
ASSEMBLETA DA REPUBLICA

Vote dé congrâtulaçãt peo 25° Aniversário da

Qied do urj de Berhm

Celebrou-se, no dia 9 de Novembro, o vigésimo quinto aniversárioda queda do
Muro de Bedim. Ha precisamen:e 25 anos, o Mundo observou corn adrniracao e
respeito a coragem e determinacão de ezenas de milhares de berlinenses que
encheram as ruas de Berm, conduzindo ao desmantelamento do Muro.
A queda do Muro de Bedim, s!mbolo da tirania na Europa Central e de Leste, ficou
namemória de todos corno o advento de urna nova era para a Alemanha, para a
Europa e para o Mundo. Esse rncrnerc deterrninoi o firn da “Cortina de Ferro”, na
expresso de Winston ChurcMl, qua ops, por quarenta anos, o Ocidente
democráUco e pluralista ao Leste tota!itáro, produzndo transformaçöes pacIficas e
estruturais para o continente europeu, alterando as coordenadas da polItica
internacional.

Neste contexto, é aftura de ecrda: as DerscnaHdades notáveis que deram urn
contributo extraordnario pars a c1acc de urn cortexto que possibilitou a derrota
de uma determnada vso dO iund o Papa ioc Paulo LI, o Secretário-geral do
PCUS Mikhail Gorbachev o sndicalista polaco Lech Walesa, o Presidente norte
americano Ronald Reagan, os Chanceleres alemäes Helmut Kohl e Willy Brandt, a
Primeira-ministra britânica Margaret Thatcher e o Presidente frances François
Miterrand. Mastambérn aquees que, pela sua coragem e determinacão, arriscaram
a vida por urn mundo melhor, hvre e democrático; dos dissidentes que nunca
deixaram dese fazer ouvr através da denüncia e do testemunho; e de todos
aqueles que perderarn a vida na tentativa fatcdica de atravessar o Muro.

A Europa foi fundada a funoa-se nos v&cres da Paz, a liberdade, da democracia, do
respeito pelos dreitos humaos a do progresso soca. A medida que estes regimes
se forarn desmororiando e substLiiOos por governos livremente eleitos, começaram
a ser tornadas meddas pra os audar a sasfazer os critérios de adesão a Uniäo
Europeic e conseguidos inreros progressos socials. Desde entäo, dez antigos
paIses cornunistas têr’ eitD esse carninhc. Em 2004, adérirarn a UE a Repiblica
Checa. a Polónia, a Letóna. Jtuânia, a Estára, a Hungria, a EslováqUia e a
Eslovénia. Em 2007, fol a vez da Rornénia e da Bulgaria. Hoje, olhamos para esses
povos e essas Naçöes corn orgufl’o. Uvres da imposição soviética1são agora Estados
que fizeram e fazem cs seus carnnhos na integração europela.



ASSEM$LMP. DA REPJL iUA

A queda do Muro de Berlim simxiza e dgrfca tDcos scs vaor’es cviHLac!ons.

Este voto congratua e acentua o nosso se-tdo de dever e de responsabilidade para

corn os valores da iberdade e da democracia, da paz e do progresso social e lembra

também o longo caminho que a Europa e os povos euopeus ainda tern a percorrer.

Este voto evoca também todos os que perderarn a vda corn a sua coragem. Os

dissidentes que tudo arriscaram e odos os que ho-irram os valores do Ocloente ao

desejarem uma Europa sem muros de vergorha

Assim,

A Assembleia da Repüblica associa-se as comernoraçães do 25 aniversáro da

Queda do Muro de Berlim, evoca e piesta hornenagem as vitimas de todos os

sistemas poifticos totalitários e reafirma o seu profundo comprornetirnento corn a

defesa dos valores da liberdade, da democracia e do respeito pelos direitos

humanos.

Palácio de S. Bento, de Novembo de 2014

Os Deputados
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