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Contribua PARA O DOCUMENTÁRIO 
SOBRE ESTUDANTES PORTUGUESES NA URSS

Caro(a) amigo(a),

estamos a realizar um documentário sobre experiências de vida de portugueses que
fizeram os seus estudos em estabelecimentos de ensino superior da União Soviética, em
várias cidades e repúblicas e em épocas muito diferentes, de 1966 a 1997.  

Será surpreendente, para o público em geral, ver o dia-a-dia daquele tempo, em terras
tão distantes e desconhecidas, através das memórias – ilustradas e documentadas – de
quem deixou família e amigos, para ir a um mundo novo obter um diploma universitário.

É oportuno, no ano em que se assinala o centenário da Revolução de Outubro, dar a
conhecer  este  lado  das  relações  amistosas  entre  o  povo  português  e  os  povos  que
integravam a URSS. 

O filme está  a  cargo de Paulo  Guerra  e Edgar  Feldman,  produtor  e  realizador  de
«Estórias do Tempo da Outra Senhora», entre outros documentários e séries de sucesso.

Para garantir as melhores condições técnicas e uma boa diversidade de testemunhos e
de imagens, a Associação Iúri Gagárin lançou uma campanha de angariação de fundos,
que tem por meta o valor de dez mil euros.

É agora o momento!

A ideia está em marcha. Precisamos do contributo de associados e amigos, de antigos
estudantes na URSS e de todos os que compreendem a importância desta iniciativa.

Por contributos de 25 euros ou mais, serão emitidos títulos de comparticipação. 
Como  agradecimento  de  donativos  de  50  euros  ou  mais,  será  entregue  um DVD

especial (documentário e conteúdos extra) ou uma lembrança simbólica. 
Faça agora o seu donativo por transferência bancária, para a conta da Associação na

CGD (IBAN: PT50 003503910000283833042) e envie o comprovativo por correio normal
ou por email (geral@associacaogagarin.pt), com indicação do nome e da morada para
envio de recibo e lembrança (ou DVD).

Contamos consigo!

Lisboa, 29 de Maio de 2017
O Conselho Directivo
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