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Associação de Amizade Portugal-Cuba

A

Fidel terá sido o mais importante político do século passado e uma figura que mudou
a história da América Latina. Não podemos de deixar de referir uma questão particular
dos seus princípios que sempre nortearam a presença de Cuba no mundo: a
Solidariedade com todos os povos.

95.º Aniversário de
Fidel

Destaque
•

É um elemento diferenciador que caracteriza a política externa desta pequena nação
com apenas dez milhões de habitantes e que, apesar de enfrentar um criminoso
bloqueio que já dura há mais de 60 anos, deixa a sua marca indelével no apoio dado
em tantos países no combate à pandemia COVID-19.

Joe Binden: o
“libertador” da internet

Internacional
Cuba avança!
Vacinação concluída
até final de 2021

Desporto
•

Jogos Paralímpicos
Tóquio 2020 – Festa de
Abertura com a
presença de Cuba

Cultura
•

Cuba: a outra Espanha
de Lorca

Figuras da

EDITORIAL

gratuita para Cuba?

•

ssinalamos o 95º aniversário de Fidel Castro.

Fidel não foi só um renovador permanente dos métodos da luta revolucionária, foi,
igualmente, um sonhador, que teve a sorte de ver realizadas as mais belas utopias.

Editorial
•

95.º ANIVERSÁRIO DE FIDEL

Na actualidade, a situação epidemiológica em Cuba é particularmente preocupante e,
apesar das imensas dificuldades, resiste e avança num combate incessante, estando
no momento a ministrar massivamente as sua vacinas.
A solidariedade de todos quantos acreditam que é possível um mundo melhor,
combatendo a tentativa de subjugar os povos pelos ditames do imperialismo norte
americano, deve serrar fileiras e, na medida das suas possibilidades, dar corpo à
solidariedade efectiva.
A AAPC tem desenvolvido uma acção mobilizadora neste sentido e a resposta de
centenas de amigos e companheiros tem chegado à maior ilha das Antilhas, na forma
de medicamentos, equipamentos médicos e ajuda monetária, de que temos dado
conhecimento.
O bloqueio continua e nalguns casos intensifica-se. Assim, consideramos fundamental
o esforço de solidariedade para com o povo cubano.
Nesta data em que lembramos o nascimento de tão ilustre personalidade, é nosso
compromisso solene honrar os seus feitos históricos e os ensinamentos inspiradores
para a luta emancipadora dos povos.
Este bloqueio é criminoso, é genocídio.

Revolução

•

A Utopia tornada
Realidade – Fidel
Castro

Efemérides
Iniciativas

A SOLIDARIEDADE SALVA VIDAS!
FIM AO BLOQUEIO!
CUBA VENCERÁ!

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/
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JOE BIDEN:
O “LIBERTADOR” DA INTERNET GRATUITA PARA CUBA?
Vem, neste momento, o governo de Biden oferecer
“internet sem censura a Cuba” e gratuita.
É preciso ter descaramento!

H

á dezenas de anos que o governo dos

EUA

financia

projectos

subversivos,

destinados a desestabilizar a ordem política
e social de Cuba e a derrotar a Revolução.
A partir de 2007, a CIA considerou, de
primeira importância, garantir o acesso à

D ESTA QU E

internet em Cuba, sem o controlo do
governo e empresas cubanas. Por outro

Foto: Jornal Granma

lado, agentes contratados dessa agência
viajaram para Cuba com o objectivo de

O Presidente Biden, quando era Vice de

instalar redes ilegais, como foi o caso do

Obama, não levantou um dedo para que

agente Alan Gross que viajou, como turista,

Cuba, como qualquer outro país, pudesse

para instalar uma rede clandestina e

ter acesso à internet, através dos cabos

indetectável de comunicações. Este foi

submarinos de fibra óptica, que passam a

preso quando estava a sair de Cuba, tendo

poucos quilómetros da costa, pelo que foi

sido condenado, de acordo com as leis

necessário instalar uma ligação de 1.062

cubanas.

Kms que custou 70.000 milhões de dólares

Foi agora aprovada, no senado dos EUA, a

e que passa pela Venezuela para chegar a

emenda 3097 apresentada pelos senadores

Santiago de Cuba. Vem, neste momento, o

republicanos

governo de Biden oferecer “internet sem

Marco

Rubio

(de

origem

cubana) e Rick Scott que tem como
objectivo “facilitar o acesso ao serviço da
internet aos cidadãos de Cuba, que foram

censura a Cuba” e gratuita.
É preciso ter descaramento!

privados do fluxo livre de informação pelo

FIM AO BLOQUEIO!

regime

CUBA VENCERÁ!

comunista

ilegítimo

cubano”

segundo eles.
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CUBA AVANÇA!

JOGOS PARALÍMPICOS TÓQUIO 2020:

VACINAÇÃO CONCLUÍDA ATÉ FINAL DE 2021

“TEMOS ASAS”

N

ABERTURA DA FESTA PARALÍMPICA
COM A PRESENÇA DE CUBA

No mundo, e particularmente na Europa, a opção da
União é a de deixar os povos em sofrimento e a
enfrentar a morte, devido à escassez das vacinas do
imperialismo, cujo mercado é dominado pelos
laboratórios das grandes multinacionais. Não
importa que existam vacinas de outras origens,
como é o caso da Sputnik V, mesmo sendo esta de
custo substancialmente mais baixo.
O negócio está feito, ponto final!
Enquanto isto, Cuba, um pequeno país de limitados
recursos sujeito a um bloqueio agressivo e
criminoso, prossegue o seu caminho vitorioso na
luta contra o COVID-19 e avança, decidido, na
produção das suas vacinas. Os testes de produção
das vacinas cubanas avançam com resultados
consistentes e animadores para a sua terceira fase.
Os cientistas cubanos têm como espectativa que
durante o ano de 2021 toda a população esteja
vacinada.
Cuba continua a dar lições de humanismo ao
mundo. Talvez por isso, a comunicação social da
voz do dono não informe o povo dos exemplos do
socialismo cubano que, mesmo debaixo de uma
agressão inqualificável, avança em defesa da sua
soberania e do seu povo.

DESPORTO

INTERNACIONAL

o momento em que, devido a uma pandemia,
se impunha a solidariedade entre todos os povos
num combate em que todos contribuiriam para
vencer o vírus SARS-CoV-2, o imperialismo revela,
de forma implacável, o seu lado desumano e que
podemos mesmo considerar criminoso.

Foto: Mónica Ramírez

«Temos asas» – É o tema da cerimónia de
abertura dos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020,
que se realizou no passado dia 24 de Agosto.
Estiveram presentes atletas de 160 países, entre os
quais se encontrava a nação caribenha.
Cuba voltou ao grande estádio da capital nipónica,
com a bandeira hasteada, desta vez nas mãos dos
campeões paralímpicos Omara Durand e Lorenzo
Pérez, ela corredora e ele nadador, seguidos da
delegação antilhana, que procura colocar mais
glória no currículo atlético cubano, expressão de
verdadeira solidez, de um genuíno direito do povo.
Nos Jogos Paralímpicos, as estrelas brilham a cada
quatro anos, e a beleza dessas competições é que
cada atletar, superando sua deficiência, cresce com
o esforço desportivo.
Este encontro é uma forma de conquistar as suas
aspirações mais elevadas.
Fonte: Granma
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CUBA: A OUTRA ESPANHA DE LORCA

“Oh Cuba! Oh ritmo de sementes secas!
Irei a Santiago.
Oh cintura quente e gota de madeira!
Irei a Santiago”.

D

C U LT U R A

epois da sua estadia em Nova Iorque, a cidade
de ferro que lhe inspirou uma das obras mais
célebres do seu prolífero currículo literário (1), chega
a Cuba Federico García Lorca para proferir uma
série de conferências na Sociedade HispanoCubana de Cultura de Havana, convidado por Don
Fernando Ortiz (2) e José M. Chacón y Calvo (3).
Permaneceu na cidade até 12 de Junho de 1930.
Residiu primeiro na casa dos irmãos Loynaz (4),
com quem partilhou largas tertúlias literárias para
beneplácito de amigos e admiradores e, a seguir, foi
hóspede do hotel La Unión, onde conviveu com a
urbe havanense a maior parte da sua estadia. No
memorial daquele hotel deixou escrito o original de
“Som de negros em Cuba”, texto pertencente ao seu
poemário “Poeta em Nova Iorque”, “Oh Cuba! Oh
ritmo de sementes secas! / Irei a Santiago. / Oh
cintura quente e gota de madeira! / Irei a Santiago”.
Pouco tempo depois, já se sente mimado pelas
figuras mais representativas da alta cultura cubana,
encontrou um acolhimento cordial por parte dos
poetas Nicolás Guillén, Emilio Ballagas e Eugenio
Florit, entre outros. Pletórico de felicidade
escreveria: «Mas que é isto? Outra vez Espanha?
Outra vez a Andaluzia mundial? (…) Havana surge
entre canaviais e ruídos de maracas, cometas
divinos e marimbas... E surgem os negros com os
ritmos que eu descubro típicos do grande povo
andaluz, negritos sem drama que põem os olhos em
alvo e dizem «nós somos latinos».
Foram um êxito absoluto as cinco conferências que
deu no Teatro Principal das Comédias. Concluídas
as suas actividades académicas, dedicou-se a
conhecer Havana a palmo, assim como outros locais
da geografia cubana. E foi tão grande o seu fascínio
que escreveu a seus pais: «Esta ilha é um paraíso!
Se alguma vez eu me perder, procurem-me na
Andaluzia ou em Cuba».
Em Cuba, Lorca recupera, seguramente pela
primeira vez na vida, o corpo; um corpo que, na sua
experiência, manifesta um afã de liberdade,
mediatizado pelo volteio ideológico que se apossa
da sua escrita em Nova Iorque e pelo erotismo que
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emerge da natureza tórrida e a sedução que lhe
produzem essas «gotas de sangue negro que os
cubanos levam». Das mulheres da ilha tropical
reconheceria: «Esta ilha tem mais beleza feminina de
tipo original, devido às gotas de sangue negro que
levam todos os cubanos. E quanto mais negro, melhor.
A mulata é a mulher superior aqui em beleza e em
distinção e em delicadeza».
Lorca foi um dos autores
mais publicados e
estudados em Cuba no
século XX e um dos
grandes teatros de
Havana tem o seu nome.
Aos seus amigos de
Espanha contar-lhes-ia:
«Eu, naturalmente sintome como em casa. Sabeis
bem como eu gosto de
Málaga, e isto aqui é
muito mais rico e variado.
Por agora não sei dizervos mais. A cada
momento tenho a impressão de encontrar amigos ao
virar da esquina…»
Já tinha ganho um lugar predilecto na alma do povo
cubano, mas esse estatuto reforçou-se quando aquele
poeta, jovem e formoso, teve de confessar ao
periodista Luis Bagaría para “El Sol de Madrid”, pouco
antes da sua morte, que cantava Espanha e que a
sentia até à medula, mas, mais do que isso, era um
homem do mundo e irmão de todos os homens.
NOTAS:
(1)
(2)

(3)

(4)

– «Um poeta em Nova Iorque»
– Fernando Ortiz Fernández (1881-1969) político,
escritor e etnomusicólogo cubano estudioso da cultura
afro-cubana e activo nacionalista em movimentos de
renovação cívica, tendo sido um dos fundadores do
Movimento Afrocubanismo
– José M. Chacón y Calvo (1892-1969), diplomata e
escritor, crítico e ensaísta e grande animador cultural, foi
vice-presidente da Academia Nacional de Artrs e Letras
entre muitos outros cargos.
– Os irmãos Loynaz eram os filhos de Enrique Loynaz
del Castillo, libertador cubano, autor da letra do Hino
Invasor para o exército independentista, amigo e auxiliar
de José Martí, ajudante de campo de António Maceo.
Um desses seus filhos foi Dulce Maria Loynaz, um dos
cumes da poesia cubana, grande amiga de Lorca.

Autor: Amador Hernández Hernández |
internet@granma.cu
(texto integral)
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A UTOPIA TORNADA REALIDADE

Fidel Castro não foi só um renovador permanente dos métodos de luta revolucionária, foi,

FI GU R AS D E STAC ADA S DA RE VOL U ÇÃ O

igualmente, um sonhador que teve a sorte de ver realizadas as mais belas utopias
e à utopia, que devolveu a esperança e as motivações
para lutar e defender a revolução próxima, porque
Fidel Castro tinha a coragem e a inteligência para
torná-la realidade.

B

Na sua alegação de defesa, Fidel tinha levado o seu
povo ao futuro e mostrou um país, onde os
camponeses eram donos da terra que trabalhavam,
revelou-lhes uma pátria cheia de escolas, de hospitais,
de médicos, de fábricas onde os trabalhadores
ganhavam o pão honradamente; um povo de gente
laboriosa, alegre e solidária; um país onde o culto à
dignidade plena do homem fosse a lei primeira da sua
Constituição.
Foto: Ilustrativa

em se sabe que o seu carácter irrequieto e
rebelde desde a própria infância contribuiu para sua
rápida maturidade política. Apenas com 21 anos,
como presidente do Comité Pró-Democracia
Dominicana da Federação dos Estudantes
Universitários (FEU), impulsionou acções para exigir
a demissão do ditador dominicano Rafael Leónidas
Trujillo e fez parte de um projecto militar para
derrotar o tirano militar.
Um ano depois, enviado à Colômbia como delegado
da FEU à 9ª Conferência Interamericana — citado
para se encontrar com o candidato a presidente
Jorge Eliécer Gaitán, na mesma tarde em que este
foi assassinado na revolta conhecida como “O
Bogotaço” — aderiu ao protesto do povo colombiano
e solicitou armas para combater o golpe militar.
A morte do líder ortodoxo Eduardo Chibás e a
traição da soldadesca cubana ao apoiar o golpe de
Estado de 10 de Março de 1952, liderado por
Fulgencio Batista, constituíram o empurrão definitivo
para que o jovem advogado concentrasse todos
seus esforços numa luta sem igual pela definitiva e
necessária independência de Cuba.

E o que parecia uma nova utopia de heróis românticos
foi se configurando a partir da prisão fecunda, a partir
do exílio produtivo, a partir daquele 25 de Novembro
de 1956, quando toda a utopia, vestida de verde-oliva,
veio montada num iate de liberdade e salvou o projecto
“Seremos livres ou mártires”, sem esquecer a surpresa
de Alegría de Pío, as longas caminhadas dos
sobreviventes pelo matagal fechado para levantar a
utopia sobre o pico Turquino e fazê-la descer
triunfante, com a estrela que ilumina como estandarte
martiano de vitória a 1 de Janeiro de 1959. Esse foi o
sonho que o jovem advogado havia adiantado na sua
alegação do Moncada.
Quando num país nasce um líder como Fidel, a utopia
está condenada, sem remédio, a se revestir de
realidades e para assegurá-lo aqui está Cuba, com o
mesmo sonho de que um mundo melhor é possível, e
que somos nós, os pobres e dignos, os responsáveis
por torná-lo realidade.
Fonte: Granma
Agosto, 2021

Retomaria o ideário do Apóstolo para convocar uma
geração de jovens dispostos a sacrificar tudo para
tornar realidade os sonhos de José Martí. Para Cuba
nascia um líder autêntico, sagaz e batalhador, com a
luz necessária para guiar grandes acontecimentos.
Os sucessos de 26 de Julho de 1953 não deram os
frutos militares almejados no momento, mas fizeram
acordar um povo forjado nas mais belas tradições
heroicas, que se agarrou ao Programa de Moncada
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BENS PARA CUBA

 26.08.1879 – Início da
Guerra Chiquita (1879/80)

No mês de Agosto, a Associação de Amizade Portugal
Cuba enviou para Cuba, com o apoio da Embaixada
em Lisboa, 15 quilos de medicamentos doados.
Este foi apenas um pequeno
gesto
de
amizade
e
solidariedade com o Povo
Cubano.

 12.08.1898 – Fim da guerra
hispano-americana

FESTA DO AVANTE!
A Associação de Amizade
Portugal Cuba vai estar
presente em mais uma
edição deste grandioso
e v e n t o .

I N I C I A T I VA S

EFEMÉRIDES

 16.08.1925 – Constituição do Partido Comunista
de Cuba – PCC

 13.08.1926
Nasceu
Fidel Castro

 13.08.1933 – Greve Geral que
pôs fim à ditadura de Machado.
Carlos Manuel de Céspedes
(filho) ficou como Presidente até 4
de Setembro

O nosso pavilhão pode ser
visitado no Espaço
Internacional, situado a 50
metros da entrada da Quinta da Princesa.
No nosso Bar poderás refrescar-te com as
tradicionais bebidas de Cuba e imperial ou
aconchegar o físico com Banana Frita, Salgados,
Bacalhau à Brás ou ainda uma sopinha de Rabo de
Boi ou a Sopa saloia do Oeste.
A nossa Banca estará fornecida de Charutos e
Cigarrilhas, T-shirts e muitos outros brindes.
Ficamos à tua espera!

 01.08.1953 – Aprisionamento, na Gran Piedra,
de Fidel Castro com dois companheiros
O criminoso Bloqueio movido pelo imperialismo, cria
grandes dificuldades ao povo cubano e é o principal
obstáculo ao desenvolvimento da maior ilha das
Antilhas.
Combater a desinformação e as calúnias lançadas
pela contra-revolução, alimentada financeiramente
pelas agências subsidiadas pelo governo imperial é
nosso propósito.
A AAPC vai iniciar na Festa do Avante mais uma
frente nesse combate, através do “WHATSAPP”.
Junta-te a nós nesta luta.
ADERE!

 05.08.1957 – Frank Pais é
assassinado em Santiago de
Cuba

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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