
Lembra legado do presidente de Cuba de Vilma Espín 
 

 
"O nosso tributo a Vilma para sempre, cujo legado feminino e patriótico deixa Cuba orgulho-
sa e continua inspirando gerações de mulheres", reafirmou Díaz-Canel na rede social.  

 

Notícia completa: Lembra o legado do Presidente de Cuba de Vilma Espín - Juventud Rebelde 

- Diario de la juventud cubana 

Contactos e Quotização 
Av. Engº. Arantes e Oliveira nº 5 – S/L – D – 1900-221 Lisboa 
Telefones: 213857305 // 962022208 // 962022207 (whatsapp) 

 
IBAN PT50 0033 0000 0058 0164 1169 7 

Semana VIII 
 
 
13/06/2022 | 19/06/2022 

A fantasia e o seu espaço no mundo real 
 

Dois gigantes que a história uniu além de uma data e de um ideal comum. Dois homens que, em 

épocas diferentes, dignificaram nosso passado patriótico em igual medida para iluminar o presente e 

o futuro. Dois heróis que são filhos de junho, e da Revolução. 
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Destaque Semanal  

Cuba precisa catapultar o uso de energias renováveis 
 

É necessário incentivar o desenvolvimento de projetos e estratégias, nos quais a 

segunda edição da Feira Internacional de Energia Renovável, a ser realizada de 22 

a 24 de junho, terá um papel fundamental 
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Um bloqueio que eles dizem não existir, 
agora que é ainda mais cruel e feroz 

 

Faz hoje cinco anos, Donald Trump limpou o pó da retórica da Guerra Fria e intensi-

ficou o bloqueio económico, comercial e financeiro contra Cuba com o número inco-

mum de 243 medidas. 
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Informações sobre feridos em acidente de hotel em Saratoga 
Reiteramos nossa gratidão a todas as agências, organizações e pessoas em 

geral, que têm apoiado as ações que realizamos com os pacientes e seus 

familiares, bem como a preocupação demonstrada com os pacientes interna-

dos. Informações sistemáticas serão mantidas pela mídia e através do nosso 

Site. 
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