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A Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz manifesta a sua total sqlidariedade para 
com o povo ucraniano e o seu direito à paz, autodeterminaçâo ~ integridade territorial. 

A crise na Ucrânia não pode passar-nos despercebida. O mqmento que vivemos na 
história mundial, com a Rússia e o governo de Putin a invadir um Estado soberano, 
atingindo alvos civis e espalhando o terror da guerra na Europ6 e prorocando a morte 
de cidadãos ucranianos, incluindo crianças, merece a nossa maif veemf!nte condenação. 

A comunidade ucraniana e de descendência ucraniana no ;nosso concelho é uma 
comunidade amiga, totalmente integrada, trabalhadora, e qµe sempre acolhemos e 
continuaremos a acolher fraternamente. 

Condenamos a tentativa de ocupação da Ucrânia por parte da Rússia e ressalvamos a 
resistência corajosa e determinada do povo ucraniano, que luta com coragem pela sua 
pátria, ainda que sob grande ameaça, incluindo a da utilização, de armas nucleares. 

Tememos, naturalmente, uma escalada de violência, e defendemos uma solução 
pacífica para as tensões entre a Rússia e a Ucrânia. 

Neste sentido, pretendendo interpretar o sentimento do povo reguenguense, propomos 
a esta Câmara aprovar o presente Voto de Solidariedade com o povo ucraniano, 
representado pelo seu presidente Volodymyr Zelensky, pela sua coragem histórica na 
tentativa de resistência à acupação russa. 

Propomos ainda que possamos garantir que Reguengos de Monsaraz continuará a ser um 
concelho amigo da Ucrânia e dos ucranianos, diligente no acolhimento de famílias em 
fuga da guerra e da violência. 

Que esta Câmara continue a apoiar ações humanitárias e de solidariedade para com a 
Ucrânia, designadamente no apoio logístico necessário. 

Propomos ainda que, depois de aprovado, seja este voto de solidariedade do povo 
reguenguense comunicado à embaixada da Ucrânia em Portugal. 

A Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, reunida em reunião ordinária no dia 2 de 

março de 2022, deliberou, por unanimidade, aprovar o Voto de Solidariedade para com o 

Povo Ucraniano. 

Reguengos de Monsaraz, 2 de março de 2022 

A residente da Câmara Municipal, 

Ma 
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