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ONU: VOTAÇÃO CONTRA O BLOQUEIO

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/

o passado dia 23 de Junho, voltou a ser
aprovada uma resolução, apresentada pela
representação cubana no plenário das Nações
Unidas, contra o Bloqueio.
Apenas dois países, EUA e Israel votaram
contra, mais de 180 nações estiveram do lado do
direito internacional votando contra o Bloqueio.
Bom seria que a coerência do voto, assumido
em sede das Nações Unidas, tivesse
correspondência na prática política dos estados
o que, como sabemos, não acontece.
Centenas de organizações em todo o mundo,
demonstraram a sua solidariedade para com a
luta do povo cubano, tornando esse dia 23 num
grito de protesto contra a atitude imperial dos
EUA.
O Bloqueio é o principal obstáculo ao
desenvolvimento económico e social de Cuba.
O Bloqueio prejudica as relações comerciais
com praticamente todos os países.
A chamada Lei Helmes Burton ampliou o
alcance extraterritorial do Bloqueio, com medidas
coercivas contra outros países, a fim de
interromper as relações comerciais e de
investimento desses países com Cuba.
O sector financeiro é um dos principais alvos da
agressão do governo norte americano, devido à
aplicação de multas de milhões de dólares a
instituições bancárias estrangeiras, à recusa em
aceitar transferência financeiras de bancos e
empresas cubanas, pelo encerramento e
abertura de contas e restrições no envio de
remessas financeiras para Cuba.
Os prejuízos acumulados nas últimas seis
décadas, a números actuais, ascendem a mais
de um bilião e noventa e oito mil milhões de
dólares!
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Esta guerra sem quartel, de subversão e
genocídio, imposta pelo imperialismo norte
americano, está votada ao fracasso pela
persistente luta do glorioso povo cubano na
defesa das conquistas da revolução, na
área da educação, saúde, cultura e da
independência nacional.
Apesar de todas as dificuldades que Cuba
atravessa, a sua postura de solidariedade
com todos os povos do mundo, prossegue.
No âmbito da saúde, nos últimos anos,
mais de 407 mil profissionais cumpriram,
em 164 países, mais de 600 mil missões de
solidariedade.
Através da operação milagre, foram
operadas aos olhos 3 milhões de pessoas
em 35 países.
Neste momento, 36 mil profissionais de
saúde prestam assistência em 66 países,
número este reforçado com milhares de
profissionais de saúde no combate à
pandemia do COVID-19.
É por estas razões que a Associação de
Amizade Portugal Cuba apoia a
candidatura da Brigada Médica Henry
Reeves ao Prémio Nobel da Paz 2021.
No plano do desenvolvimento científico,
bem como noutras áreas, Cuba não perde
o foco do bem-estar do seu povo.
A título de exemplo, a indústria de
biotecnologia cubana produziu 5 vacinas
contra o COVID-19. É neste contexto que a
nível europeu se lançou uma campanha
para aquisição de 10 milhões de seringas
para a administração das vacinas,
campanha que, no nosso país, a AAPC
promoveu com a solidariedade de muitos,
campanha que torna possível a aquisição
de mais de 200 mil seringas.
Cuba, é martirizada por um Bloqueio que é
desumano e criminoso pelo sofrimento que
causa ao seu povo e que impede o
aproveitamento de todas as suas
potencialidades, com vista a um
desenvolvimento sustentado e à
construção duma sociedade socialista.

CUBA VENCERÁ!
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ELEIÇÕES NA VENEZUELA

EM 21 DE NOVEMBRO

(PROCESSO ELEITORAL)
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quatro meses das eleições conjuntas de

governadores, alcaides e legisladores estatais e

municipais, está a ser cumprido o cronograma

eleitoral definido pelo Conselho Nacional

Eleitoral.

Desde 14 de Junho passado, dez professores

universitários de informática realizaram uma

auditoria integral ao sistema automático de

votação.

A

MOÇÃO DE REPÚDIO AO BLOQUEIO

O sistema eleitoral será submetido a outras 16

auditorias (antes, durante e depois da votação).

Foram registados 42 partidos nacionais, 64

regionais e, ainda, 24 organizações indígenas,

organizações que concorrem a três mil cargos a

preencher.

A
MOÇÃO de Repúdio ao Bloqueio

Associação de Amizade Portugal Cuba condena,
uma vez mais, o criminoso bloqueio imposto pelos
Estados Unidos da América desde 1962, na sequência
da Vitória da Revolução Cubana.

Considerando:

 Que o bloqueio se caracteriza pelo
estrangulamento da economia cubana, da
tentativa de subjugação de um povo e da
erradicação de um processo revolucionário;

 Que apesar da pressão da comunidade
internacional, destacando a atitude desta na
Assembleia Geral da ONU, que, desde 1992, vota
esmagadoramente contra o bloqueio;

 Que este se perpetua, violando o princípio da
igualdade soberana, da não intervenção e da
independência nacional;

 Que Cuba é um exemplo inquestionável, de
solidariedade com todos os povos do mundo,
tendo inspirado diversos movimentos de
autodeterminação e promotores da liberdade;

 Que o imperialismo norte-americano, tem
experimentado todos os métodos de
desestabilização, arquitectando novas estratégias
no bloqueio económico comercial e financeiro,
com o objectivo de vergar o exemplo
revolucionário do povo cubano;

Os presentes nesta iniciativa de solidariedade com o
povo cubano, condenam veementemente o bloqueio
económico, comercial e financeiro contra Cuba que
constitui, pelas suas consequências, um crime de lesa
humanidade e exigem o seu fim.

A AAPC organizou uma concentração 

de protesto contra o Bloqueio, no dia 

23 de Junho, em Lisboa. Aderiram a 

esta jornada a CGTP, a CPPC e a 

União dos Sindicatos de Lisboa.

Nesta jornada foi aprovada a Moção 

que se transcreve.



associacaoamizadeportugalcuba.pt Página 3

TANIA LEÓN CONQUISTA

PRÉMIO PULITZER

INFANTIX: UM SISTEMA DE PESQUISA

CRIADO EM CUBA
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m português o título significa «um passo
decisivo», o que se ajusta à proposta conceptual de
uma partitura que homenageia a luta das mulheres
para participarem na vida política, social e cultural e,
como ela própria disse, «seguir em frente».

Com uma duração de 15 minutos, Stride foi estreada
em 13 de Fevereiro de 2020 no Lincoln Center, pela
Filarmónica de Nova Iorque. Tania respondeu ao
convite daquela instituição para fazer parte da
“Convocatória Projecto 19”, onde igual número de
autoras participaram com obras destinadas a
comemorar o centenário da aprovação da 19ª
Emenda, de 26 de Agosto de 1920, que reconheceu,
finalmente, o direito de sufrágio feminino. Essa foi
uma vitória parcial do movimento feminista, visto
que, num país que se gabava de ser um modelo
democrático, ficaram excluídas daquele direito as
negras e as de origem latina, asiática ou nativo-
americanas.

Ellen Reid, vencedora do Pulitzer do ano anterior,
pertenceu ao júri que premiou Stride e enalteceu a
excelência com que a sua colega cubana reflectiu
tradições e raízes que dão conta da diversidade
cultural do seu envolvimento, afirmando: «Ela é uma
embaixadora maravilhosa da música e o seu amor é
contagioso».

Em Outubro de 2010, Tania León viajou à sua ilha
natal para participar no Festival Internacional Leo
Brouwer de Música de Câmara. Posteriormente, em
Novembro de 2016, participou no Festival da
UNEAC de música contemporânea e dirigiu a
Orquestra Sinfónica Nacional.

Stride, obra da compositora cubana Tania León, que 

ao longo de cinco décadas conquistou um espaço 

significativo de reconhecimento na vida musical dos 

EUA, foi distinguida como a obra merecedora do 

Prémio Pulitzer de Música 2021

E

pesar de todas as dificuldades impostas pelo
criminoso bloqueio, Cuba continua a avançar no
estudo e pesquisa de meios para o avanço da
medicina.

Infantix é um sistema de pesquisa neonatal,
desenvolvido pelo Centro de Neurociências de
Cuba (CNEURO).

Diferente de outras tecnologias similares
existentes no mundo, o Infantix incorpora, entre as
suas funções, a pesquisa visual.

Esta ferramenta, desenvolvida pelo 
Centro de Neurociências de Cuba, 

(CNEURO) tem como principal 
propósito detectar, o mais cedo 

possível, qualquer padecimento auditivo 
ou visual nos recém-nascidos

A

Segundo vários estudos científicos, o sistema
auditivo do bebé, antes mesmo de nascer, é capaz
de responder aos ruídos que percebe no ventre
materno. De todos os sentidos, o ouvido é,
fundamentalmente, a experiência sensorial que
facilita a comunicação e promove a interacção
social, sendo assim um aspecto essencial no
desenvolvimento emocional e cognitivo das
pessoas.

A Organização Mundial de Saúde calcula que, na
infância, quase 60% dos casos de perda de
audição se devem a causas que se podem prevenir
e, alerta para que os exames de diagnóstico, que
permitem que estas afecções se detectem, devem
ser feitas o mais cedo possível.

As investigações a esse respeito concluem que as
crianças que nascem surdas ou sofrem uma perda
desse sentido, e que são objecto de intervenção
apropriada dentro dos seis primeiros meses de
vida, ao atingir os cinco anos já adquiriram as
mesmas habilidades cognitivas que aquelas que
têm uma capacidade de audição normal.
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De então para cá muitas mais
medalhas olímpicas continuaram
sendo arrecadadas por desportistas
cubanos, prova do grande empenho da
política da Revolução Cubana em
matéria do desporto.
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SÍLVIO RODRIGUEZ: UMA MENSAGEM
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Profundo e apaixonado, Sílvio Rodríguez, símbolo da 
Cuba revolucionária que inspirou tantas gerações de 

lutadores progressistas e de esquerda no mundo, deixou 
novamente uma mensagem a favor do que é justo, desta 

vez através de uma entrevista concedida ao diário 
mexicano “La Jornada” 

e música e de política falou o artista, que centrou
uma boa parte das suas respostas numa causa que
defende: a campanha para que seja atribuído o Prémio
Nobel da Paz ao Contingente Internacional de Médicos
Especializados em Situações de Desastres e Graves
Epidemias Henry Reeve, em honra desse jovem de
Brooklyn que lutou pela nossa independência.

«É um exemplo, um símbolo da solidariedade universal,
sendo inclusivamente um desafio às nossas próprias
possibilidades. Com essa vocação de serviço abriram
frentes de solidariedade em muitas situações críticas em
vários países do mundo», disse o cantautor sobre estas
brigadas que «quando se completaram 15 anos da sua
constituição já tinham atendido mais de quatro milhões de
pessoas em países de Ásia, África e América Latina, e
tinham salvo mais de 93 000 vidas.

Sílvio recordou, durante o diálogo virtual mantido com o
jornalista, os seus tempos de infância, quando Cuba não
era como hoje e ainda que houvesse médicos com
consciência e alguns hospitais públicos, «nem
remotamente podiam oferecer a variedade e
complexidade de tratamentos a todos os cubanos, sem
distinção e muito menos completamente grátis, como
sucede agora».

«A partir do triunfo revolucionário de 1959, muitos jovens
que antes não tinham acesso à universidade começaram

D a formar-se como médicos. Melhorar radicalmente o Sistema
de Saúde e criar a investigação científica foram projectos que
Fidel Castro impulsionou pessoalmente», afirmou.

Num aparte, Sílvio disse: «Hoje em dia, o sistema de Saúde
de Cuba continua activo, mas com grande esforço, devido às
carências que o bloqueio do Governo dos Estados Unidos nos
impõe.».

Face à pergunta de como seria Cuba se não existisse o
bloqueio, o cantautor respondeu que há os que asseguram
que todos os nossos males são culpa do bloqueio e há os que
pensam que tudo é culpa do nosso Governo.

Em sua opinião, o bloqueio influi enormemente nos
problemas, e pensa que se os inimigos da Revolução
acreditassem que as nossas desgraças são só culpa nossa, já
teriam há muito eliminado essa política para deixar que nos
destruíssemos. Também ressaltou a existência do «negócio
do “anti castrismo”, que influi inclusivamente nas eleições
estadunidenses» e mobiliza muita opinião pública.

«Eu penso que se sob o bloqueio mais cruel conseguimos
criar as nossas próprias vacinas candidatas (e digo-o sem
triunfalismo), do que não seríamos nós capazes se
vivêssemos em paz, com as mesmas oportunidades dos
demais países? Uma Cuba sem bloqueio seria a oportunidade
de sermos e de mostrarmo-nos plenamente, como somos»,
disse.

Excerto de entrevista ao diário mexicano ”La Jornada”
Junho 2021

AS MEDALHAS OLÍMPICAS DE CUBA

omente 39 países conseguiram, pelo menos uma
vez, colocar-se entre os dez primeiros de um medalheiro
olímpico. Cuba estreou-se nessa selecta lista nos Jogos
de Montreal – 1976, e é hoje um dos 16 países que o
conseguiram mais de uma vez.

Naquela cidade canadiana, Cuba conseguiu outros êxitos:
Alberto Juantorena logrou aquilo que ninguém repetiu até
hoje: ganhar os 400 metros, uma prova de velocidade e a
de 800 metros, modalidade de meio fundo.

Ali, pela primeira vez, um judoca da América Latina, de
Guanajay, Cuba, desafiou as potências asiáticas e subiu
ao primeiro lugar do pódio. Héctor Rodríguez, apesar de
um severo traumatismo nas costas, derrotou o sul-coreano
Chang Eun-Kyung.

Os pugilistas Jorge Hernández (48 kg), Ángel Herrera (57
kg) e Teófilo Stevenson (+ de 81 kg) foram um trio de

S

diademas dourados e a pequena ilha ficou no 8º lugar, entre
92 países. Quatro de prata, três de boxe e outra nos 110
metros barreiras, com Alejandro Casañas; mais dois terceiros
lugares no ring e um em voleibol masculino foram o resultado
daquela apresentação.

Quatro anos depois, em Moscovo - 1980, a cubana María
Caridad Colón dava à mulher latino-americana o seu primeiro
título com o triunfo do seu dardo, e o lançador de peso Daniel
Núñez também honrava o seu país na halterofilia, com o seu
primeiro pergaminho de campeão nesse desporto.

Mas a mais alta façanha chegou de Las Tunas, quando o
grande Teófilo Stevenson completou a sua série consecutiva
de três vitórias nos superpesados de boxe, proeza inédita
desde então.
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QUANDO A VERDADEIRA FORTUNA É A PÁTRIA
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Francisco Vicente 

Aguilera tornou-se em 

exemplo pessoal de 

consagração e de 

desprendimento em nome 

de um objectivo maior: a 

conquista da liberdade.

iz-se que ele era tão rico que um ano não

chegaria para percorrer, de ponta a ponta, as suas

numerosas propriedades e quantificar todos os seus

bens.

Assim nos chega a imagem de Francisco Vicente

Aguilera y Tamayo, cuja imensa fortuna – próxima

dos três milhões de pesos e com mais de 4 000

caballerías (unidade de medida cubana equivalente

a134,202 m2) de terras, entre engenhos, quintas,

fazendas e outros patrimónios – tudo sacrificou, para

ir lutar pela independência da Ilha, sem outro

tesouro que não o da sua abnegação patriótica e da

sua elevada estatura moral.

Mas para além desse gesto sublime, que sem

dúvida o imortalizou entre os homens mais ousados

da sua geração, todo o percurso heróico de Aguilera

está cheio de detalhes comoventes que não devem

ser omitidos se quisermos aquilatar a grandeza

desse herói que, nascido em berço de ouro em 23

de Junho de 1821 (fez agora 200 anos), morreu na

mais precária miséria, longe da Pátria amada sem

ver realizado o seu sonho emancipador.

Muito antes do levantamento independentista de

1868, de Carlos Manuel de Céspedes que o elegeu

como um dos eminentes fundadores da nação

cubana, Vicente Aguilera, já gozava da admiração e

do respeito dos habitantes da região de Valle del

Cauto, em virtude do seu avançado pensamento, do

seu carácter firme e da sua proverbial bondade.

De isso dão fé os seus numerosos projectos para

desenvolver de forma integral aquela região,

mediante o fomento da indústria açucareira, a

criação do primeiro jornal da cidade, a doação de um

teatro, a entrega de um solar à igreja católica, um

projecto de construir uma linha férrea.

Paralelamente a essa intensa actividade, o ilustre

bayamês foi impulsando, desde a década de 1850,

acções conspirativas contra o governo espanhol

que, em 1867 justificaram a sua liderança ao

assumir a presidência do recém-fundado Comité

Revolucionário.

De todo o seu património se despojou Aguilera, que

chegou a ocupar os cargos de General de Divisão,

Secretário de Guerra, Major General e Vice-Presidente

da República em Armas, em 1870.

Com essa autoridade, partiu de Cuba para Nova

Iorque, em 1871, encarregado de eliminar as disputas

existentes entre os emigrados cubanos e reunir

recursos e armas para a luta.

Nessa terra estranha, onde só encontraria angústias e

desenganos, o insigne patriota passaria a última etapa

da sua vida, o qual, ao ser consultado sobre se

aprovaria que se incendiasse a cidade de Bayamo

(onde ele tinha propriedades), declarou: «Nada tenho

enquanto não tiver pátria».

Vítima de enganos e manipulações mesquinhas, e

apesar de todas as dificuldades, o abnegado patrício

bayamés conseguiu angariar para a causa insurrecta

um total de 145.500 dólares, mas após cinco

expedições frustradas nunca pôde regressar a Cuba.

Vítima de cancro na laringe, e em total miséria, faleceu

em Nova Iorque a 22.02.1877, aquele homem íntegro

que nunca retirou para si um centavo sequer do

dinheiro que lograva recolher para a causa libertadora

e que Martí qualificou como «o milionário heróico, o

cavalheiro sem mácula, o Pai da República».

Autor: Mailenys Oliva Ferrales |(adaptação)
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O pagamento da quota ou a contribuição solidária pode ser feita através do

IBAN PT50 0033 0000 0058 0164 1169 7

Quando efectuado deve ser dado conhecimento à AAPC  para ser remetido o recibo:

aapcuba@gmail.com
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 14.06.1845 – nasceu 

António Maceo
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 14.06.1928 – nasceu Che

Guevara.

Che Guevara (1928-1967) foi

um guerrilheiro e revolucionário

argentino, um dos principais

líderes da Revolução Cubana.

Guevara tornou-se o braço direito de Fidel Castro,

foi presidente do Banco Nacional e mais tarde

Ministro da Indústria de Cuba. Na Bolívia,

organizou um grupo guerrilheiro com o objectivo

de unificar o regime político da América Latina.

 03.06.1931 – Aniversário nascimento de Raul 
Castro

 Junho de1954 – 1ª impressão

de “A História Me Absolverá”

“A História me Absolverá” é um

documento que reúne o discurso

de defesa de Fidel Castro por

ocasião do julgamento no

contexto do Assalto ao Quartel

Moncada em 26 de Julho de

1953.

FESTA DO AVANTE!
Jornadas de trabalho programadas

A AAPC já tem
programadas as
próximas jornadas de
trabalho nos dias 10, 17
e 31 de Julho para a
construção do nosso
espaço na Festa:
 Dia 10 – Jornada de

trabalho;
 Dias 17 e 31 jornadas

d e t r a b a l h o c o m .
organização de almoço

Brevemente enviaremos toda a informação.

PARTICIPA NA CONSTRUÇÃO DA FESTA!

AGENDA

 24.07.2021 – Assembleia de Organização do
Núcleo de Loures.

 24.07.2021 – Comemoração do “26 Julho –
Assalto a Moncada” em Setúbal. Brevemente
divulgação do programa.

 Registamos a grande
a d e s ã o a e s t a
iniciativa que tornou
p o s s í v e l a
transferência para Cuba de 16.162.00 €.
A AAPC agradece toda a solidariedade
demonstrada.

 23.06.2021 – Distribuição de 
documentos em Coimbra.

 23.06.2021 – Concentração de
protesto cont ra o cr im inoso
bloqueio dos E.U.A. contra o povo
cubano, onde foi aprovada uma
Moção. Esta Iniciativa coincidiu
com a apresentação e votação no
plenário das Nações Unidas de

NOTA:
Todas as iniciativas da AAPC são realizadas em 
cumprimento das regras emitidas pela DGS para 
a contenção da pandemia COVID-19.

uma resolução repudiando o bloqueio.


