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Relatório de audição dos peticionários da petição n.º 486/XIII (3.ª) – Criação de Dia Nacional 

do Hóquei em Patins 

 

Entidade: Pedro Alexandre Caria Alves dos Santos, Elizabete Marina Leitão Alves, Luís António 
Leandro Sénica, João Miguel Brazão Rodrigues e Ricardo Jorge Maçaira e 
Figueira 

 

 

Recebidos por: João Pinho de Almeida (CDS-PP, Deputado relator da petição, que presidiu à 

audição), e Joel Sá (PSD)  

 

Assunto: Solicitam a criação de Dia Nacional do Hóquei em Patins 

 
 
Exposição: O Senhor Deputado João Pinho de Almeida (CDS-PP), relator da petição, deu as boas 

vindas aos peticionários, dando também conhecimento da grelha de tempos da audição.  

 

Pedro Alves dos Santos começou por agradecer a oportunidade concedida de poder apresentar 

a solicitação presente na petição em apreço de instituir do «Dia Nacional do Hóquei em Patins», 

a celebrar no dia 23 de cada ano, após o que fez uma breve uma intervenção inicial, que se 

encontra publicada na página da Comissão. 

 

De seguida, usou da palavra Luís Sénica, Selecionador Nacional de Hóquei em Patins, cuja 

intervenção também se encontra publicada na página da Comissão. 

 

O Senhor Deputado João Pinho de Almeida (CDS-PP) agradeceu a apresentação emocionada 

feita pelos peticionários, realçando, a este propósito, que não é todos os dias que se consegue 

reunir na Assembleia da República um capitão de uma equipa, um selecionador nacional, um 

ex-atleta e dois jogadores que nos habituámos a ver em campo, tendo todos eles um papel 

muito relevante na história desta modalidade no nosso país. Disse também que algumas terras 

portuguesas ganharam grande vitalidade devido à sua ligação ao hóquei em patins, tendo, 

inclusivamente, já recebido equipas de outros países e representado o País em competições 

internacionais. 
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Debruçou-se também sobre a forma como o hóquei em patins é vivido, salientando, por 

exemplo, que os pavilhões que acolhem jogos da II Divisão estão sempre lotados, não havendo 

nenhuma outra modalidade em Portugal que consiga alcançar tal feito, o que é bem elucidativo 

da dimensão que este desporto tem. Ao contrário do que acontece nas outras modalidades, no 

hóquei em patins os pavilhões estão sempre cheios de adeptos que vivem essa paixão, facto 

este que tem muito a ver com os praticantes, os treinadores e com todos aqueles elementos 

que estão ligados ao hóquei e que dão de facto um contributo muito positivo a esta modalidade, 

levando o nome do nosso país pelo mundo fora.  

 

Quanto à questão de saber o que é que o Parlamento pode fazer quanto ao objeto da petição 

em apreço, o Senhor Deputado João Pinho de Almeida (CDS-PP) adiantou que os grupos 

parlamentares poderão apresentar eventualmente alguma iniciativa legislativa respeitante à 

matéria, conforme o disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 19.º da LDP, ou tomar as medidas 

que entenderem pertinentes. Disse também não poder adiantar que iniciativas em concreto o 

Grupo Parlamentar do CDS-PP vai apresentar nesse domínio, sublinhando, de qualquer forma, 

parecer-lhe óbvio haver um défice de reconhecimento do papel que o hóquei em patins 

desempenha no País.     

 

O Senhor Deputado Joel Sá (PSD) agradeceu aos peticionários a exposição feita, aproveitando 

para realçar a importância desta modalidade em muitas das regiões do País. Sem assumir 

qualquer compromisso relativamente aquilo que é o objeto da petição, disse que a matéria vai 

ser analisada pelo Grupo Parlamentar do PSD afim de analisar a pertinência apresentada.  

 

 

A audição foi objeto de gravação, disponível na página da Comissão, constituindo parte 

integrante desta ata, o que dispensa maiores desenvolvimentos nesta sede.  

 

Palácio de São Bento, 24 de maio de 2018 
 

 
 
 


