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Na actualidade, a Associação Iúri Gagárin continua a nortear-se pelo objectivo inicial da
AssociaçãoPortugal-URSS: contribuir para o desenvolvimento dos valores da paz,
cooperação e amizade entre os povos.
As alterações políticas verificadas na URSS nos anos 90 do século passado reflectiram-se
na actividade da nossa Associação, desde logo com a mudança da sua designação, que
passou a homenagear um símbolo do avanço da ciência e da tecnologia soviéticas na
conquista do espaço, o cosmonauta Iúri Gagárin.
Por outro lado, a degradação das condições materiais das instalações da sede forçou à
mudança para um local que não podia oferecer as excepcionais condições de espaço de
que dispúnhamos na Lapa para conservar o enorme património da Associação,
particularmente no que respeita a filmes e livros.
Para eficaz salvaguarda desse valioso património houve que privilegiar a actividade voltada
para o exterior, com predomínio das actividades de índole cultural, em parceria com
instituições públicas que oferecessem condições idóneas de conservação e usufruto desse
legado pela generalidade da opinião pública interessada.
Deste modo foi celebrado com a Cinemateca Portuguesa um protocolo de depósito do
acervo filmográfico que, entre longas metragens, que incluem alguns dos mais conhecidos
títulos do cinema soviético, filmes de animação, documentários de turismo e sobre as
repúblicas que integravam a URSS, bem como actualidades, ascende a cerca de cerca de
4500 cópias e 1300 títulos.
A Cinemateca organiza sessões, com projecções desses materiais, que podem ser
frequentadas pelo público interessado, nas condições habituais.
A Biblioteca Leão Tolstoi será em breve cedida, por doação, à Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, onde os milhares de livros que a constituem (didácticos, para

2/2

ensino da Língua Russa, científicos, de arte, de ficção literária…) vão estar à disposição do
público interessado, integrados no regime geral de consulta e estudo, na sua Biblioteca, na
Cidade Universitária.
O piano soviético da Associação encontra-se actualmente em depósito no Conservatório de
Música de Coimbra, em condições de utilização normal para fins pedagógicos e de
concerto.
Pode ter-se alterado a realidade política e social que justificou a criação da Associação
Portugal-URSS, redenominada Associação Iúri Gagárin. Mas a essência dos fundamentos
dessa criação – a defesa dos valores da paz, da cooperação e da amizade entre os povos
– mantém-se. Temos que continuar a defendê-los.
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