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Na madrugada de 24 de fevereiro de 2022,
a Rússia invadiu a Ucrânia. Vladimir Putin recusa
chamar-lhe guerra – diz antes que se trata de uma
“Operação Especial” para “desnazificar” a Ucrânia.
Desde o início desta guerra, mais de 7 milhões de
ucranianos abandonaram as suas casas. De acordo
com a ONU, mais de 5 milhões tiveram mesmo de
fugir da Ucrânia.
As fotografias nesta exposição mostram um
conflito que ainda não terminou. Esta guerra no
centro da Europa tornou-se parte da rotina, mas
não deve cair no esquecimento, como se fosse banal
vermos homens, mulheres e crianças a morrerem
diariamente, vítimas de bombardeamentos, nas
suas cidades, vilas e aldeias, a 4 mil km de Portugal.
Além de tentar mostrar o que se vive na Ucrânia,
esta exposição procura também ser um apelo à
reflexão e tomada de consciência.
Até ao dia 15 de junho, a ONU tinha confirmado
a morte de mais de 4 mil civis ucranianos, dos quais
quase 300 são crianças e jovens.
Este é o trabalho que o fotojornalista João Porfírio
desenvolveu, para o jornal Observador, desde
o primeiro dia do conflito e durante 75 dias em
várias cidades da Ucrânia como Kiev, Bucha, Irpin,
Borodianka, Hostomel, Kharkiv, Mikolaiv, Odessa,
Lviv e Zaporizhzhya.
WWW.JOAOPORFIRIO.COM
@JOAOPORFIRIO
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Uma criança chora no
momento em que parte
da estação de comboios
de Lviv em direção à
Polónia e se despede do
seu pai. Os homens com
idades entre 18 e 60 anos
foram impedidos de sair
do território ucraniano,
devido à Lei Marcial.
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Sasha, 32 anos, era fuzileiro
no exército ucraniano e
morreu quatro dias depois
de ter dito à sua namorada:
“Vamos passar a chamarnos um ao outro marido
e mulher”. Morreu dia 15
de março atingido pelos
russos. A cerimónia fúnebre
juntou os seus camaradas
de pelotão, que saíram da
frente de batalha para virem
entregar o corpo à família
e se despedirem dele.
“Pedimos desculpa por
não termos conseguido
proteger o seu filho”, diz
o líder do grupo para a
mãe. “Cuidem de vocês”,
foi a resposta ouvida.

Milhares de mulheres, crianças
e homens tentavam durante
várias horas ter lugar (a maior
parte das vezes em pé) nos
comboios que abandonavam
a Ucrânia. Esta mulher, que
segura o seu filho num lance de
escadas, enlatada entre centenas de outras pessoas, estava
neste local há mais 12 horas
para tentar entrar no comboio.
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Apesar da saída das tropas
russas da região de Kiev
(Bucha e Irpin) o rasto de
destruição ainda era visível.
Tanto que eram muitos os
corpos completamente
carbonizados de militares
russos que ficaram dentro
dos tanques destruídos.
As equipas de recolha
de cadáveres continuam
a encontrar e a guardar
corpos de militares
inimigos, para depois as
autoridades os tentarem
trocar por corpos de
militares ucranianos.
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Lydmila Kisilova enterra
pela segunda vez o seu
marido. Antes o corpo
esteve cinco dias à porta de
casa, até os russos fazerem
uma cova e o enterrarem no
quintal. Agora, esta mulher
consegue finalmente
sepultar o seu marido no
cemitério de Bucha ao lado
da sua filha e da neta.
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Passaram a viver numa
pizzaria, num local secreto,
de onde partem para
missões perigosas em
carros da polícia e estariam
prontos para matar os
russos que entrassem na
capital. Este é o Sophia,
o pelotão dos veteranos
de guerra em Kiev.

Ao som das sirenes de
ataques aéreos o único
local seguro para as
pessoas se protegerem
eram os bunkers. O padre
Vladislav (à direita da
imagem) na cave da
igreja onde dormem duas
dezenas de pessoas
que não têm para onde
ir devido aos intensos
bombardeamentos
em Kharkiv.
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Todos estes locais são
edifícios civis, sem qualquer
utilização militar, que
foram bombardeados. Nas
imagens existem escolas,
edifícios municipais, teatros
e gabinetes administrativos
de empresas ucranianas.

Volodymyr Zelensky,
presidente da Ucrânia, nunca
abandonou o país apesar
de ter sido alvo de várias
tentativas de assassinato
nos primeiros dias da guerra.
Rodeia-se de um dispositivo
de segurança gigante, seja nas
deslocações ao exterior seja
dentro do Palácio Bankova.
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Os check-points passaram
a dominar a paisagem nas
estradas um pouco por toda
a Ucrânia. Sempre com mais
de três homens por turno,
é ali que se alimentam e
dormem, sempre de arma
ao ombro, prontos para
fiscalizar qualquer viatura,
à procura de inimigos.
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Vova, um rapaz de 13 anos, é
mais um dos jovens sobreviventes da guerra internados
em março no hospital pediátrico da capital ucraniana.
Seguia de carro para a estação
de comboios de Kiev no dia
26 de fevereiro, juntamente
com os pais, a tia, uma irmã,
um amigo da mãe, o cão e o
gato da família. Passaram dois
checkpoints, mas ao terceiro
começou um tiroteio que crivou o carro de balas e atingiu
todos os ocupantes. O pai
morreu logo no local. Vova foi
transportado de urgência para
o hospital com ferimentos no
pescoço, na coluna e numa
perna. Já foi submetido a três
cirurgias, restauraram-lhe
a dentição, mas ainda não
conseguiu voltar a andar.
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Um míssil cruzeiro das tropas
russas é interceptado nos
ares de Kiev pela defesa
anti-aérea da capital.
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A falta de água potável
na cidade de Mikolaiv fez
com que o desespero
aumentasse de dia para dia.
As tropas russas destruíram
o reservatório de água que
abastecia aquela cidade no
sul da Ucrânia. A água passou
a ser distribuída à população
por voluntários vindos de
outras cidades, como Odessa.
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Uma imagem de Nossa
Senhora de Fátima na
principal igreja católica
de Kharkiv, que neste
momento, em vez de
acolher celebrações
religiosas, é utilizada
para armazenar material
doado por diversos países
de todo o mundo.
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Andriivka, pequena aldeia
de 2000 habitantes, fica a
pouco mais de 70 quilómetros
do centro de Kiev. Antes de
abandonarem esta povoação,
as tropas russas destruíram
total ou parcialmente
grande parte das casas.

Os arredores de Kharkiv,
a segunda maior cidade
da Ucrânia, estiveram
desde o primeiro dia de
guerra debaixo de fogo
constante. Uma das
principais autoestradas
da cidade, que fica a
apenas 30 quilómetros da
fronteira com a Rússia, está
completamente destruída.
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Na parte de trás da pequena
morgue de Bucha são
deixados dezenas de corpos,
dentro de sacos a céu aberto,
até que chegue a empilhadora
que os levará ao camião
refrigerador, para de seguida
serem identificados pelas
famílias. Estes corpos são
maioritariamente de pessoas
que foram exumadas de
quintais ou jardins públicos.
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Andriivka, uma pequena
aldeia nos arredores de Kiev,
foi totalmente controlada
pelas tropas russas durante
mais de 30 dias. Antes de
a destruir, utilizaram a casa
de Heorgii para viver durante
a ocupação e também para
guardar material bélico.
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As mulheres com crianças
tinham prioridade para sair
do país. Era obrigatório
mostrar o passaporte para
se entrar no comboio.

Por não haver espaço dentro
da morgue de Bucha - cidade
onde foram encontrados
mais de 400 corpos de civis
mortos na rua e em valas
comuns - os cadáveres
são deixados horas na
rua, ao sol e ao calor.
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A estação de comboios
de Lviv foi nas primeiras
semanas da invasão russa
à Ucrânia o ponto de fuga
para outros países da
Europa. Daquela estação
saíam diariamente milhares
de pessoas em direção à
Polónia - e daí para outros
países da Europa e do Mundo.
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