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11.00 - Casa de Mário Soares
O cortejo fúnebre tem início na 
residência de Mário Soares, onde 
sempre viveu com a sua família, 
da Rua Dr. João Soares, seu pai.
O carro funerário será acompanhado 
pela escolta de honra da GNR até 
aos Paços do Concelho, onde será 
prestada homenagem pelo presidente 
da câmara, Fernando Medina, 
e vereadores.

Palácio de Belém
Mário Soares ocupou o Palácio de 
Belém entre 1986 e 1996, cumprindo 
dois mandatos, o último deles ganho 
com 70% dos votos. O cortejo terá aqui 
também uma curta paragem. 

15.30 - Cemitério dos Prazeres
A entrada no cemitério dos Prazeres é acompanha-
da por todas as altas entidades que participaram 
no cortejo, num percurso com alas de cortesia 
constituídas por militares dos três ramos das 
Forças Armadas. Quando passar a urna, fazem 
continência em posição de sentido. Junto à capela 
terá lugar uma última sessão evocativa, durante 
a qual, mais uma vez, será ouvida a voz de Mário 
Soares. O final da cerimónia pública será assina-
lado com uma salva de 21 tiros, a partir de uma 
embarcação da Marinha fundeada no Tejo. 
Depois será apenas reservada à família.

Assembleia da República
Palco de muitos dos combates políticos de 
Mário Soares, o Parlamento será outro dos 
pontos de paragem da cerimónia fúnebre.

Fundação Mário Soares
Assim que saiu da Presidência da 
República, Mário Soares dedicou-se 
à fundação com o seu nome. que reuniu 
um vasto espólio documental. O cortejo 
fúnebre fará aqui uma curta paragem.

Sede do PS
A sede do Partido Socialista, de que 
Mário Soares é fundador, no Largo 
de Rato será um dos momentos 
de paragem do cortejo fúnebre.

11.30 - Praça do Município
Em frente à Câmara Municipal 
de Lisboa, na Praça do Municí-
pio, será efetuada a transferên-
cia da urna para o armão da 
GNR, uma charrette de 
cerimónia que pertence à 
Unidade de Segurança e Honras 
de Estado da GNR, utilizada 
nestas ocasiões. A última urna 
que transportou foi a de Eusébio. 
Está previsto que, nesta etapa, 
dois netos do antigo chefe de 
Estado entreguem as insígnias 
de Grande-Colar da Ordem 
Militar da Torre e Espada, Valor 
Lealdade e Mérito e a Ordem 
da Liberdade aos dois militares 
da GNR que as vão levar para 
os Jerónimos. A escolta será 
feita com cavalos da GNR.

Hospital da Cruz Vermelha
Mário Soares deu entrada no Hospital da Cruz 
Vermelha no dia 13 de dezembro. O seu estado 
era crítico e durante os 26 dias que esteve 
internado, até à sua morte, ontem, houve raros 
sinais de recuperação. O seu óbito foi declarado 
às 15.28 e estava acompanhado dos filhos, 
Isabel e João Soares. O corpo saiu para 
a funerária, onde permanece até amanhã.        

Mosteiro dos Jerónimos
SEGUNDA-FEIRA  (13.00) - O Mosteiro dos Jerónimos será 
o centro das cerimónias fúnebres. Quando o cortejo com 
a urna de Mário Soares chegar na segunda-feira terá à sua 
espera o Presidente da República e o presidente da 
Assembleia da República. O corpo do antigo Chefe 
do Estado estará em câmara-ardente durante todo 
o dia de segunda-feira, na Sala dos Azulejos.

TERÇA-FEIRA - A câmara-ardente manter-se-á aberta 
ao público entre as oito e as 11 horas. A partir daqui a urna 
será transferida para os claustros onde, a partir das 13 
horas terá lugar a sessão de homenagem. Estão previstas 
as intervenções dos filhos de Mário Soares, de Marcelo 
Rebelo de Sousa, de Ferro Rodrigues e de António Costa 
(através de videoconferência). Esperam-se momentos altos 
de emoção quando forem ouvidas gravações com as vozes 
de Mário Soares e de Maria Barroso. Toda a cerimónia 
contarará com a música e as vozes do Coro e Orquestra do 
Teatro Nacional de São Carlos. Finalizada a sessão o cortejo 
segue para o Cemitério dos Prazeres, com paragens 
em alguns pontos-chave da vida de Mário Soares.
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