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Voto de solidariedade com o Estado e o Povo da Ucrânia na passagem de 

um ano da invasão pela Federação Russa  

 

Na passagem de um ano sobre a invasão da Ucrânia pela Federação Russa, 

assistimos a uma guerra em que a força dos números e dos meios tem sido 

constantemente derrotada pela força da razão, das convicções, da tenacidade 

e da bravura. Esta guerra desigual, remete-nos para a alegoria de David e 

Golias. O Povo Ucraniano, liderado por Volodomir Zelensky é hoje o símbolo 

da resistência dos princípios contra a opressão da tirania. 

Como alguns julgaram não ser possível, o Ocidente civilizado uniu-se e reagiu 

prontamente em nome dos valores que continuam a ser alicerce e razão de 

existência da nossa sociedade, a justiça, a liberdade, a soberania e a auto-

determinação dos Povos. A reacção a esta invasão foi absolutamente 

inequívoca pelo mundo que vive sob o primado da lei e professa o valor da 

democracia. Esta é já a maior derrota de Putin, a renúncia à civilização e a 

militância do lado errado da História. 

A paz é urgente, com o Povo Ucraniano a poder exercer o seu inalienável 

direito a viver com estabilidade e segurança, exercendo a soberania sobre o 

território que é legitimamente seu e reconhecido pela Comunidade 

Internacional. 

 

Assim, 

1. A Assembleia Municipal do Porto reafirma a sua solidariedade com o 

povo e as autoridades ucranianas, em particular com a Comunidade 

Ucraniana que escolheu o nosso país para viver. 

 

2. A Assembleia Municipal do Porto reforça a condenação da agressão 

perpetrada pela Federação Russa e apela veementemente à cessação 

imediata das hostilidades e à retirada do território ucraniano, condições 

indispensáveis para conversações de paz que possam conduzir à justa 

manutenção da soberania integral do Povo Ucraniano sobre o território 

do seu Estado. 
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