
Comparar
a Revolução
de Veludo
ao 25 de Abril

futuro Comunidade espera
"uma outra Arménia",
depois da demissão do
primeiro -ministro. Elogia
o movimento popular
"Para os arménios, hoje [segunda-
-feira] é um dia muito especial", fez

questão de referir Vahe Mkhitarian,
presidente daAssociação de Amiza-
de Portugal-Arménia na apresenta-
ção do curso de Língua Arménia, da
Faculdade de Letras de Lisboa. Justi-
ficou: "Há duas semanas nasceu um
movimento popular na Arménia
contra o regime autoritário, a que
chamámos a Revolução de Veludo.
Esse movimento derrubou um go-
verno que usurpou os poderes do
presidente e não governou no cami-
nho da democracia. É muito impor-
tante para nós e para as relações Por-

tugal-Arménia."
Referia-se ao primeiro-ministro

arménio, Serge Sarkissian, que apre-
sentou a demissão na segunda-feira
na sequência dos protestos antigo -

verno que duraram 1 1 dias na Armé-
nia, ex-república soviética do Cáu-
caso. Ao DN, Vahé Mkhitarian frisou:
"Estamos muito contentes, era um
movimento do povo e que conse-
guiu retirar o poder ao primeiro-mi-
nistro, que não foi eleito pelo povo,

foi eleito pelo partido. Os manifes-
tantes não reagiram à polícia de for-
ma violenta, não houve vítimas."

Elena Ryabova, da associação,
compara a Revolução de Veludo à
Revolução de Abril de 1974, em Por-

tugal: "Foi tudo muito civilizado, foi
baseada na paz, tal como aconteceu
em Portugal com o 25 de Abril. Mi-
lhares de pessoas reunidas na Praça
da República, em Erevan [capital] , e
sem que existissem feridos, é um fei-
to. Estamos felizes e esperamos que
a partir de agora tenhamos uma ou-
tra Arménia." Por isso dizem que 23
de abril é uma data que nunca será

esquecida, precisamente nas véspe-
ras das celebrações do chamado ge-
nocídio arménio, que faz 103 anos (e

que aTurquia contesta) . O 24 de abril
de 1915 é considerado o início dos

massacres, que terão provocado a
morte de 1,5 milhões de arménios e
a deportação de milhões pelo Impé-
rio Otomano durante a Primeira
Guerra Mundial.

A diáspora arménia está espalha-
da pelo mundo, mas maioritaria-
mente em França, Estados Unidos,
Argentina, Brasil, Rússia e Líbano.
Calouste Gulbenkian foi um dos

que escolheram Portugal para viver
no final da sua vida.


