
PROJETO DE LEI N.º 233/XIV/1.ª

Alteração da denominação da freguesia de “Passos” no município de

Fafe, para “Paços”.

Exposição de Motivos

Há longos anos que se debate se a denominação da Freguesia de Passos, no 

município de Fafe, se manifesta pela palavra “Passos”, como ademais consta 

na Lei 11-A/2013, de 28 de janeiro, que operou o processo de reorganização 

administrativa, ou pela palavra “Paços”.

Neste contexto, no sentido de clarificar e encontrar a denominação definitiva da 

freguesia a Junta e a Assembleia, tendo em consideração que:

 A História, pelo menos desde as Inquisições do Século XIII e toda a 

documentação relativa à freguesia refere a designação “Paços” como a 

grafia correta;

 No mesmo sentido se pronunciou o parecer da Sociedade de Língua 

Portuguesa, datado de 5 de junho de 1984;

 A grafia “Paços” já é usualmente utilizada por vários organismos 

públicos, incluindo a Administração Central, encontrando-se por vezes 

no mesmo documento escrito as duas formas.

Aprovaram, respetivamente, em 18 e 28 de dezembro de 2018, uma proposta 

no sentido de se alterar a denominação da Freguesia para “Paços” em 

substituição da grafia “Passos”. No mesmo sentido deliberou a Câmara e a 

Assembleia Municipal de Fafe, respetivamente, nas suas reuniões de 06 de 

fevereiro de 2020 e 27 de fevereiro de 2020 (Anexos 1 e 2).



Determina a Constituição da República Portuguesa, que a divisão 

administrativa do território é estabelecida por lei (número 4 do artigo 236.º), 

sendo da exclusiva competência da Assembleia da República legislar, 

nomeadamente, sobre – como é o caso presente – a modificação das 

autarquias locais (alínea n) do artigo 164.º da Constituição).

Sensível a esta questão, o PSD entende que esta é uma vontade que deve ser 

respeitada e que deve ocorrer por intermédio dos órgãos com legitimidade para 

o fazer.

Assim, nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, os 

Deputados abaixo assinados apresentam o seguinte projeto de lei:

Artigo Único

A freguesia com a atual denominação “Passos” no município de Fafe, 

passa a designar-se “Paços”.

Palácio de São Bento, 05 de março de 2020.
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