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EDITORIAL 

 

Encontro Anti-imperialista de Solidariedade, pela 

Democracia e contra o Neoliberalismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizou-se em Havana nos passados dias 1, 2 e 3 de 

Novembro uma importante jornada internacional, em 

que a AAPC esteve presente. 

Reuniram-se 95 delegações, onde foi abordada a ofensi-

va imperialista contra os Povos da América-Latina e, 

particularmente, o agravamento do Bloqueio movido 

pelo vizinho imperial contra o Povo Cubano. 

Através deste debate estamos hoje mais informados so-

bre as consequências desta agressão inqualificável. 

Estamos perante uma acção que tem contornos de terro-

rismo de Estado e conta igualmente com a cumplicida-

de da União Europeia, em que o Estado Português dá o 

seu contributo em vassalagem ao famigerado presidente 

Trump. 

No final deste encontro, as organizações reforçaram o 

compromisso na luta contra esta agressão. 

Neste sentido, compete-nos estar mais atentos e fortale-

cer a nossa actividade em solidariedade com o heróico 

Povo Cubano. 

 

Cuba Vencerá! 

DESTAQUE 

 

O TERRORISMO, ARMA CONTRA A 

REVOLUÇÃO CUBANA 

 

Um episódio menos conhecido da ofensiva terrorista dos 

Estados Unidos contra Cuba verificou-se em 1981, quando 

de uma epidemia de dengue hemorrágico que, em poucas 

semanas, causou a morte de 158 pessoas, sendo 101 crian-

ças (na generalidade saudáveis e bem nutridas), num total 

de 344 203 pessoas afectadas. 

Os primeiros casos surgiram em simultâneo em 3 localida-

des, a cerca de 300 km entre estas, pelo que se concluiu que 

esta doença não surgiu de forma natural, não se tendo veri-

ficado qualquer actividade epidémica na zona, nem em ne-

nhum dos países com os quais mantinha contactos de inter-

câmbio de pessoas. 

Alguns anos mais tarde, no decurso do julgamento de um 

terrorista cubano em Nova York, este admitiu ter introduzi-

do o vírus infeccioso em Cuba. 

O surto da doença encheu os hospitais e levou ao encerra-

mento de escolas, que foram convertidas em hospitais. 

Um dos médicos, que prestou assistência às crianças, rela-

tou que chegou a ter a seu cargo 20 crianças em estado de 

choque, com vómitos de sangue. Uma menina de 5 anos 

morreu ao 5º dia da doença, após ter começado a ter febre, 

apesar de todos os cuidados e atenção médica e familiar. 
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Durante a epidemia, o Departamento de Tesouro dos Esta-

dos Unidos, aplicando as normas do bloqueio, atrasou a 

autorização para venda e envio para Cuba dos insecticidas 

necessários para atacar com êxito o vector da doença, tendo 

feito o mesmo com os aspersores de fumegação que deveri-

am ser utilizados. 

Como muitas vezes aconteceu em consequência do blo-

queio, Cuba viu-se obrigada a comprar os mesmos produ-

tos em terceiros países, com um custo adicional de vários 

milhões de dólares e demora maior na entrega, que origi-

nou mais mortes. 

As crianças falecidas tinham entre 0 e 14 anos. Embora a 

doença durasse de 3 a 7 dias, no 3º dia de febre surgiam 

hemorragias na boca e nariz, dor abdominal intensa, vómi-

tos frequentes, irritabilidade e sonolência e, no 4º dia, os 

pacientes entravam em estado de choque com mais hemor-

ragias, falecendo muitos deles no 5º dia. 

O referido terrorista, Eduardo Arocena declarou no Tribu-

nal Federal de Nova York que o objectivo da missão que 

chefiava era obter determinados germes e introduzi-los em 

Cuba. 

O terrorista não foi nunca julgado por esta actividade cri-

minosa e as autoridades nunca fizeram qualquer investiga-

ção sobre este tema. 

Este ataque terrorista, como tantos outros, e o bloqueio ile-

gal a Cuba pretendem pressionar a população cubana a agir 

contra as autoridades, a destruir a Revolução e permitir que 

os capitalistas yankees voltem a tomar posse dos recursos 

cubanos, tornando Cuba no país pobre e subdesenvolvido 

que foi antes da Revolução. 

 

FIGURAS DESTACADAS NA REVOLUÇÃO 

 

 

 

 
 

 

 

José Ramon Fernandez Alvarez, também conhecido 

por “Gallego” Fernandez, era filho de um asturiano que 

tinha chegado a Cuba em 1914, fugindo da guerra de Melil-

la, um autodidacta consciente da corrupção política do go-

verno cubano da época. 

Também a mãe de Gallego Fernandez condenava os crimes 

de Fulgêncio Batista e deu apoio político à revolução, distri-

buindo alimentos ao Exército Rebelde, tendo sempre dado 

apoio moral aos membros da III Frente Oriental. Com o seu 

consentimento, os trabalhadores das suas propriedades coope-

ravam com as forças do Exército Rebelde. 

Sendo estudante “Gallego” ingressou no exército em 1940, 

não só pelo gosto pela ordem e disciplina militar, mas tam-

bém porque pretendia influenciar e combater as muitas injus-

tiças que conhecia, a miséria, a discriminação, a exploração e 

corrupção existentes no governo. 

Inconformado com o golpe de estado de Batista e com os abu-

sos cometidos, participou num movimento com o objectivo de 

restabelecer a revolução de 1940, efectuar uma reforma agrá-

ria, recuperar bens públicos saqueados por Batista. 

Descoberta a conspiração é julgado e condenado a quatro 

anos de prisão, primeiro em La Cabaña e, por último, na Ilha 

de Pinos (hoje Ilha da Juventude), onde conheceu militantes 

do movimento 26 de Julho e militantes do Partido Socialista 

Popular (Partido Comunista). 

Após o triunfo da revolução, Fidel atribuiu-lhe grandes res-

ponsabilidades, tendo ocupado cargos como Ministro da Edu-

cação, assessor do Conselho de Estado, membro do Conselho 

de Estado e outros de grande relevância. 

É-lhe atribuído um contributo fundamental para a vitória de 

Playa Giròn quando, em 1961, se verificou o desembarque de 

mercenários armados, treinados nos Estados Unidos. Enquan-

to um batalhão aguentava as primeiras investidas dos invaso-

res, Fidel mandava o então capitão “Gallego” Fernandez, or-

denando à Força Aérea Rebelde que atacasse os invasores, 

obrigando os mercenários a recuarem. As forças invasoras 

foram derrotadas em apenas 72 horas. Foi a primeira derrota 

do imperialismo na América Latina e foram feitos 1197 prisi-

oneiros. 

“Gallego” Fernandez participou em Vigo na cerimónia de 

entrega simbólica de doações de materiais recolhidos em todo 

país, com o objectivo de contribuir para colmatar as dificulda-

des causadas pelo fim da União Soviética, sendo esta uma 

iniciativa da Associação de Amizade Portugal-Cuba com co-

laboração de núcleos de todo o país. 

Este herói cubano faleceu em 06 de Janeiro de 2019, aos 95 

anos, estando sepultado no Mausoléu da II Frente Oriental 

Frank Pais. 
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Ao longo de 16 sessões, entre 10 e 24 de Novembro, com 

especial protagonismo para a música de câmara, embora 

aberta a muitas outras possibilidades, o programa de Havana 

Clássica, na sua versão de 2019, honra a chegada da capital 

ao seu meio milénio de existência com a presença de desta-

cados intérpretes da Rússia, Alemanha, Estados Unidos, Grã 

Bretanha, França, Holanda e Itália e de vários dos melhores 

executantes cubanos. 

«Em cada ano há nomes que se repetem e de outros que se 

lhes juntam, porque os que já estiveram seduziram aqueles 

que vêm pela primeira vez com a convicção de que, em Ha-

vana, enriquecerão as suas experiências em contacto com um 

público atento, bem como com talentos locais que têm muito 

para lhes dar e estão ansiosos para admirar o trabalho que 

está sendo desenvolvido por Aldo López Gavilán, o qual foi 

indigitado como o compositor patrono do evento». 

Precisamente no dia em que Havana celebrou os seus 500 

anos, (16 de Novembro) na Basílica Menor de São Francis-

co, pelas 18:00 horas, Aldo López Gavilán apresentou obras 

novas da sua autoria, uma das quais “O Rito do Soldado” 

que é como que um diálogo com a obra “A História do Sol-

dado” de Igor Stravinski. 

A Havana Clássica decorreu noutros locais tais como: na 

sala Ignacio Cervantes, no Colégio Universitário San Geró-

nimo, no Oratório S. Filipe Neri, no Centro Hispano-

americano de Cultura, na Fábrica de Arte Cubana, na Funda-

ção Ludwig de Cuba e no Teatro Martí. 

Neste último local teve lugar na abertura do evento o colecti-

vo “Micompañía” dirigido pela espanhola Susana Pous com 

a obra Infinito, e a música ao vivo de Eme Alfonso, bem 

como o encerramento com um concerto da vocalista italo-

cubana Mónica Marziota. 

Ao evento concorreram, entre outros, a violinista Tai Mur-

ray, o contrabaixista Michel Taddei e a pianista Simone Din-

nerstein (EUA), o pianista Francois Dumont (França), a vio-

lista Anastasia Shugaeva (Rússia), e os violinistas 

Três anos de ausência de Fidel 

 

“E perante a realidade objectiva e historicamente inexorável 

da revolução latino-americana, qual é a atitude do imperia-

lismo yankee? Dispor-se a travar uma guerra colonial contra 

os povos da América Latina, criar um aparelho de força, pre-

textos políticos e instrumentos pseudo-legais subscritos com 

os representantes das oligarquias reaccionárias para reprimir 

com sangue e fogo a luta dos povos latino-americanos”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fidel partiu fisicamente há três anos mas continua presente 

no coração do povo cubano e dos amigos solidários de todo 

o mundo, nos médicos e restantes técnicos de saúde que ar-

riscam as vidas para salvarem outras vidas, nos professores 

que ensinam a ler e escrever na América e onde faça falta, na 

luta dura de resistência ao bloqueio, na solidariedade com as 

lutas mais justas desde a Palestina ao Sahara Ocidental. 

Ainda agora Fidel esteve presente também nas comemora-

ções dos 500 de Havana, na recordação da ingente obra de 

recuperação da cidade e da História de Cuba. 

Honrar Fidel, neste aniversário, é resistir ao bloqueio infa-

memente agravado, é continuar a obra da Revolução, é ser 

solidário denunciando o bloqueio, é lutar pelo fim desta ini-

quidade! 

CULTURA 

Dezasseis sessões de Havana Clássica 

 

O projecto, liderado pelo pianista Marcos Madrigal e pelo 

Gabinete de Património Musical Esteban Salas, da Oficina 

do Historiador da Cidade, responde à necessidade de realçar 

o protagonismo da cidade no desenvolvimento da arte dos 

sons de ontem e de hoje, ponto de partida de todas as músi-

cas do Caribe 
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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. 

10.12.1898 – Tratado de Paris entre os EUA e a Espanha , 

que põe fim à guerra de libertação. 

 

17.12.2014 –Libertação e regresso a Cuba de António, Ge-

rardo e Ramón (os últimos dos 5 Heróis Cubanos condena-

dos pela justiça norte-americana). 

 

 

 

27.12.1868 – Decreto de Bayamo em que Céspedes procla-

mou, em nome do poder executivo, que “Cuba livre é in-

compatível com Cuba Esclavagista”. 

 

AGENDA 

 

Alberto Sanna e Marino Capulli, o pianista Alessandro Stel-

la, e a soprano Annamaría Ferrante (Italia). 

Foi uma honra contar com vários violoncelistas de primeirís-

sima classe como o russo Nikolai Shugaev, a alemã Sonja 

Krauss, o holandês Willen Stan, a britânica Elizabeth Elliot e 

o estado-unidense Okorie Johnson, notável pelo seu trabalho 

experimental. 

Participaram na Havana Clássica os músicos cubanos Niurka 

González, Bárbara Llanes (também como compositora), Lis-

sy Abreu, Alejandro Calzadilla, Rodrigo García Ameneiro, 

Moisés Santiesteban, Alejandro Falcón, os quartetos de cor-

das Havana e Impulsus, o Ensemble Cantabile, a Orquestra 

do Lyceum Mozartiano, a Orquestra de Câmara da Universi-

dade das Artes, e a Orquestra de Câmara de Havana dirigida 

pela maestrina Daiana García. 

Sob o tema do resgate da memória histórica, a doutora Miri-

am Escudero, directora do Gabinete Esteban Salas, destacou 

um momento relacionado com o passado da cidade: o con-

certo na Basílica donde se recuperará para os ouvidos actuais 

a música de Joaquín Ugarte, que foi no século XVIII o mais 

antigo mestre de capela da Paroquial Maior havanesa. 

No âmbito deste acontecimento teve ainda lugar outro acon-

tecimento notável: no Centro Hispano-Americano de Cultura 

foi levada à cena, pela primeira vez em Cuba, a ópera “Il 

filosofo di campagna”, de Baldasarre Galuppi com libreto de 

Carlo Goldoni, estreada em 26 de Outubro de 1764 em Ve-

neza. 

EFEMÉRIDES 

 

02.12.1956 –Chegada a “Las Coloradas” do Granma - de-

sembarque dos 82 rebeldes cubanos que sob o comando de 

Fidel Castro iniciaram a guerra de libertação, entre os quais 

Che Guevara, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos, Francisco 

Medina P, Juan Almeida e Ramiro Valdés. Declarado “Dia 

das Forças Armadas Revolucionárias”. 

 

05.12.1956 – Combate de Alegría de Pío livrado pelos expe-

dicionários do Granma com as forças do Exército Nacional 

de Cuba na zona de Niquero. As forças expedicionárias fo-

ram surpreendidas pelo exército, e na dispersão posterior 

duas dezenas de revolucionários capturados foram assassina-

dos para ser apresentados como mortos em combate.  

 

7.12.1896 –Queda de Antonio Maceo em combate. 
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VIAGEM DE TURISMO POLÍTICO  

 

1º de Maio em Cuba 

 

Caros companheiros e amigos, 

Está em marcha a preparação da nossa viagem, por forma garantir uma estadia confortável e de grande interesse político 

e cultural. 

Além do que apresentamos no programa disponível ,http://www.associacaoamizadeportugalcuba.pt/index.php/actividade/

iniciativas/outras-iniciativas/481-viagem-de-turismo-politico, há várias diligências e tarefas a tratar, que dependem do número 

de pessoas inscritas, nomeadamente à reserva de viagem aérea. 

Tendo em conta a oscilação dos preços das viagens, apelamos que os interessados nos contactem até 15 de Dezembro de 

2019, de modo a procedermos às reservas em Janeiro de 2020. 

Estamos disponíveis para qualquer esclarecimento, através de contacto telefónico ou por correio electrónico. 

 

Informações Adicionais 

• É condição ser sócio da AAPC para integrar este programa. 

• Custo da estadia em Cuba: 

Grupo de 10 a 15 pessoas: 

quarto duplo    1.305 USD (aproximadamente 1.180€) 

quarto individual   1.460 USD (aproximadamente 1.320€) 

 

Grupo de 16 a 20 pessoas: 

quarto duplo    1.120 USD (aproximadamente 1.013€) 

quarto individual   1.275 USD (aproximadamente 1.153€) 

 

• A esta tarifa acrescem os seguintes custos: 

O custo do visto: sendo o próprio a tratar presencialmente no Consulado são 22 € 

Sendo tratado pela Associação, o custo é de 47,00 €. 

Seguro de Risco de Viagem, pode ser tratado pela AAPC e custa sensivelmente 20,00 €. 

Custos administrativos: 50.00 € a serem transferidos para a AAPC, no momento da confirmação da inscrição. 

 

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. 

http://www.associacaoamizadeportugalcuba.pt/index.php/actividade/iniciativas/outras-iniciativas/481-viagem-de-turismo-politico
http://www.associacaoamizadeportugalcuba.pt/index.php/actividade/iniciativas/outras-iniciativas/481-viagem-de-turismo-politico

