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Relatório da Actividade do Conselho Directivo

1.       O  presente  relatório  reporta-se  à  actividade  desenvolvida  desde  a  última
Assembleia  Geral  (Julho  de  2013),  uma  vez  que  dificuldades  que  foram  surgindo
impossibilitaram a realização, em data anterior, desta Assembleia Geral. Neste período
não só foi cumprido o plano de actividades traçado para o triénio de 2013/2015, como
foi incrementada a actividade da Associação devido à intensificação da nossa relação
com a realidade da Federação Russa e de outros países da ex-URSS, designadamente
através dos contactos com a Embaixada da Federação da Rússia e com a comunidade
russófona, e que culminou, em 2017, com uma intervenção activa na comemoração do
centenário da Revolução de Outubro.

2.       Destaca-se, atenta a necessidade de nos adaptarmos a uma realidade que é agora
bastante  diferente  daquela  que  existia  aquando  da  criação  da  Associação  Portugal-
-URSS, a preparação da actualização dos Estatutos numa perspectiva que, mantendo os
traços  gerais  da  razão  de  ser  da  criação  da  Associação,  corresponde  a  uma  maior
agilização  do  recrutamento  e  funcionamento  dos  meios  humanos  e  materiais  agora
disponíveis, designadamente através da remissão para o plano regulamentar de soluções
que,  não  sendo  indispensáveis  no  texto  estatutário,  apenas  o  sobrecarregavam
desnecessariamente.

3.       Genericamente,  a Associação Iúri  Gagárin – com sede em Lisboa,  no Campo
Grande, 220A, sala C – prosseguiu na mesma linha de realizar actividades próprias ou
em parceria para a comemoração de datas e acontecimentos de relevo na história dos
países que integravam a URSS, com especial significado na história dos nossos povos.
Sobressai  daí  a  participação  na  Festa  do  «Avante!»,  com  stand próprio,  que  nos
possibilita, anualmente, o encontro e a confraternização de sócios, activistas, amigos e
antigos  estudantes  na  URSS,  o  que  constitui  privilegiado  meio  de  divulgação  da
existência e da actividade da Associação.

4.       No âmbito da colaboração que vimos desenvolvendo com a Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa (FLUL), cedemos à sua Biblioteca, por doação celebrada em
7.11.2014, o espólio da nossa “Biblioteca Leão Tolstoi”, com objectivos idênticos ao do
acordo  de  depósito  de  filmes  que  oportunamente  celebrámos  com  a  Cinemateca
Portuguesa:  a  preservação  do  espólio  e  o  seu  proveito  pelos  interessados,
investigadores,  estudiosos,  estudantes  e  leitores,  entre  os  quais  os  sócios  da  nossa
Associação.



5.       Por ocasião do 55.º aniversário do 1.º Voo ao Espaço ( I. Gagárin, 12.4.1961) e
com o apoio da Biblioteca da FLUL, celebrámos na Faculdade o Dia da Cosmonáutica
com uma exposição  de livros  sobre Cosmonáutica,  incluindo espólio da “Biblioteca
Leão Tolstoi”, e Colóquio num anfiteatro, que mereceu da assistência que o preenchia o
maior interesse, e no qual intervieram diversos especialistas: Gaspar Barreira do LIP
(Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas/CERN), Máximo
Ferreira  (Centro  de  Ciência  Viva  de  Constância)  e  Rui  Agostinho  (Faculdade  de
Ciências  da Universidade de Lisboa/Ciência Viva).

6.       Entre muitas outras iniciativas, que organizámos ou em que colaborámos, refira-
se a participação em actividades da comunidade russófona (“Festa da Vitória” sobre o
nazi-fascismo, em Maio de 2015 e 2016, Nach Flashmobe pela Paz, em Dezembro de
2016), a visita ao navio russo Almirante Vladimirski, no porto de Lisboa, a cedência, a
convite da Biblioteca Municipal de Torres Novas, do retrato de Maria Lamas, de A.
Chilov,  para  uma exposição  em Março-Maio  de  2015,  a  frequência  de  actividades 
culturais por grupos de sócios, como peças de teatro (“Tragédia Optimista”, no Teatro
de Almada, “A Última Viagem de Lénine”, no Teatro da Trindade, esta com o apoio da
Associação).

7.       Em 7.10.2014, no Clube Estefânia (Lisboa) comemorámos o 40.º aniversário da
nossa Associação, que incluiu a evocação de Luís de Camões e Alexandre Pushkin, com
leitura de poemas destes dois poetas maiores da língua portuguesa e da língua russa,
música  pelo  grupo  Nó  e  jantar-convívio,  com  dezenas  de  associados,  dirigentes  e
amigos da Associação.  Para assinalar  a data intervieram os dirigentes da associação
Levy Baptista e Dulce Rebelo.

8.       Realça-se  a  colaboração  muito  profícua  que  mantemos  com  a  Agência
Rossotrudnitchestvo,  que  em  2015  comemorou  os  90  anos  de  diplomacia  popular
soviética e russa, herdeira da VOKS, criada em 1925, e da UASA, parceira privilegiada
da Associação Portugal-URSS.

9. No dia 9 de Maio de 2015, no Clube Estefânia, em Lisboa, realizou-se a festa do 70.º
aniversário da Vitória sobre o nazi-fascismo, que reuniu mais de 200 pessoas, juntando
portugueses com russos e outras pessoas originárias de países que constituíam a União
Soviética, numa sã confraternização em torno de um objectivo nobre e com importante
significado actual. O sucesso da iniciativa é assinalado numa saudação  que o Conselho
Directivo aprovou na sua primeira reunião   após a festa.  Na festa intervieram Dulce
Rebelo,  vice-presidente  do  Conselho  Directivo  e  o  Coronel  Baptista  Alves,  vice-
presidente do CPPC.

10. Em 5.4.2016 a Associação esteve  representada  num encontro que teve lugar  no
Instituto  Camões,  em  Lisboa,  promovido  pela  Sharing  Foundation  e pela  Agência
Rossotrudnitchestvo,  visando  o  diálogo  e  as  relações  Portugal-Rússia,  em  que
participaram representantes da Fundação e da Agência,  e que prosseguiu no Grémio
Literário, numa vertente cultural, com a participação de jornalistas do DN e da TSF e,
da  parte  russa,  Viktor  Bekhtiev  e  Elena Bekhtieva,  respectivamente,  Presidente  e
Investigadora Principal da Tretiakov Charitable Foundation.
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11. Em 26.9.2016, na Fundação Gulbenkian, assistimos, por convite, à apresentação da
Associação  de  Amizade  Portugal-Arménia,  com  a  sua  Orquestra  de  Câmara
Consonância,  com  objectivos  enquadrados  no  âmbito  das  relações  de  amizade  e
cooperação que a Associação Iuri Gagarin igualmente prossegue.

12. No dia 25 de Abril de 2017, em Lisboa, pela primeira vez dirigentes e activistas da
Associação Iúri Gagárin participaram, de forma organizada e com uma faixa própria da
Associação,  no  desfile  popular  da  Avenida  da  Liberdade,  exibindo  um  cartaz  de
celebração dos 100 anos da Revolução de Outubro, e na   festa do 1.º de Maio seguinte,
promovida pela CGTP-IN, na Alameda Afonso Henriques participámos com uma banca
própria, com livros e peças do nosso espólio.

13. A Associação  convidou os  cineastas  Paulo Guerra,  produtor,  e  Edgar  Feldman,
realizador  de  documentários  e  séries  televisivas,  para  fazerem  um  trabalho  sobre
experiências  de  vida  de  portugueses  que,  em  diversas  épocas,  frequentaram
estabelecimentos  de  ensino  superior  da  União  Soviética.  O  documentário  ficou
concluído em finais de 2017, já teve ante-estreias em Lisboa e Montemor-o-Velho e
aguarda-se confirmação do interesse em exibi-lo na RTP, para decidir outras iniciativas
de divulgação. 

14. Em Maio de 2017, no 72.º  aniversário da vitória  da URSS e dos aliados na 2.ª
Guerra  Mundial,  celebrou-se  em  Lisboa  (Alameda  D.  Afonso  Henriques),  numa
organização da Associação Iúri Gagárin e da Associação Chance+, a «Festa da Vitória e
da Paz», com a participação de várias centenas de pessoas, incluindo, maioritariamente,
imigrantes da Rússia, Ucrânia, Moldávia, Bielorrússia e outros países que constituíam a
URSS.  Além de  um programa cultural,  desfilou,  pela  primeira  vez  em Portugal,  o
«Regimento Imortal»,  movimento cívico que, surgido na Rússia, se estende a quatro
dezenas de países, para honrar a memória dos combatentes na Grande Guerra Pátria,
cujas  fotos  eram  exibidas  por  familiares.  Estiveram  presentes  o  Embaixador  da
Federação da Rússia e o representante da Agência Rossotrudnitchestvo.

15. Durante  o  ano  de  2017  a  Associação  Iúri  Gagárin  promoveu  diversas  outras
iniciativas na comemoração do Centenário da Revolução de Outubro e participou em
eventos organizados por outras entidades, com destaque para a participação no Festival
Literário  Fólio,  em  Óbidos,  onde,  em  25  de  Outubro,  dirigentes  e  activistas  da
Associação intervieram no tema “Revoluções”: “A Revolução Russa e a experiência
soviética”, com Luís Rafael Gomes; “A Revolução Russa e a Cultura - os poetas da
revolução  -  Blok  e  outros”,  com Jayanti  Dutta;  “A Revolução  de  Outubro  -  a  voz
feminina na cultura”, com Dulce Rebelo; “As artes visuais em tempo de revolução”,
com Cristina Cruzeiro; “A Revolução Russa na História”, com António Avelãs Nunes.

16. Na  Cinemateca  Portuguesa  houve  14  sessões  com  filmes  da  nossa  colecção.
Colaborámos na iniciativa “1917 no ecrã” com que a Cinemateca assinalou o centenário
da Revolução.

17. Ainda  no  âmbito  das  comemorações  do  Centenário  a  Associação  Iúri  Gagárin
iniciou a publicação no seu site de uma selecção de artigos da Revista Paz e Amizade,
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mostrando o impacto que a Revolução de Outubro teve em Portugal, bem como a sua
actualidade nas transformações profundas que gerou na Rússia, na URSS e no Mundo.

18. A Associação participou no Comité Nacional Preparatório (CNP) do 19.º Festival
Mundial da Juventude e dos Estudantes, que decorreu em Sótchi, em Outubro de 2017.
O  CNP  integrava  diversas  associações.  Um  dos  membros  da  Direcção  esteve  no
Festival.

19. A Associação tem participado, igualmente, noutras plataformas junto com diversas
organizações (maioritariamente juvenis) que fizeram parte do CNP; por exemplo, após o
Festival este constituiu-se em Plataforma para a Paz, tendo por objectivo promover a
paz e um acampamento no Verão que a celebre (no passado também participámos em
acampamentos deste tipo de plataformas unitárias).

20. Em 27.10.2017, no Auditório Camões, da Escola Secundária Camões, organizámos
a Festa do Centenário da Revolução de Outubro, em que participaram artistas nacionais
e russófonos, para a qual convidámos o representante da Rossotrudnitchestvo e em que
a Associação, numa saudação do nosso Presidente, acentuou estarmos a comemorar um
acontecimento histórico cujo ideário marcou o século XX e que, continuando a marcar o
futuro, constitui, pela sua essência libertadora, património da Humanidade.

21. No dia 28.11.2017, na Universidade da Beira Interior, por iniciativa do Núcleo de
Estudantes de Ciência Política e Relações Internacionais, realizou-se um debate sobre a
Revolução de Outubro, em que participou o membro do Conselho da Presidência, José
Pessoa, que fez um exposição muito apreciada pelas dezenas de professores e alunos
presentes  na  sessão.  Posteriormente,  José  Pessoa  deu  uma  entrevista  para  a  Rádio
Universidade.

22. Neste período faleceram: os membros do Conselho da Presidência Jorge dos Santos
Veiga,  Luís  Vicente  da  Silva,  Mário  Jacques  Sousa  Carvalho  e  Urbano  Tavares
Rodrigues;  o  membro  do  Conselho  Fiscal,  Joaquim  Anacleto  dos  Santos;  e  o
colaborador da Associação, João Boto Fernandes.
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