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Palavras de nós, sopradas da Ucrânia, Bielorrússia e Rússia 

 

Em Outubro a natureza transforma-se, os tons ocre inundam a cidade, nas ruas 

assistimos aos estalidos das folhas a cada passo nosso, das árvores caem folhas rendidas ao 

renovar da natureza, enfim, impõe-se o ciclo criativo e transmutável da vida. E aqui começou 

a língua portuguesa a expressar-se, todas as semanas e de maneira cada vez mais consistente. 

Analogias descobrimos, semelhanças encontrámos e empatias plantámos.  

Os textos resultam de um percurso feito ao longo de meses de trabalho. Na curva mais 

escura das palavras encontrará as dificuldades sentidas, nos rasgos mais abertos estarão os 

sorrisos do entendimento e nas estórias está a história da humanidade… 

 

Sílvia Clemente 

 

Um dia, nós decidimos ir a Fátima com os nossos amigos. O nosso plano era passear 

um pouco pela cidade e depois fazer um piquenique no parque. Quando estávamos prontos 

para sair o Igor, um amigo, perguntou no que podia ajudar. Eu pedi-lhe que deitasse um saco 

do lixo fora e que levasse uns sacos com a comida para o carro. 

Gostámos muito do passeio e quando chegou a hora do almoço fomos para um parque, 

sentámo-nos à mesa todos contentes, cansados e com muita fome. Mandámos o Sergiy trazer 

a comida, mas quando ele chegou trouxe só um saco com o lixo. 

O Igor tinha trocado os sacos… Nós rimos e fomos almoçar num restaurante!!! 

 

Svitlana Yakovlyeva 

 

 

 

Um dia, o meu marido convidou-me para ir visitar Fátima. À tarde, lá fomos nós… 

Chegámos a Fátima, mas estivemos na dúvida: “para onde ir?”. Apesar do meu marido 

não saber bem o caminho, disse com convicção: “Eu sei! Agora viramos na segunda saída à 

esquerda”. Nós virámos e logo percebemos que estávamos na via rápida e a cortada mais 

próxima onde podíamos virar era só… a vinte quilómetros.  

Eu fiquei totalmente desiludida e decidimos voltar para casa.   

 

Olga Mishakova 

 

 

 

A música entra na vida de cada pessoa no início da sua vida. A minha mãe contava 

que a punha junto ao bebé, eu. Para a maior parte das pessoas a música é como o ar. Ela enche 

sempre os sítios vazios.  

(…) 
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Fechamos os olhos e vemos o mar que coloca as ondas na praia, o céu sem fim e o sol 

e ainda os pássaros lá fora… E entramos noutro mundo: a música.  

 

Sergiy Mishakov 

 

 

 

Coimbra, 4 de Maio de 2011 

Olá, meu caro amigo João! 

Espero que estejas bem. Já há muito tempo que não recebo as tuas cartas nem os teus 

telefonemas. Mas decidi escrever-te porque a Maria disse que tu, em breve, visitarás o meu 

país. Gostava de partilhar alguma informação sobre a Bielorrússia e dar-te uns conselhos, com 

a tua licença.  

Se a tua visita fosse em Junho, no dia 5 desse mês há uma festa nacional. Tens que ir 

obrigatoriamente a esta festa. Ela durará a noite toda e tu poderás ver as cores da minha terra 

em todo o lado. Podes assistir a canções, a danças e ver os trajes nacionais. 

Espero que gostes da tua visita e que te lembres pela vida toda do país de “olhos 

azuis”, como se chama a Bielorrússia, por ter muitos lagos grandes com água limpinha e 

cristalina.  

Beijinhos,  

Liudmila 

 

 

 

Gostaria de falar sobre o Ciclo de Concertos organizados pela Reitoria da 

Universidade de Coimbra, que é passado na Capela de São Miguel e se chama “Órgão+”. Pelo 

nome, podemos perceber que no concerto podemos ouvir órgão e mais alguns instrumentos. 

O último concerto, em que estive presente, foi composto por Órgão e pelo Orfeon 

Académico de Coimbra. O concerto foi maravilhoso! A acústica da capela é completamente 

adequada ao canto coral com acompanhamento do órgão. Uma hora de concerto passou 

rapidamente... Passou-se algo inexplicável, como fosse magia. Estes concertos são uma 

terapia para a alma. Quem não acredita pode verificar. O próximo concerto será no dia 2 de 

Junho. Seja bem-vindo! 

 

Liudmila Drukovskaya 


