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MOÇÃO 

 Pela Paz - por todos - por nós - por cada um

A tensão Ucrânia - Rússia. 

A Europa e o mundo vivem uma situação algo incompreensível nos tempos presentes. 

Temos a memória, muito por via do cinema ou da escola, do que foi a segunda guerra mundial. Muitos de
nós sabem o que foi o conflito nos balcãs, nos anos 90 do século passado. O que foram, por via desse
conflitos, as migrações forçadas, a carnificina religiosa e étnica. 

Apesar de distantes e na segurança do nosso lar e da Europa arrogantemente civilizada, assistimos aos
conflitos no Líbano, em Israel e Palestina, no Iraque ou no Afeganistão. 

Para aqueles que conhecem minimamente a História da Europa somos capazes de arranjar pretextos e criar
textos que justifiquem o injustificável, a tensão entre dois países soberanos, entre a Rússia e a Ucrânia. 

A Europa assiste  com temor,  à escalada da violência  entre países,  à evidência  de uma irracionalidade
baseada na razão da força e na exuberância do poder individual. 

A  Europa  e  o  mundo  correm  o  sério  risco  de  novamente  ter  um  conflito  armado  de  consequências
imprevisíveis no seu território. Não é, desenganem-se, o retorno à guerra fria, nem ao conflito leste - oeste,
vermelho - azul. O mundo já não é visto a duas cores, ou a dois pólos, não nos iludamos. 

Nos tempos presentes, corremos o risco de a pretensa segurança do nosso lar e a mediação feita pelos
ecrãs serem insuficientes para nos livrar de todo o mal, de não nos envolvermos naquilo que, pretensamente,
pode acontecer, um conflito armado. 

Portugal tem sido um espaço privilegiado para a imigração de leste. Muitos aqui, entre nós, têm encontrado
emprego, segurança, futuro. Têm sido elementos que connosco têm colaborado e participado na construção
do nosso país, do nosso tempo. Sejam eles Russos ou Ucrânianos, têm sido elementos imprescindíveis ao
nosso futuro. Com eles convivemos, como sendo mais uns, daqueles que, connosco, fazem os nosso dias. 

O nosso concelho de Arraiolos tem sido um pequeno exemplo disso mesmo, de acolhermos quem nos
procura, sem questionar de onde vem. Temos sabido responder a quem nos procura com o sorriso de quem
acolhe um estranho que nos ajuda. 

Por isso mesmo, por todas as razões e mais algumas, considera esta Assembleia Municipal determinante
fazer chegar o nosso apelo à paz e ao entendimento de gentes que, estando aparentemente distantes de
nós, fazem parte da nossa história coletiva. 

Deste modo, a Assembleia Municipal de Arraiolos, reunida em reunião ordinária de 24 de fevereiro, apela à
paz  e  à  concórdia,  estando  todos  os  elementos,  independentemente  da  coligação  ou  partido  de  base
eleitoral, disponíveis para contribuir para o diálogo, na procura da paz e do entendimento. 

Disto daremos conta ao governo português e faremos chegar às respetivas Embaixadas Nacionais da Rússia
e da Ucrânia. 

Paços do Concelho, 24 de fevereiro de 2022

Aprovada, por unanimidade
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