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À Ex.ma Sr.ª Liubov Nikolaevna Glebova

e à Direcção da Rossotrudnitchesvo

125009 МОСКВА
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Lisboa, 26 de Novembro de 2015

Assunto: Saudação pelo 90.º aniversário da Rossotrudnitchesvo

Sr.ª Liubov Nikolaevna,
caros amigos,

estando a decorrer a comemoração dos 90 anos da fundação da agência por vós dirigi-
da, uma efeméride que também vai  ser assinalada em Portugal,  vimos por este meio
endereçar  ao  colectivo da Rossotrudnitchesvo os nossos sinceros  votos  de congratu-
lação, recordando que o trabalho desenvolvido no âmbito da UASA foi determinante para
a constituição da Associação Portugal-URSS e para o desenvolvimento de amplas rela-
ções culturais,  científicas e desportivas entre os povos do nosso país  e da Rússia e
demais repúblicas que formavam a União Soviética. Esta «diplomacia popular» teve espe-
cial  importância  num período  em que  obstáculos  de  ordem política,  colocados  pelos
governos de então, dificultavam um relacionamento bilateral mais amplo.

Actualmente, é diferente, para melhor, o contexto nacional e internacional, embora exija
de todos nós particular atenção às questões que sempre nos preocuparam, relacionadas
com a defesa da paz e de relações amistosas entre todos os povos e países. 

Foi assim que retomámos, com satisfação, uma ligação mais regular com a Rússia, por
via da representação da Rossotrudnitchesvo em Lisboa e com visível empenho do seu
responsável. Apesar de diferenças, que não temos qualquer problema em reconhecer, e
de distâncias, que desejamos encurtar, a nossa associação entende que esta colaboração
tem  perfeito  enquadramento  no  nosso  objectivo  estatutário  central:  «estabelecer  e
incentivar, entre o povo português e os povos que constituíam a URSS, a amizade e o
conhecimento mútuo, o intercâmbio cultural, social e científico, no interesse da coopera-
ção e da paz».

Realizámos, em conjunto com a Rossotrudnitchesvo e a 1.ª Escola Eslava de Lisboa,
uma magnífica festa de comemoração dos 70 anos da vitória da URSS contra o nazi-fas-
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cismo. Estabelecemos contactos frutíferos com algumas instituições, como a Cinemateca
Portuguesa, que organizou, também em Maio, uma mostra de filmes sobre a II Guerra –
incluindo filmes soviéticos oferecidos pela UASA à nossa associação. 

No âmbito da preparação das comemorações dos 90 anos da Rossotrudnitchesvo em
Portugal,  cresceu o interesse relativamente a documentos da história  da nossa asso-
ciação e foi possível colaborar para a feitura de uma exposição de fotografias, que vêm
salientar a importância e o vasto leque de personalidades que estiveram envolvidas nas
nossas actividades.

Ao olharmos para o futuro, evocando o caminho percorrido desde 1925, queremos afir-
mar o nosso propósito de desenvolver estes laços de amizade e cooperação, particular-
mente no que se refere a uma mais estreita ligação entre a população portuguesa e os
milhares de cidadãos da Rússia e demais países que integravam a URSS, a viverem
actualmente em Portugal e onde gozam de crescente prestígio.

Pel' O Conselho Directivo da Associação Iúri Gagárin,

o presidente
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