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BLOQUEIO DOS EUA A CUBA É CRIME

A AAPC apoia a atribuição do 
Prémio Nobel da Paz 2021 para as brigadas médicas cubanas Henry Reeve 

Facebook: Prix Nobel de la paix pour les brigades médicales cubaines Henry Reeve - https://www.facebook.com/groups/2613328735439981/

É

O Bloqueio continua implacável 
E o Povo Cubano resiste heroicamente!

nosso propósito, desenvolver todos os esforços para demonstrar a
nossa solidariedade militante com o processo revolucionário cubano com
vista ao levantamento deste desumano acto por parte dos Estados Unidos
da América.

Em todas as latitudes organizações que pugnam pela paz e soberania dos
povos têm condenado, numa afirmação de repudio, esta politica contrária
ao Direito Internacional que desrespeita a soberania e os direitos humanos
do Povo Cubano,

A AAPC, junto com inúmeras associações europeias desenvolve neste
momento uma Campanha que tem por objectivo atingir a compra de 10
milhões de seringas.

Também no dia 30 de Maio, aderimos à Caravana automóvel que
percorrerá centenas de cidades europeias que visa o protesto contra o
bloqueio.

O nosso empenho é total na participação desta gigantesca acção que se
desenvolve em mais de 60 países no reforço do apoio a Cuba contra o
Bloqueio.

Este é o caminho para derrotar os intentos das politicas imperiais.

CUBA VENCERÁ!
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• Bloqueio dos EUA a 
Cuba é Crime

Destaque

• 10 Milhões de seringas 
para Cuba
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• Fim ao Bloqueio –
Respeito pelos direitos 
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• Estudos sobre COVID-
19

• Cuba por Chernobyl
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• Onde repousa a alma 
insuperável de Haydée

• Reabilitação do Museu 
Histórico 26 de Julho 
em Santiago de Cuba
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• «Tomo a Palavra»
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• Carlos Puebla – O 
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Cubana
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Está a decorrer uma iniciativa europeia para
aquisição de dez milhões de seringas para
Cuba.

As vacinas cubanas necessitam de seringas.

A AAPC está empenhada nesta iniciativa e
conta com a solidariedade de todos quantos
amam a paz e pugnam pela soberania dos
povos rejeitando todas as formas de
ingerência que mais não visam senão a
imposição do pensamento único e a ordem
internacional do interesse dos mais ricos.

Neste sentido apelamos à contribuição
possível de todos.

1€ corresponde à aquisição de 12 seringas.

O valor dos donativos recolhidos, será
divulgado quando do encerramento da
campanha que deverá ocorrer no final do
mês de Maio e esse valor transferido para
uma conta solidária, centralizada em
Espanha, para a aquisição das seringas a
uma empresa chinesa, que as faculta a um
preço solidário.

A adesão de instituições e outras
organizações será divulgada no decurso da
campanha.

Solidariedade com o povo cubano.

Pelo fim do bloqueio criminoso!

Cuba Vencerá!

Donativos:
IBAN: PT50 003300000058016411697
Titular: Associação de Amizade Portugal Cuba
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reacção contra o criminoso bloqueio que os
EUA impõem a Cuba – e, na América Latina, a
outros países, como a Venezuela – tem vindo a
crescer ao longo do tempo.

Está em causa uma violação flagrante do Direito
Internacional Público, o desrespeito pela soberania
de cada país e os direitos humanos dos povos
cercados e "confinados" pelo imperialismo.

E tudo isto, há já longos 60 anos!

Actualmente, este referido enquadramento jurídico-
político e as suas consequências, associadas à
obsessão da concorrência neo-liberal e consequente
cegueira do domínio e do lucro, são agravadas pela
pandemia do COVID-19.

Contexto este que, natural e compreensivelmente,
levaria a que os EUA suspendessem as medidas
unilaterais contra Cuba e outras nações. Mas, não.
Agravaram-nas! Agravamento que é uma das
consequências do ódio de morte que os EUA têm
aos Estados e Povos que não seguem o seu modelo
de exploração e desprezo pelo que é diferente.
Obviamente que a capacidade de conter e combater
a pandemia dos Estados visados fica,
inevitavelmente, afectada!

Assim, o imperialismo, com a sua tranquilidade
cínica, põe, como se fosse normal, à frente da vida
dos seres humanos - bem supremo defendido nos
instrumentos legais nacionais e supra-nacionais - o
seu adorado deus: o mercado, omnipotente e
omnipresente.

E isso, em contraste absoluto com a ideologia e a
prática dos países que sofrem esses Bloqueios,
caracterizadas pela superioridade política e moral.

Cuba, país muito prejudicado pelo Bloqueio – nunca
é demais repet i - lo – tem uma polí t ica de
solidariedade e cooperação com países e povos que
e n f r e n t am d i f i c u l d a d e s . M u i t o s p a í s e s ,
independentemente da posição ideológica de seus

governos, beneficiam com a presença de médicos
cubanos que participam nos cuidados médicos às
respectivas populações.

Internamente, Cuba há muito que tornou gratuito o
acesso à saúde e à educação, eliminou o
analfabetismo e tem-se destacado no ensino da
medicina – ao qual recorrem cidadãos de outros
países – e tem, naturalmente, uma investigação
médica e científica avançada.

A implementação, manutenção e desenvolvimento de
direitos sociais, uma sociedade igualitária – num
continente marcado por grandes desigualdades
sociais – são factores que contribuem para a sua
resistência e luta contra o imperialismo durante estes
longos anos.

Desde o início da pandemia que Cuba já enviou 45
Brigadas médicas, com 3.700 profissionais de saúde,
para 38 países. Calcula-se que cerca de 8.000
infectados pelo COVID-19 tenham sido salvos pela
intervenção de médicos e enfermeiros cubanos. Por
isso, nos cinco continentes, muitas organizações se
juntam numa campanha de apoio à atribuição do
Prémio Nobel da Paz às brigadas médicas cubanas
Henry Reeve.

Muitos países e povos têm acompanhado e levado a
cabo acções de solidariedade para com Cuba e o seu
povo.

Respeito 

Pelos

Direitos de Cuba!

Respeito 

pelo 

Povo Cubano!

A

Foto: AAPC
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Desde Março deste ano, várias personalidades e
organizações políticas e de solidariedade de 60
países, tomaram a decisão de reforçar o apoio a
Cuba, contra o Bloqueio dos EUA:

 O Foro de S. Paulo, fundado em 1990, por
Lula da Silva e Fidel Castro, lançou, em 25
de Março, uma nova campanha de luta
contra o Bloqueio.

 Em Espanha, mais de 40 associações e
colectividades constituíram o "Movimento
Estatal de Solidariedade com Cuba"
(MESC), com o objectivo de coordenar
acções de solidariedade com Cuba e com a
sua Revolução.

 No dia 30 de Maio, domingo, em várias
cidades da Europa realizaram-se acções de
apoio à III "Caravana Mundial contra o
bloqueio a Cuba", na continuação de outras
já realizadas nos passados meses de
Março e Abril.

No dia 23 de Junho, quarta-feira, realizar-se-á uma
grande Jornada que inclui concentrações e actividades
contra o Bloqueio. Nesse mesmo dia, na Assembleia
Geral das Nações Unidas, será apreciada e votada uma
moção para exigir aos EUA que ponha fim ao Bloqueio.
Será a 29ª moção aprovada pelas Nações Unidas
exigindo o fim da perpetração dos crimes praticados pelos
EUA contra o Estado e o Povo cubanos.

Desde o início de Maio que decorre uma iniciativa
europeia para aquisição de dez milhões de seringas para
Cuba, uma vez que o bloqueio impede a sua importação,
pondo em causa a vacinação do povo cubano, apesar de
Cuba já ter descoberto e fabricado vacinas.

A A.A.P.C. está empenhada nesta acção, apelando à
contribuição de todos.

Num quadro tão preocupante no plano internacional,
centenas de organizações de todo o mundo fazem ouvir a
sua voz solidária e demonstram o seu protesto contra o
criminoso bloqueio.

Os trabalhadores de todo o mundo estão a ser
confrontados com o aumento da exploração e das
desigualdades sociais.

Há, no entanto, exemplos do recrudescimento da luta por
todo o mundo, sendo na América Latina onde as lutas
têm ganho uma expressão gigantesca e imposto derrotas
importantes aos governos reaccionários alinhados com o
imperialismo.

A Luta, companheiros, é o caminho!

E TRIUNFARÁ!
Texto de Rui Barreiros

Maio, 2021

Foto: AAPC

• Em Portugal, também
no dia 30 de Maio, em
caravana por várias
cidades, os
portugueses chamaram
a atenção para a
criminosa actuação dos
EUA e manifestaram o
seu apoio ao Estado e
Povo Cubanos.

FÓRUM DE S. PAULO INICIOU CAMPANHA CONTRA O BOQUEIO A CUBA

O objectivo da iniciativa é denunciar o carácter extraterritorial e a violação do Direito Internacional

pela aplicação do bloqueio, principal obstáculo ao desenvolvimento económico e social dos países

sitiados, e flagrante violação dos direitos humanos dos seus povos, afirma a convocação.

Foro de São Paulo deu início a uma campanha
para levantar o bloqueio económico, comercial e
financeiro imposto pelos Estados Unidos contra
Cuba — há mais de seis décadas — e outros países
da América Latina e do Caribe.

A iniciativa «Bloqueio não, Solidariedade sim —
Nossa América pela Vida» estende-se até 23 de
Junho, data em que será votada a resolução
apresentada pela Ilha maior das Antilhas contra a
política ilegal norte-americana.

O objectivo da conferência é “denunciar o carácter
extraterritorial e a violação do Direito Internacional
devido à aplicação do bloqueio, principal obstáculo

ao desenvolvimento económico e social dos países 
sitiados, e uma flagrante violação dos direitos humanos 
de seus povos”, afirma a convocação.

O
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Um artigo publicado no sitio Infomed, 

informa sobre o espectro das descobertas 

histopatológicas de autopsias realizadas em 

falecidos positivos da SARS-COV-2

e acordo com a publicação, foram estudados 50
casos de autópsias minimamente invasivas
realizadas a falecidos em Cuba entre Abril e
Setembro de 2020.

A média dos casos analisados foi de 74,6 anos de
idade (franja de 49 a 94 anos) e 60% eram
masculinos.

Segundo o estudo, a grande maioria apresentava
uma ou várias co morbilidades; entre elas,
hipertensão arterial (72 %), diabetes mellitus (32 %),
cardiopatia isquémica crónica (26 %), enfermidade
renal crónica (24 %), enfermidade pulmonar crónica
(22 %), obesidade (18 %), neoplasias de diversas
origens (10 %) e coronariapatia (5 %).

Concluiu-se que a COVID-19 foi a causa básica da
morte em 27 pacientes (54 %) e em sete casos (14
%) foi motivo contribuinte. Também se pôde
estabelecer que predominou o dano alveolar difuso,
seguido de dano renal agudo (78 %); esteatosis
hepática microvesicular (54 %) e miocardites focal
de ligeira a moderada (18 %). Igualmente, se
detectou a presença de antígenos virais no epitélio
alveolar, bronqueolar e tubular renal.

Os estudos permitiram garantir a autópsia
minimamente invasiva como um método útil e
praticável nos casos com infecção por SARS-COV-
2, se se extremam as medidas de bio seguridade
habituais, ressalta a publicação.

Reconhecida como um método de diagnóstico
fundamental, a autópsia proporciona conhecimentos
ante enfermidades raras, novas e pouco conhecidas
e permite avaliar os tratamentos adequados, a
qualidade da atenção médica, assim como a acção e
o efeito de novos produtos terapêuticos.

Durante epidemias, as autópsias adquirem maior
importância porque dão informação epidemiológica
crucial que facilitará a tomada de decisões pelos
médicos, governos e trabalhadores da Saúde.

Autor: Yenia Silva Correa | internet@granma.cu

Maio, 2021
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O mundo não esquece a tragédia de 
Chernobyl, ocorrida há 35 anos na cidade 
ucraniana de Pripyat. Cuba fez sua essa 

dor e ofereceu tratamento e cura a milhares 
de crianças afectadas pelo acidente nuclear

asta ver Fidel, junto da escada do avião IL-62, a
dar as boas vindas às primeiras 139 crianças afectadas
pelo mortífero acidente nuclear de Chernobyl, para
saber, ou pelo menos intuir, que o amor de Cuba se
multiplicaria, e abraçaria, na sua terra, todos aqueles
que o necessitassem. E foi efectivamente isso que
sucedeu.

Foi em 29 de Março de 1990, e com o anúncio do
Governo cubano que receberia pelo menos 10 000
menores para oferecer-lhes atenção médica altamente
especializada, que, em poucos meses, o Acampamento
de Pioneiros José Martí – radicado em Tarará – se
converteu num gigantesco sanatório para o tratamento
das crianças vítimas da catástrofe, procedentes,
sobretudo, da Ucrânia, Bielorrússia e Rússia.

Sem embargo, esta parte da história que é,
essencialmente, a de profundo humanismo e amor, nem
sempre aparece reflectida nos documentários e nos
livros estrangeiros, que pretendem relatar o acontecido
depois daquele fatídico 26 de Abril de 1986.

Dessas abordagens do assunto, são muito poucas as
que referem que, ante o pedido de ajuda da então
União Soviética, a resposta de Cuba não demorou e
que o sistema de Saúde cubano foi o único no mundo
que projectou um programa integral e gratuito para as
vítimas do que se considera um dos eventos mais
graves na Escala Internacional de Acidentes Nucleares
(INES, na sigla em inglês).

Também não dizem que o número de doentes foi
aumentando com o passar dos anos, nem que o
programa cubano não se deteve após a queda do
campo socialista, mesmo nos anos mais duros do
“período especial” em Cuba. O certo é que, entre 1990
e 2016, receberam assistência mais de 26 000 pessoas.

Foi mais uma lição épica de altruísmo e de
solidariedade para com o mundo. Cuba partilhou então
a sua ciência e o seu pão apesar do aperto de
torniquete com que o bloqueio económico dos Estados
Unidos, nesses anos difíceis, pensou que poderia
decretar o fim do socialismo no arquipélago cubano.
Grande fiasco o seu!

Adaptação do texto de Yaditza del Sol González

Maio, 2021

CUBA POR CHERNOBYL

B
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ONDE REPOUSA A ALMA INSUPERÁVEL DE HAYDÉE

Haydée Santamaría na Casa das Américas, 
em Março de 1980.

ão podia ter sido melhor a decisão de nomear

Haydée Santamaría como timoneira da Casa das

Américas, a Casa Grande que se inaugurou, há já 62

anos, num edifício do Vedado havaneiro, por

iniciativa do então jovem líder da Revolução,

persuadido já do papel que a cultura desempenharia

na defesa do novo projecto sociopolítico.

De corpo e alma dedicou-se Haydée Santamaría à

obra que renovaria os alicerces literários e artísticos

não só de Cuba mas, por extensão, de toda a

“Nossa América”.

A grande casa foi capaz de aglutinar em pouco

tempo, graças ao carisma da sua anfitriã, os homens

de boa fé, satisfeitos do poder da consciência.

O facto de ela ter sido uma heroína – que tinha

baixado da Sierra Maestra, vestida ainda com o seu

uniforme e espingarda de guerrilheira – despertou

uma simpatia sem igual entre a intelectualidade

latino-americana, que respondeu à chamada da

solidariedade, para cantar à jovem Revolução com

os seus versos cheios de esperança, de amor,

segura de que por fim tinha chegado a segunda e

definitiva independência para o continente de Bolívar

y Martí. E Cuba foi, desde então, graças à sua Casa

Grande, palco para lutar por uma justiça

abertamente anti-imperialista e de emancipação

total.

Resultou extraordinário que, no meio da própria

convulsão provocada pelas múltiplas transformações

da Revolução, aquela combatente –comprometida

com a justiça social, envolvida em múltiplas frentes e

com um sem número de tarefas–pudesse dedicar-

se, desde o campo da cultura intelectual e artística, a

comunicar com figuras relevantes das mais diversas

procedências sociais, correntes políticas e

filosóficas, e ganhá-las para o reconhecimento de

Cuba como país livre e anti-imperialista.

E ali, agasalhados pelo carinho de Haydée – a

mulher que maternalmente os acolheu – surgiram os

“muchachos da Nova Trova”, com o sonho tornado

realidade de pôr a sua guitarra ao serviço da nova

ideologia, o Prémio Literário, orgulho curricular dos

que o ganhavam, e a possibilidade de que pintores,

professores, filósofos, políticos, periodistas e

fazedores de revoluções achassem, à sombra da

árvore da vida, genuínos espaços para expor as suas

obras e ideias universalmente necessárias. Como

velhos amigos cresceram, igualmente a seu lado,

Mariano Rodríguez, Fernández Retamar e Abel Prieto,

o rapagão de exuberante melena, novo piloto à frente

dos desígnios que assume hoje a Casa. Difícil se

torna percorrer os gabinetes e os corredores do

imóvel, sem sentir a presença da suafundadora,

orgulho legítimo dos seus parceiros de caminhada.

Tudo na Casa parece evocá-la. Haydée continua ali

interrogando, polemizando, traçando o rumo, cada vez

mais perto dos jovens, assumindo riscos, batalhando

sem descanso pelas melhores causas, as dos mais

humildes.

Haydée continua a ser a alma incontornável da Casa

das Américas, e esta instituição, de alcance

continental, a expansão dessa luz com uniforme de

mulher, que, ao mesmo tempo que ilumina, nos

recorda, sob a pancada do machete e o fogo das

balas, o apotegma do Titã de Bronze.

Enquanto os fuzis aguardam, a poesia prossegue o

seu batalhar por toda a justiça.

Adaptação do texto de Amador Hernández Hernández

N
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REABILITAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO 26 DE JULHO EM SANTIAGO DE CUBA

Museu Histórico 26 de Julho, no antigo Quartel

Moncada da cidade de Santiago de Cuba, está a

sofrer uma reparação capital. Assim que concluída,

abrirá as suas portas com uma nova montagem

museográfica, com novidades para enriquecer o

conhecimento da acção protagonizada pela

“Geração do Centenário”, em 1953.

Leidy López Sola, directora da instituição, informou

que os trabalhos estão a cargo da Empresa de

Restauração e Conservação de Monumentos

(ERCOM), da Oficina do Conservador de Santiago

de Cuba e de outras entidades, pela magnitude do

investimento, incorporando espaços que faziam

parte da Direcção Provincial de Educação.

Foram demolidas paredes e levantadas outras, será

restaurada toda a carpintaria de madeira, tectos,

pisos, paredes, instalações sanitárias e eléctricas,

ou seja, intervém-se em cada aspecto construtivo do

imóvel para melhorar as condições para acolhimento

do novo projecto, no qual estiveram envolvidos,

desde 2018, museólogos do centro, em conjunto

com uma equipa da Oficina do Historiador da cidade

de Havana e de projectistas da capital.

Os visitantes conhecerão a história com recurso a

novas tecnologias, como écrans que mostrarão a

temática do Moncada com maior nível de detalhes da

valorosa acção, contada de uma maneira inovadora,

em muitos casos interactiva e com elementos

didácticos.

A directora destacou que se incorporarão novos

serviços como a sala de navegação, um centro de

documentação onde investigadores e estudiosos

daquele acontecimento encontrarão informação

detalhada, conseguida através de uma minuciosa

busca efetuada por especialistas da própria instituição

que, em ano de pandemia, não interromperam o seu

trabalho e se mantêm em contacto com a outros

especialistas da capital cubana.

Declarou ainda que com a sua reabertura contará

também sobre a história da fortaleza desde a sua

construção, a evolução histórica e arquitectónica, os

antecedentes do assalto em 26 de Julho de 1953, os

preparativos, a acção e o que sucedeu depois aos

moncadistas.

Autor:cultura@granma.cu

O
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«TOMO A PALAVRA»
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uando em 22 de Agosto de 1961 foi fundada a

União de Escritores e Artistas de Cuba (UNEAC),

começava a desenhar-se o verdadeiro rosto das

transformações socioculturais que dariam uma

reviravolta ao status quo sofrido secularmente por

gerações de cubanos.

As transformações foram qualificadas pelos

intelectuais como uma verdadeira revolução dentro

da outra e que, já Fidel havia anunciado em

Palavras aos intelectuais, em Junho desse mesmo

ano – sem ter ainda tido tempo para sacudir o pó e o

fumo da metralha de Playa Girón – quando nas

conclusões daquela magna reunião os avisara: «Vós

ides constituir brevemente a associação de artistas e

efectuar um congresso», e a partir desse mesmo

instante exortou a iniciar uma ofensiva sem

precedentes contra os males da sociedade pré-

revolucionária, que negavam o espírito criador do

povo. «Vamos travar uma guerra contra a incultura.

Vamos travar uma batalha contra a incultura. Vamos

a desatar uma irreconciliável querela contra a

incultura e vamos bater-nos contra ela e vamos

ensaiar as nossas armas», disse pluralizando esse

chamamento à jovem revolução e aos seus

honestos criadores, dispostos a tudo sacrificar em

favor da educação das classes mais humildes.

Aquela reunião histórica, realizada na Biblioteca

Nacional José Martí, constituiu o preâmbulo do que

estaria para vir em matéria de arte e literatura. Ao

mesmo tempo que ali se discutia num diálogo aberto

e produtivo mediante a política cultural de Cuba, nos

mais recônditos lugares da Ilha travava-se a colossal

batalha contra o analfabetismo, o obscurantismo e o

mito do fatalismo geográfico. O facto de que, no

decurso de apenas um ano, o povo descobrisse a

magia da leitura e, com ela, a fonte de todas as

crenças, de todos os saberes, haveria de salvar a

Revolução para a posteridade.

E foi tão poderosa a admiração dos cubanos,

educados na alegria de servir e na ética do ser, que

as aspirações desde logo acharam realmente

acomodadas no humanismo de uma revolução,

chegada através dum pensamento forjado na

verdade e no altruísmo. Foram esses anos, nos

quais as aspirações iam para além dos recursos

reais para lograr os propósitos do jovem Governo

Revolucionário em matéria de cultura, que fez
germinar a Industria Cinematográfica, a Escola de
Bailado, a Escola Nacional de Arte, o Instituto Cubano
do Livro; nacionalizou-se a imprensa; multiplicaram-se,
por todo o arquipélago, as bibliotecas, as casas de
cultura, as salas de cinema; desenvolveu-se a
programação da rádio e da televisiva a favor do
entretenimento da educação de uma sociedade cada
vez mais inclusiva.

Como nunca antes, os filhos dos trabalhadores e dos
campesinos encontraram espaços para a (re)criação.
A arte e a literatura tinham deixado de ser privilégio de
uns poucos para constituírem um direito de todo o
povo. A Revolução começava a construir um país com
o apoio da sua gente laboriosa, educada e de alta
sensibilidade espiritual.

Aos 60 anos da sua fundação, a União de Escritores e
Artistas de Cuba (UNEAC) continuará dialogando não
só com os escritores e artistas que se movimentam
nos grandes centros da cultura, pelo que se deve
continuar descentralizando os mais importantes
acontecimentos artísticos e literários e chegar, com
esse debate aberto, revolucionário, até aos mais
humildes espaços nos municípios e nos povoados, por
mais distantes que, geograficamente, possam parecer.
É o direito a participar nesse diálogo que estamos a
convocar para continuar construindo o país, junto com
a sua Revolução.

Naquela reunião Fidel concluiu: «¡Temamos outros
juízes muito mais temíveis, temamos aos juízes da
posteridade, temamos as gerações futuras...!».
Sigamos dialogando, pois Eu, com o sentido que
Whitman deu ao pronome, também tomo a palavra
nesta batalha incessante pela verdade.

Autor: Amador Hernández Hernández | internet@granma.cu

Q
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CARLOS PUEBLA – O CANTOR DA REVOLUÇÃO CUBANA
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o início da década de cinquenta fundou,

em Havana, o grupo "Carlos Puebla y sus

Tradicionales" que, durante dez anos, actuou

na “Bodeguita del Medio”, lugar frequentado

por artistas e intelectuais como Nicolás Guillén,

Pablo Neruda e Rafael Alberti, entre outros.

Já então o grupo tinha canções de conteúdo

social como: "Los caminos de mi Cuba", "Ya

tenemos hospital", "Plan de machete" e "Este

es mi pueblo".

O triunfo da Revolução, em 1959, deu novo

folego à carreira de Carlos Puebla: a partir de

então passou a popularizar os passos do

processo revolucionário e, dessa forma, exaltar

os avanços da Revolução e transmiti-los em

forma de música ao povo que, assim, melhor

os assimilava.

São de então, entre tantas outras, canções

como "Y en eso llegó Fidel", "Todo por la

Reforma Agraria", "El son de la alfabetización",

"Yo también soy miliciano", "Los comités de

defensa" (Os CDR), "Canto a Camilo" ,

"Rompiendo las relaciones" (Sobre a ruptura

das relações diplomáticas entre os EUA e Cuba),

"La OEA es cosa de risa" (sobre a expulsão de

Cuba da OEA) e, a talvez mais cantada de todas,

a homenagem a Che: "Hasta Siempre“.

Por mais de uma década, ele e o seu grupo

actuaram em muitos países em actos e concertos

de solidariedade com a Revolução Cubana, ou

solidarizando-se com outras revoluções ou

processos progressistas. São dele "El ejemplo de

Viet Nam" (de apoio ao Vietname do Norte) e

"Canto a Puerto Rico" (de apoio à independência

de Porto Rico). Fez também diversas

apresentações às tropas cubanas em Angola.

Em 1976 Carlos Puebla esteve no nosso país,

onde actuou e participou em vários actos de

apoio à nossa Revolução, tendo editado um LP

que intitulou “Adelante Portugal”:

N



associacaoamizadeportugalcuba.pt Página 10

Boletim nº 34 Janeiro 2021

 19.05.1850 – A Bandeira Nacional foi
hasteada pela 1ª vez em Cárdenas
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 17.05.1959 – 1ª Lei 

da Reforma Agrária

 1.º de Maio - Dia do Trabalhador

Feriado nacional em Cuba.

Em 1889, no Congresso Constituinte da II
Internacional Socialista, foi decidido
proclamar o 1º de Maio como Dia
Internacional dos Trabalhadores e, no ano
seguinte, Cuba tornou-se (juntamente com a
Argentina) no primeiro país latino-americano
a celebrá-lo.

 20.05.1901 – Fim do regime de ocupação
militar de Cuba pelos EUA

 20.05.1902 – Foi proclamada a República de
Cuba.

 20.05.1925 – Início da Presidência de Gerardo
Machado

 15.05.1955 – Libertação de Fidel e dos seus
companheiros

 19.05.1895 – Queda em
Combate de José Martí.

 28.05.1957 – Combate
de U v e r o ,
segundo combate
dos expedicionários
do G r a n m a ,
sendo este o
p r ime i ro em que
saíram vitoriosos.

 08.05.1960 – Estabelecimento de relações 
diplomáticas URSS-Cuba
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O mês de Maio foi um mês de grande 
actividade em que a AAPC esteve envolvida.

 Participámos nas comemorações do 1º de Maio em
várias cidades do país, com uma boa representação,
o que dignifica a nossa Associação.

 Estivemos na celebração do Centenário do 
Companheiro Vasco, onde deixamos uma saudação:

«A A.A.P.C. – Associação de
Amizade Portugal Cuba, associa-se
à homenagem do 100º Aniversário
do nascimento do General Vasco
Gonçalves, militar da Revolução de
Abril, figura impar e inolvidável do
processo revolucionário, tendo sido
o impulsionador das importantes
conquistas alcançadas pelos
trabalhadores e pelo povo
português.»

09.Maio.2021

 Realizamos uma iniciativa contra o Bloqueio, com
uma excelente presença de amigos de Cuba e
contamos com a participação dos Sr. Embaixador da
Venezuela e da Sra. Embaixadora de Cuba,
presenças que muito nos honraram.

A companheira Beatriz
Nunes, da Direcção da
Associação Conquistas
da Revolução, fez a
oferta da medalha
comemorativa do
centenário de Vasco
Gonçalves.

 Associámo-nos ao movimento internacional pela
aquisição de 10 milhões de seringas para Cuba,
campanha que, no nosso caso está a ter grande
adesão e que nos permitiu até ao momento,
conseguir verba para 100 mil seringas, como já
tivemos oportunidade de informar.

 A AAPC vai participar neste importante
certame a realizar no dia 5 de Junho
na cidade de Setúbal.

PELA PAZ 
TODOS NÃO SOMOS DEMAIS


