
 
 
 
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÍLHAVO 
 
A Assembleia Municipal de Ílhavo, por deliberação unânime assumida na Sessão Ordinária 

realizada no dia 25 de fevereiro, subscrita prontamente pelo Executivo da Câmara Municipal, 

manifesta toda a sua solidariedade para com a Ucrânia, os seus responsáveis políticos e, 

principalmente, para com todo o Povo Ucraniano, neste momento particularmente difícil, de 

estoica luta, resistência e sofrimento. 

Ao mesmo tempo, a Assembleia Municipal de Ílhavo condena o vil e intolerável ataque das 

forças militares da Rússia a um Estado soberano, livre e independente desde 25 de dezembro 

de 1991, como é a Ucrânia. 

A Ucrânia e o seu Povo têm toda a legitimidade para escolherem os destinos e a governação do 

seu país, sendo inaceitável que qualquer fundamento ideológico, geopolítico e geoestratégico 

ou, ainda, ditatorial e imperialista coloque em causa os mais elementares princípios da Carta 

das Nações Unidas (assinada a 26 de Junho de 1945) e do Direito Internacional, a soberania e 

independência de um Estado, mas, principalmente, a sobrevivência e a vida de milhares de 

cidadãos que pretendem definir e assegurar o seu caminho como Nação e a sua vida enquanto 

comunidade. 

À Comunidade Internacional, nomeadamente à ONU, à União Europeia, à NATO e, obviamente, 

ao Estado Português, a Assembleia Municipal de Ílhavo apela a uma união de esforços concreta, 

consistente, forte, eficaz e imediata para que a Ucrânia e os Ucranianos não sejam deixados à 

sorte dos efeitos devastadores de uma guerra e da repressão da Rússia. 

A Assembleia Municipal de Ílhavo espera e deseja que Portugal e os Portugueses saibam 

manifestar, como sempre o demonstraram ao longo da sua história secular, a sua solidariedade 

para com a Ucrânia e saibam, igualmente, manifestar o seu espírito acolhedor e a sua identidade 

hospitaleira para receberem, entre nós, todos os Ucranianos que necessitem de refazer a sua 

vida e renovar a esperança de um regresso a uma Ucrânia livre e tranquila. O Município de Ílhavo 

será disso um exemplo, como, felizmente, tantos outros que se têm vindo a manifestar. 

À Embaixada da Ucrânia em Portugal e à sua Embaixadora Inna Ohnivets, à Ucrânia e ao Povo 

Ucraniano, sem esquecer a significativa e integrada Comunidade Ucraniana em Portugal, o 

Município de Ílhavo (através da sua Assembleia Municipal e da sua Câmara Municipal) vem, 

desta forma, singela, mas sincera e preocupada, demonstrar todo o respeito e solidariedade 

para com os cerca de 44 milhões de ucranianos. Hoje… SOMOS TODOS UCRÂNIA! 

 

Ílhavo e Paços do Município, 25 de fevereiro de 2022 

O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal de Ílhavo 

Os Grupos Municipais do Partido Social Democrata, do Movimento Independente de Cidadãos 

“Unir Para Fazer”, do Partido Socialista e do Partido “CHEGA” 

Os Presidentes das Juntas de Freguesia com assento, por inerência, na Assembleia Municipal 

(Freguesias de São Salvador, da Gafanha da Nazaré, da Gafanha da Encarnação e da Gafanha do 

Carmo) 

O Presidente e o Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo 
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