PROJETO DE LEI N.º 421/XIII/2.ª
Alteração da denominação da freguesia de “Parada do Bouro” no município de
Vieira do Minho, para “Parada de Bouro”

Exposição de Motivos

Na sequência de dúvidas que pairavam há décadas na população da freguesia de Parada do
Bouro, do concelho de Vieira do Minho, foi criada uma comissão ad hoc para estudar
historicamente a denominação correta da freguesia.
Desde há muito e até à presente data, os respetivos habitantes, bem como os das freguesias
vizinhas, as autoridades paroquiais e religiosas e assocializações culturais e recreativas,
sempre utilizaram a denominação de “Parada de Bouro” para designar a freguesia.
Todavia, desde 2002, que os órgãos oficiais da freguesia e respetivos símbolos heráldicos,
vêm utilizando a denominação de “Parada do Bouro”, tal como as restantes entidades, pois
foi esta que vingou na Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, que operou o processo de
reorganização administrativa.
Visando a alteração da denominação de “Parada do Bouro” para “Parada de Bouro”, a
Junta e a Assembleia de Freguesia deliberaram aprovar da referida alteração.
Determina a Constituição da República Portuguesa, que a divisão administrativa do
território é estabelecida por lei (artigo 236, nº 4), sendo da exclusiva competência da
Assembleia da República legislar, nomeadamente, sobre – como é o caso presente – a
modificação das autarquias locais (artigo 164º, alínea n).

Assim, nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, os Deputados abaixo assinados
apresentam o seguinte projeto de lei:

Artigo Único
A freguesia denominada “Parada do Bouro” no município de Vieira do Minho, passa a
designar-se “Parada de Bouro”.

Palácio de São Bento, 24 de fevereiro de 2017

Os Deputados do Grupo Parlamentar do PSD,
Luís Montenegro
Jorge Paulo Oliveira
Berta Cabral
Fernando Negrão
Laura Magalhães
Emídio Guerreiro
Joel Sá
Rui Silva
Manuel Frexes
Emília Santos
Bruno Coimbra

António Topa
Emília Cerqueira
José Carlos Barros
Maurício Marques
Sandra Pereira
António Lima Costa
Isaura Pedro

