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Atribuição da Medalha de Honra Municipal 
POVO DA UCRÂNIA 

 

Povo da Ucrânia 
 
Toda a guerra é estúpida.  
E se feita a pretexto de falsos argumentos, como seja a ameaça à maior potência nuclear ou defesa 

de um povo privado dos mais elementares direitos e sujeito à maior repressão como é o povo da 
Rússia, mais estúpida é ou se torna. 

Hoje, comprova-se que o absurdo da invasão da Ucrânia radica no medo que o ditador tem de que o 
ideal democrático e os valores da civilização ocidental possam contagiar o pensamento único de um 
povo acomodado à repressão e o faça cair da cadeira imperial onde se senta. 

O povo da Ucrânia sofre e paga caro o desejo de ser livre e o direito de exercer a soberania 
escolhendo os parceiros ou o bloco onde pretende integrar-se. 

Hoje, no mundo livre e democrático, somos todos ucranianos. E a guerra que todos os dias entra 
nossas casas adentro dá-nos a conhecer a grandeza de um povo determinado na defesa da sua 
independência e fronteiras e na construção do seu futuro.  

A bravura deste povo fala mais alto que o estrondo da artilharia inimiga. Ecoa pelo mundo fora que 
está maioritariamente do seu lado.  

Um povo que resiste, que não chora, que não se atropela nas longas filas a que o êxodo o sujeita, um 
povo que foge das bombas e olha para trás com a vontade firme de voltar, um povo que, no 
desespero da fuga, não esquece os seus animais, é um povo superior, digno da nossa solidariedade e 
reconhecimento.  

Razão pela qual proponho seja agraciado com a Medalha de Honra do Município, na pessoa da 
Exma. Embaixadora da Ucrânia em Portugal, Senhora Inna Ohnivets.      

 
 
 

Nota: Esta proposta foi presente a reunião do executivo municipal no dia 26/05/2022 tendo sido 
aprovada por unanimidade. 
 

Montalegre, 23 maio 2022 
 

 
O Presidente da Câmara     

Manuel Orlando Fernandes Alves 


