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DELIBERAÇÃO 
Nº 57/2015 

 
Reunião ordinária da Assembleia Municipal  

Realizada em 16 de novembro de 2015 
 
 

VOTO DE PESAR 

ATENTADOS DE PARIS DE 13 DE NOVEMBRO DE 2015  

 

No passado dia 13 de Novembro de 2015, ocorreram em Paris, como é sabido, 

atentados de uma extrema gravidade e cobardia. 

Que vitimaram pessoas inocentes, de todas as raças e credos. 

Que, pelo terror, se inserem numa cadeia de eventos que pretendem colocar 

em causa uma civilização e um modo de vida. 

Ora, perante mais esta hora de consternação, é tempo de lamentar mas 

também tempo de reafirmar - com firmeza e determinação solidárias - os 

valores e princípios que norteiam a nossa civilização.  

Que é uma civilização de abertura, de tolerância, de democracia e de aceitação 

do outro. Onde não se quer impor religiões, costumes ou utopias. Uma 

civilização onde se pretende simplesmente viver em Paz, Segurança e 

Liberdade! 

Nesse sentido, a Assembleia Municipal do Barreiro, reunida em 16 de 
Novembro de 2015: 

1) Delibera manifestar o seu pesar pela ocorrência dos trágicos 

atentados terroristas de Paris, de 13 de Novembro de 2015; 
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2) Delibera expressar a solidariedade do Barreiro para com os 

atingidos, para com os seus familiares e, em geral, para com a nação 

francesa; 

3) Delibera reafirmar os valores e princípios que norteiam a nossa 

civilização.  

 

 
Aprovado por maioria, com 29 votos a favor, da CDU, do PS, do BE, do PSD e do MCI, 
e 1 voto contra do PCTP/MRPP. 
 

 

 

Barreiro, 17 de novembro de 2015 
 

 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 
Frederico Pereira 
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