terá que ser assegurada pelo Município do Carregal do Sal, 

atentas as obrigações assumidas por este no protocolo celebrado.  

 

19. Disse também que o projeto de resolução não se encontra acompanhado por 

qualquer estudo que permita aferir se foram feitas consultas ao mercado para 

apurar os preços médios para determinar o preço de todas as despesas adicionais 

identificadas e se as mesmas são efetivamente necessárias (uma vez que também 

não se encontra acompanhado do diagnóstico de necessidades por parte do 

município), pelo que a despesa em causa não se encontra devidamente justificada. 

 

20.  Também nada refere se tais despesas adicionais serão objeto de candidaturas a 

financiamento comunitário, não havendo, neste momento, margem de acomodar 

os impactos orçamentais resultantes deste projeto de resolução. 

 

21. A Senhora Deputada Eugénia Duarte (PSD) disse que o Grupo Parlamentar do 

PSD considera que o projeto de requalificação e musealização da Casa do Passal 

é extremamente importante para preservar e valorizar a memória de Aristides de 

Sousa Mendes e os atos por si praticados. Frisou que este será um espaço de 

tomada de consciência que estipulará a reflexão sobre os valores humanos, a 

nobreza de carácter e a força de um homem movido pelo altruísmo e pela coragem 

das suas convicções e que permitirá perpetuar a memória e o legado desta figura 

única da história portuguesa. 

 

22. Disse também que, depois de ter sido anunciado pelo Ministério da Cultura que a 

Casa do Passal iria abrir ao público até 2018, o projeto ainda não se encontra 

integralmente concretizado. Independentemente de quem tem ou teve a 

responsabilidade deste projeto de requalificação e de musealização, existe um 

compromisso assumido pelas principais entidades intervenientes, designadamente 
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o Ministério da Cultura, a Fundação Aristides de Sousa Mendes e a autarquia de 

Carregal do Sal, a que importa dar concretização. A Câmara Municipal, na 

qualidade de dona da obra, tem de continuar a desenvolver esta importante obra. 

 

23.  Concluiu afirmando que para o Grupo Parlamentar do PSD o que importa é que a 

muito breve trecho a região e o País possam contar com uma obra marcante do 

ponto de vista cultural e histórico.  

  

24. A Senhora Deputada Alexandra Vieira (BE) salientou que para o Grupo 

Parlamentar do BE a memória de Aristides de Sousa Mendes e a justa 

homenagem e reconhecimento é prioritária e essencial, sendo que a Casa do 

Passal integra um conjunto de edifícios que contribuem para a nossa memória 

coletiva e para a nossa cidadania. 

 

25. Referiu igualmente que o Grupo Parlamentar do BE não compreende como é que 

até ao momento ainda não foi possível concluir as obras da Casa do Passal. 

Nesse sentido, julga ser importante diligenciar, com a celeridade possível, no 

sentido de encontrar a melhor forma de concluir a obra, sendo, para isso, 

necessário que o Ministério da Cultura, em parceria com a câmara municipal e a 

Fundação Aristides de Sousa Mendes, enverede todos os esforços no sentido de 

tentar encontrar as verbas suficientes para dar concretização ao projeto.    

 

26. A Senhora Deputada Ana Mesquita (PCP) mencionou que o Grupo Parlamentar 

do PCP saúda a apresentação desta iniciativa, tendo em conta aquilo que é o 

objetivo maior de requalificação e musealização da Casa do Passal. 

 

27. Disse que este projeto de requalificação já devia estar concluído e em pleno 

funcionamento, salientando que o que é relevante nesta iniciativa do Grupo 

Parlamentar do PAN tem a ver com a intenção de se encontrar um fim para todo 

este processo de requalificação. 

 

28.  Salientou que, apesar de a Assembleia da República não ter acesso a todo o tipo 

de documentação, a verdade é que há um compromisso assumido pelo Governo 
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com a autarquia para se encontrar as soluções necessárias para a conclusão 

desta obra devidamente requalificada. 

 

29. Para o Grupo Parlamentar do PCP mais do que detalhar as verbas a iniciativa 

legislativa do PAN deveria recomendar ao Governo que, em articulação com a 

autarquia e mediante os protocolos já celebrados, encontre as soluções que 

permitam a concretização a mais breve trecho deste projeto de requalificação. 

  

30. Realizada a discussão, cuja gravação áudio se encontra disponível no projeto de 

resolução referido, remete-se esta informação a Sua Excelência o Presidente da 

Assembleia da República, para agendamento da votação da iniciativa na sessão 

plenária, nos termos do n.º 1 do artigo 128.º do Regimento da Assembleia da 

República. 

 

Assembleia da República, em 9 de novembro de 2021 

 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO 

 

 

(Alexandre Quintanilha) 


