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Embaixadora Mercedes Martínez Valdés

A Sra. Embaixadora de 

Cuba em Portugal, 

Mercedes Martínes

Valdés, terminou o seu 

trabalho no nosso país 

e regressou a Cuba.

A Associação de Amizade Portugal Cuba não 

pode deixar de registar e regozijar-se da 

extraordinária relação que se verificou durante a 

sua presença, do apoio que sempre nos foi 

prestado no exercício do nosso trabalho.

Vivemos um período de grandes dificuldades 

devido ao constrangimento provocado pela 

pandemia, que nos impediu de cumprir muitas 

das acções programadas e às realizadas não 

conseguimos dar-lhe a dimensão que Cuba 

necessita.

Apesar dessa dificuldade, a Embaixada esteve 

sempre presente e colocou sempre o maior 

empenho na sua participação.

À Embaixadora Mercedes, pessoa de grande 

humildade, desejamos o maior êxito nas tarefas 

que lhe venham a ser atribuídas e manifestamos 

todo o nosso apreço. Foi muito gratificante o 

trabalho com a sua equipa.

CUBA VENCERÁ!
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CUBA NÃO ESTÁ SÓ!D E S T A Q U E

Cuba não está só!, não é uma simples frase, é a síntese de uma imensa solidariedade 
com Cuba que se manifesta por todo o mundo.

Segundo o Ministro das Relações Exteriores de Cuba chegaram ao país mais de 135 
importantes donativos de 40 países, durante o ano de 2021.

Neste mês de Janeiro chegaram a Cuba donativos dos seguintes países:

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
Por iniciativa de várias organizações norte americanas 
(Pontes de Amor, The People´s Forum e Pink Code) foram 
rececionadas doações de milhares de pessoas, que 
permitiram  doar 7.000 quilos de leite em pó e pagar o seu 
transporte para Cuba.
Medea Benjamim, da Pink Code, declarou à chegada a 
Havana  que “com esta carga queremos mostrar que há 
muitas pessoas dentro do meu país que querem e exigem o 
levantamento do bloqueio injusto”.
Estas organizações já tinham enviado para Cuba 9.000 kg de 
alimentos e seis milhões de seringas.
Outro importante acto de solidariedade com Cuba foi a 
iniciativa do músico e compositor cubano, residente nos 
E.U.A., Ignacio “Nachito” Herrera  que doou mais de 1 
milhão de dólares em material sanitário e equipamentos 
musicais, fruto da colaboração de muitos norte americanos 
e cubanos que sentem um profundo afeto por Cuba.
A Presidente do Instituto Cubano de Música, Indira Fajardo, 
agradeceu a doação e informou que esta beneficiará o 
sistema de saúde de Cuba, o Conservatório Amadeo Roldán
e as escolas de arte do país.

JAPÃO

Foto: Granma Ismael BatistaFoto: Granma Ismael Batista

RÚSSIA 

A Rússia enviou a Cuba um 
novo donativo de 24 
toneladas de material 
sanitário (material de 
proteção multiuso, seringas e 
outro material clínico). Granma Foto

Foto: Cuba Debate

Moscovo tem mantido um fluxo de doações a Cuba, 
materiais clínicos e produtos alimentares, num total de 
mais de 200 toneladas.

O Governo do Japão doou 84 
autocarros de passageiros 
destinados a Havana, no 
quadro da Ajuda Financeira 
Não Reembolsável. 
Por outro lado, organizações 
japonesas de amizade com 
Cuba doaram material 
sanitário (seringas, agulhas, 
máscaras faciais, batas, luvas e 
pilhas recargáveis), num 
montante de 81.322 dólares.

VIETNAM
O Vice Presidente da 
empresa vietnamita ViMariel, 
instalada na Zona especial de 
Mariel, entregou 
oficialmente uma doação de 
100 toneladas de arroz para 
Cuba, tendo realçado a ajuda 
de Cuba ao seu país como, Foto: Granma

por exemplo, na construção do Hospital Dong Hoi e 
lembrou a afirmação de Fidel Castro  “Para o Vietnam, até 
o nosso próprio sangue”.
Por seu lado, a Vice Ministra do Comércio Interno de Cuba 
agradeceu o donativo que vai beneficiar diretamente a 
população cubana.

ALEMANHA
A organização alemã de solidariedade CubaSi enviou um 
donativo ao Instituto Finlay de Vacunas de Cuba, que se 
dedica à investigação e produção de vacinas.

Foto: I.Finlay

Da mensagem de 
agradecimento do 
Instituto realçamos 
“Nossos jovens das áreas 
de produção de Vacinas 
agradecem a este grupo 
de amigos o seu apoio a 
CubaVive. Eles promovem 
na Alemanha a luta 
contra o bloqueio dos 
Estados Unidos a Cuba”.
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CUBA E CHINA VÃO CRIAR
UM INSTITUTO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

C I Ê N C I A  E  T E C N O L O G I A

A Universidade de Estudos Internacionais de Hebei (na 

China) e a Universidade Ignacio Agramonte Loynaz (de 

Camagüey) preveem inaugurar ainda no ano corrente 

um Instituto Internacional de Investigações sobre 

Inteligência Artificial.

No projecto, nascido no âmbito das relações de 

cooperação entre ambas as instituições académicas, 

participa também a Universidade Central «Marta 

Abreu» (de Las Villas).

O periódico Adelante contactou a directora de 

Relações Internacionais da Universidade de Camagüey, 

Yailé Caballero Mota, que informou que a concepção

do projecto surgiu da estratégia de investigação 

doutoral e de maestrias.

O projecto promoverá as investigações dirigidas para a 

resolução de problemas dos dois países, tendo sido 

acordada a divulgação desses trabalhos com a 

publicação de um livro intitulado “Inteligência Artificial 

e Outras Tecnologias Para Uma Sociedade Digital”

editado por Cuba-China, nos idiomas espanhol e inglês.

Fonte:internacionales@granma.cu

Janeiro, 2022

P R O D U Ç Ã O  E  D E S E N V O L V I M E N T O

NOVO CENTRO GENÉTICO EM GUATÁNAMO
ELEVARÁ A PRODUÇÃO DE ABELHAS-RAINHA

Um novo centro genético para melhorar a produção de 
abelhas-rainha, motor do desenvolvimento da apicultura, 
foi criado na quinta agro-ecológica “La Sorpresa”, no 
município de Guantánamo, capital da província de igual 
nome.

Pertencente à Cooperativa de Créditos e Serviços 
Fortalecida Luis Rustán (CCSF), o recinto favorece a 
renovação dos insectos em 25 colmeias, a criação de 
enxames com melhor qualidade e a realização de maiores 
rendimentos na produção sustentável de mel ecológico. 
Para tanto, usam-se tecnologias limpas e métodos de 
economia circular, originando um valor acrescentado.

Nas fazendas vizinhas do centro genético, os criadores 
utilizam a polinização em plantas cucurbitáceas, como a 
abóbora, o pepino e o melão, muito utilizadas na 
alimentação humana e animal.

Essas acções permitirão a criação de novas fontes de 
emprego e melhor remuneração dos produtores, os quais 
tiveram formação a fim de enriquecer os seus 
conhecimentos e desenvolver habilidades indispensáveis 
no manejo dos apiários.

Com a troca de rainhas, a produção pode aumentar entre 
15 e 30 %, uma vez que as menores de 12 meses põem 
mais ovos que as de mais de um ano de idade.

As colónias que durante a floração possuem mais 
indivíduos são as mais produtivas.

O programa estratégico de desenvolvimento do sector em 
Guantánamo, até 2030, prevê o aumento de todos os 
produtos da colmeia, os quais aportam cerca de 20 
milhões de dólares anualmente ao Ministério da 
Agricultura, parte deste montante é investido na aquisição 
de suprimentos e recursos para os criadores.

Fonte: Granma

Janeiro, 2022
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NAVIO MEXICANO COM PROA PARA LEITURA

C U L T U R A

A 30ª Feira Internacional do Livro de Havana receberá os 

Estados Unidos Mexicanos como convidado de honra e 

homenageará os centenários do nascimento de Carilda

Oliver Labra e Jesús Orta Ruiz (o índio Naborí).

Milhares de livros do México, com destino à 30ª Feira 

Internacional do Livro de Havana, que acontecerá de 10 a 20 

de Fevereiro, chegaram à capital no Navio Huasteco, da 

Marinha Mexicana, denominado Havana Fair Logistics Cruise.

Com isso, o país irmão honra a condição de ser, pela segunda 

vez, convidado de honra do maior festival cultural que 

acontece todos os anos em Cuba e é um exemplo convincente 

dos laços de amizade entre as duas nações.

Em 4 de Fevereiro, o Huasteco, que também trouxe uma 

doação para instituições culturais e educacionais, tocará 

novamente as docas cubanas com o pessoal do Ministério da 

Cultura mexicano e do Ministério da Marinha que participarão 

do evento.

Em Setembro passado, durante o Festival Internacional 

Cervantino, realizado em Veracruz, no qual Cuba participou 

como convidado de honra com uma centena de artistas, e 

durante a visita do presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez

àquele país, o ministro cubano da Cultura, Alpidio Alonso 

Grau, propôs às autoridades políticas e culturais mexicanas 

que o México seja o convidado de honra da 30ª Feira 

Internacional do Livro de Havana.

Fonte: cultura@granma.cu

Janeiro, 2022

Foto: Cubadebate

PRÉMIO NACIONAL DE TEATRO PARA CORINA

Corina Mestre – actriz e pedagoga  

Díaz-Canel felicitou "a grande atriz e professora das 
artes cénicas" e enviou um abraço à defensora da 
Revolução "com o profissionalismo e a paixão do 

compromisso autêntico"

Para uma das mais diligentes formadoras de artistas de 
Cuba, para quem o seu compromisso com a cena sempre 
foi uma constante na sua vasta carreira, para a popular 
Corina Mestre foi o Prémio Nacional de Teatro 2022, 
instituído em 1999 e concedido pelo Conselho Nacional 
das Artes Cénicas às figuras mais representativas do 
teatro cubano, pela obra da vida.

Vice-presidente da Associação dos Artistas Cénicos da 
Uneac, professora de actuação em diversas instituições do 
nosso sistema de ensino artístico, a destacada actriz foi 
formada sob a direcção de Raquel Revuelta, num dos 
grupos mais importantes do nosso país, o Teatro Estúdio, 
onde assumiu vários papéis em inúmeras obras.

O seu trabalho no panorama nacional tem-se dirigido a 
diversos públicos, desde os mais novos em casa aos 
adultos, razão pela qual está próximo de várias gerações.

Corina Mestre é reconhecida e admirada pelo povo 
cubano não apenas pelas suas constantes incursões no 
palco, mas também pelos seus desdobramentos noutras 
áreas, como rádio, televisão e cinema e, também, pela 
sua presença habitual em exames de admissão para 
escolas de arte.

Outras características a identificam como singular 
oradora: a sua paixão por Cuba, um sentimento que a 
acompanha na educação de seus alunos e suas palavras 
elevadas ao serviço da Revolução.

Autor: Laura Mercedes Giraldez
Janeiro, 2022
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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

Para envio do recibo, deve ser dado conhecimento à AAPC  do 

pagamento ou contribuição para o endereço:

aapcuba@gmail.com

E F E M É R I D E S I N I C I A T I V A S

• 01.01.1959 – Triunfo da 

Revolução - Vitória do Exército 

Libertador sobre a ditadura 

militar reaccionária que se 

manteve durante quase 7 

anos no poder.

• 05.02.2022 – Almoço 

comemorativo do 

Triunfo da Revolução. 

15 :00h – Sede da 

AAPC

• 05.01.1892 – Cayo Hueso – aprovação dos estatutos do 

Partido Revolucionário Cubano.

• 08.01.1959 – Entrada em 

Havana do Exército Rebelde, 

chefiado por Fidel.

• 10.01.1929 – Assassinato de Juan Antonio Mella

• 12 .01.1868 – Holocausto de Bayamo – incêndio da 

cidade decidido pelos seus habitantes para impedir a 

reconquista da cidade pelas tropas espanholas 

comandadas pele General Valmaseda à frente de cerca de 

3.000 soldados de artilharia e infantaria. O avanço da 

tropa espanhola foi atrasada pelos combatentes crioulos, 

armados de paus e machetes, que nas margens do rio 

Salado travaram uma heróica luta que durou 3 dias 

• 15.01.1934 – Golpe de Estado de Batista que põe fim ao 

Governo dos 100 dias e dá a presidência a Carlos 

Mendieta

• 17.01.1957 – Ataque pelo grupo 

rebelde a La Plata, 1 mês e 15 dias 

depois do desembarque do Granma

• 22.01.1869 – Publicação do único número do jornal “Pátria 

Livre” editado por José Martí

• 28.01.1853 – Nasceu José Martí, em Havana 

• 12.02.2022 – Assembleia de constituição Núcleo de 

Grândola – 15.00 horas.

• 26.02.2022 – Comemoração do Triunfo da Revolução: 

Iniciativa do Núcleo Loures/Odivelas – 19.00 horas

Assembleia Geral

• 26.03.2022 – Assembleia Geral da AAPC para 

discussão e aprovação das contas e plano para o 

corrente ano.

• A Assembleia terá lugar na Sede da AAPC com 

inicio às 14.30 horas.

Cabaz Solidário

No passado dia 29 de Janeiro, tal como informado 
anteriormente, procedemos ao sorteio do Cabaz da 
Solidariedade.

O resultado financeiro do Cabaz da Solidariedade tem por 
objectivo contribuir para o reforço do nosso orçamento da 
despesa, em 2021 por maioria de razão, devido ao apoio 
extraordinário que temos dado à Revolução do povo 
cubano.

O resultado desta iniciativa foi muito positivo e 
fundamental para podermos manter o nosso 
funcionamento regular.

A todos quantos puderam contribuir, o nosso 
reconhecimento.

A Luta Continua,

CUBA VENCERÁ!

N.º premiado: 783

Informamos que o 
companheiro premiado 
fez a oferta do cabaz à 
Embaixada de Cuba em 
Portugal.


