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Pela queda do Muro de Berlim e consequente fim do regime comunista soviético, sorvedor de 
liberdades, direitos e garantias

Há precisamente 31 anos caía um muro que, mais do que um conjunto de betão e arame farpado rodeado de 
minas terrestres e vários cães prontos a atacar mortalmente quem se atrevesse a aproximar-se, era símbolo 
da chamada cortina de ferro, que dividia o mundo livre do mundo oprimido; que dividia o mundo desenvolvido 
do mundo pobre; que dividia o mundo democrático do mundo comunista e totalitarista.

Esta efeméride deve ser lembrada todos os anos, pois foi o início do fim de uma era comunista que empobreceu, 
entre outros, os países da Europa de Leste e que destruiu milhares de famílias, ao obrigá-las a permanecerem 
separadas durante décadas por um muro que arruinou economicamente o lado oriental da capital alemã.

Berlim é hoje uma cidade reunificada, mas as diferenças entre os dois lados ainda são bastante visíveis. E a 
capital alemã fez bem o seu trabalho: não faltam menções ao que se viveu durante quase 30 anos e há, 
inclusivamente, um museu, o DDR Museum, que documenta na perfeição o estilo de vida comunista na 
Alemanha Oriental, através de objectos típicos daquela época, comprovando como o lado oriental da Europa 
se encontrava subdesenvolvido quando a Europa Ocidental prosperava.

Este é o ADN dos regimes comunistas: manter as suas populações oprimidas, seja pela ausência de liberdade, 
seja pela falta de desenvolvimento económico e consequente pobreza do povo.

Por tudo isto, nunca é demais celebrar a queda do Muro de Berlim, pois é um dos símbolos maiores da vitória 
da democracia sobre o regime comunista que, pese embora muitas vezes se tente fazer esquecer, e em 
especial o russo, foi responsável, tal como o regime nazi, pela morte de milhões de pessoas. E isto, é preciso 
não esquecer.

A Assembleia da República, reunida em plenário, vem assim, com grande satisfação, congratular e saudar 
todos os que tiveram um papel preponderante na queda do Muro de Berlim e todos quantos resistiram à 
opressão provocada pelo regime comunista.
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