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Introdução 

 

A presente petição deu entrada no Parlamento a 19 de fevereiro de 2020, sendo dirigida ao 

Senhor Presidente da Assembleia da República. A 6 de março, por despacho da Senhora 

Vice-Presidente da Assembleia, Deputada Edite Estrela (PS), a petição foi remetida à 

Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder 

Local (CAPMADPL), para apreciação, tendo chegado ao seu conhecimento a 08 de junho de 

2020. 

 

Trata-se de uma petição coletiva, nos termos do estatuído no n.º 3 do artigo 4.º da Lei do 

Exercício do Direito de Petição, doravante LEDP, aprovada pela Lei n.º 43/90, de 10 de agosto 

(na redação da Lei n.º 6/93, de 1 de março, da Lei n.º 15/2003, de 4 de junho, da Lei n.º 

45/2007, de 24 de agosto, e ainda da Lei n.º 51/2017, de 13 de julho, que a republicou). 

 

I. Análise preliminar sobre a admissibilidade da petição 

 

O objeto desta petição está especificado e o texto é inteligível, o primeiro peticionário 

encontra-se corretamente identificado, sendo mencionado o seu nome completo, bem como 

a data de nascimento, o endereço de correio eletrónico, a morada e o contacto telefónico, e 

ainda o número e a validade do documento de identificação, mostrando-se ainda 

genericamente cumpridos os demais requisitos formais e de tramitação constantes dos artigos 

9.º e 17.º da LEDP. 

 

Não parece, por outro lado, verificar-se nenhuma das causas para o indeferimento liminar 

previstas no artigo 12.º desta Lei, que contém o estrito quadro normativo que deve reger o 

juízo sobre a admissibilidade das petições dirigidas à Assembleia da República. 

 

De facto, a presente petição não só não comporta a dedução de uma pretensão ilegal, como 

também não visa a reapreciação de decisões dos tribunais ou de atos administrativos 

insuscetíveis de recurso. Para além disso, não almeja a reapreciação, pela mesma entidade, 

de casos já anteriormente apreciados na sequência do exercício do direito de petição, assim 

como não foi apresentada a coberto de anonimato, não carecendo ainda integralmente de 

fundamento.  

 

Nesse sentido, propõe-se a admissão da presente petição. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/73102175/view?q=Exerc%C3%ADcio+do+Direito+de+Peti%C3%A7%C3%A3o
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/73102175/view?q=Exerc%C3%ADcio+do+Direito+de+Peti%C3%A7%C3%A3o
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Recorda-se que, de acordo com o n.º 2 do artigo 17.º da LEDP, na redação atualmente em 

vigor, qualquer cidadão que goze de legitimidade nos termos do artigo 4.º desta mesma Lei, 

e apresente os elementos de identificação previstos no n.º 3 do artigo 6.º, poderá tornar-se 

peticionário por adesão a esta petição, num prazo de 30 dias a contar da data da sua 

admissão. 

 

II. A petição 

 

Os 4027 (quatro mil e vinte e sete) peticionários contestam a criação da União das Freguesias 

de S. Mamede e Senhora da Hora e vêm pedir a reposição das duas freguesias extintas pela 

Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, que veio proceder à reorganização administrativa do 

território das freguesias: a freguesia de São Mamede de Infesta e a freguesia da Senhora da 

Hora, o que fazem nos seguintes termos: 

 

«A Freguesia da cidade de São Mamede de Infesta foi extinta pela Lei n° 11-A/2013, de 28 

de janeiro. Este diploma extinguiu igualmente a Freguesia da cidade da Senhora da Hora, e 

criou uma nova Freguesia, a União das Freguesias de S. Mamede e Senhora da Hora, 

abarcando os territórios das duas freguesias extintas. 

O critério que sempre justificou a criação de juntas de freguesia no nosso País sempre foi o 

de se permitir uma real proximidade das populações ao Poder Político, que desta feita se 

perdeu em São Mamede de Infesta. 

 

O Movimento pela Freguesia de São Mamede de Infesta existe para dialogar com as 

populações, os órgãos do Poder Autárquico e os órgãos de Soberania, lutando pela recriação 

da antiga Freguesia de São Mamede de Infesta. 

 

O território da antiga Junta de Freguesia de São Mamede de Infesta circunscreve uma 

realidade sociocultural única e irrepetível, um vasto património afeiçoado por muitas gerações 

de mamedenses que, ao longo dos séculos, foram trabalhando o seu destino comum, 

produzindo arte, jeitos de falar e de vestir; usos e costumes que distinguem as suas gentes 

das de qualquer outra realidade sociológica. 

 

O tecido económico, social, cultural, associativo e desportivo de São Mamede de Infesta é 

muito rico e vastíssimo, merecendo os seus intérpretes estar junto do Poder, como dantes 

https://dre.pt/application/file/a/373764
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acontecia. A realidade sociológica da Senhora da Hora é notável e notória, mas não é a 

mesma de São Mamede de Infesta. Podem ser paralelas, podem até ter aqui e ali um ou outro 

ponto de contacto, mas são distintas e concorrem, com a sua diversidade, para a riqueza da 

diversidade nacional. 

 

São Mamede de Infesta precisa de uma atenção exclusiva às questões que vão surgindo, 

quer pela concentração de população no seu território, quer pelo facto de as mesmas não 

serem iguais às dos territórios vizinhos, sob pena de perda em eficiência dos serviços 

prestados à população. 

 

Confinada a Este por S. Mamede de Infesta, a Oeste por Matosinhos - sede do Concelho com 

o mesmo nome - a Norte com Custoias e Guifões e a Sul com as freguesias de Aldoar e de 

Ramalde, pertencentes ao Concelho do Porto, a Senhora da Hora tem tido (e continua a ter) 

um acentuado crescimento demográfico, tendo hoje uma população que deve rondar os 

30000 habitantes (26202, em 2001, cerca de 28500 em 2011 de acordo com o Censos então 

realizado). 

 

Com a Reorganização Administrativa, a freguesia da Senhora da Hora agregou a freguesia 

de S. Mamede Infesta reunindo assim numa única União de Freguesias mais de 50.000 

cidadãos. Ora, torna-se verdadeiramente impossível uma qualquer equipa de autarcas locais 

dar respostas exequíveis a uma mancha de território com tanta população. Acrescem ainda 

as referidas dificuldades do facto de tal população, tal como o território, serem tao diferentes 

um do outro. 

 

A Senhora da Hora é um território marcadamente urbano, tendencialmente jovem -quando em 

comparação com os territórios vizinhos- com necessidades e anseios próprios. Possui uma 

área geográfica sui generis e uma história e identidade cultural próprias. 

 

Na Senhora da Hora encontram-se fixadas inúmeras cooperativas da habitação, responsáveis 

pela construção de perto de 4000 fogos. A construção cooperativa foi tao intensa na Senhora 

da Hora que leva a que esta seja considerada como a “capital nacional do cooperativismo 

habitacional”. 

 

A estação da Senhora da Hora tem um papel extremamente relevante na rede de transportes 

públicos da AMR no caso do metropolitano, constituindo uma das estações centrais da rede 
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do metro, ponto de convergência das linhas de Matosinhos, da Póvoa de Varzim, da linha do 

Aeroporto Francisco Sá Carneiro e da Maia/Trofa estando ainda em estudo a criação de uma 

outra linha que ligue a Senhora da Hora ao Hospital de S. João com passagem por S. Mamede 

de Infesta. 

 

Na Senhora da Hora estão localizadas três escolas do ensino superior; encontra-se também 

instalado o Hospital de Pedro Hispano, o Instituto CUF e o Porto Canal; existem múltiplas 

pequenas e médias empresas dos mais diversos sectores da atividade industrial e comercial 

e ainda grandes áreas comerciais como o Norteshopping. A Senhora da Hora precisa de uma 

atenção exclusiva às questões que vão surgindo, quer pela concentração de população no 

seu território, quer pelo facto das mesmas não serem iguais às dos territórios vizinhos, sob 

pena de perda em eficiência dos serviços prestados à população.» 

 

Recorde-se que o Grupo Parlamentar do PCP apresentou em 11 de dezembro de 2019 o 

Projeto de Lei n.º 151/XIV/1.ª – Estabelece o Regime para a Reposição de Freguesias 

Extintas. 

 

III. Tramitação subsequente 

 

1. O presente instrumento de exercício do direito de petição foi recebido na Assembleia da 

República ao abrigo dos n.os 3 e 4 do artigo 9.º da LEDP, através do sistema de receção 

eletrónica de petições, denominando-se vulgarmente petição online. 

 

2. Importa assinalar que a petição deve ser objeto de apreciação em Plenário, nos termos da 

alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º, por se tratar de petição coletiva subscrita por 4027 cidadãos, 

pressupondo igualmente a audição de peticionários, de acordo com o n.º 1 do artigo 21.º, e 

sendo obrigatória a publicação do respetivo texto no Diário da Assembleia da República, 

segundo o preceituado pelo n.º 1 do artigo 26.º, todos da LEDP. 

 

Palácio de S. Bento, 15 de junho de 2020. 

 

A assessora da Comissão 

 

(Susana Fazenda) 


