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COMUNICAÇÃO DA DIRECÇÃO À ASSEMBLEIA GERAL

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/

hegamos ao termo do mandato, tendo-se
completado o triénio 2018/2021.

É obrigação da direcção que agora termina o seu
mandato, manifestar o seu regozijo pelo trabalho
realizado até hoje por direcções anteriores e todos
os amigos de Cuba que deram o que puderam de si
mesmo, em prol da Revolução e ajudaram a
construir aquilo que a AAPC é hoje.

Este ciclo encerra com uma pandemia que teima em
permanecer, contando para isso com a cumplicidade
de um sistema que demonstrou ao longo dos tempos
que não resolve os problemas do povo e da
sociedade.

O Povo padece, mas as grandes multinacionais,
sobretudo as ligadas ao medicamento, arrecadam
milhões, dando prioridade ao acesso das vacinas a
quem dá mais, deixando para trás um rasto de
sofrimento das populações.

Perdemos a nossa liberdade e, à pala de uma
pandemia que encontra o caminho favorável à sua

continuada existência, os trabalhadores veem a sua
vida transformada num verdadeiro inferno pela falta
das vacinas do imperialismo.

São opções verdadeiramente criminosas! Estamos
verdadeiramente BLOQUEADOS!

O nosso trabalho foi bloqueado e, por isso,
instituições como a nossa vivem também elas
momentos muito difíceis.

Com a solidariedade dos amigos, temos resistido e
fazendo o que é possível no compromisso que
temos com Cuba, o seu povo e a sua Revolução
que resiste.

E, apesar do criminoso, o Bloqueio avança.

Aos futuros corpos sociais, desejamos os maiores
êxitos no seu trabalho.

Vamos vencer mais esta curva apertada!

Viva a solidariedade internacionalista!

C
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o passado dia 27 de Março, realizou-se a

nossa Assembleia Geral para apresentação

das Contas e Relatório de Actividade do ano

de 2020 e, simultaneamente, para a Eleição

dos Corpos Sociais para o triénio 2021/2023.

Devido à crise sanitária, criámos condições para

que a Assembleia se pudesse efectuar de forma

descentralizada e, neste sentido, os núcleos de

Coimbra, Loures e Évora puderam assistir via

online, participando activamente.

Foram postos à discussão e aprovados vários

documentos e moções que divulgamos nesta

edição.

CORPOS SOCIAIS ELEITOS PARA O TRIÉNIO 2021/2023

Mesa da A. Geral:

Presidente Pedro Noronha

Vice Presidente Domingos da Eugénia

Vogais: António Pereira

Valdemar Santos

Conselho Fiscal:

Presidente Lucinda Levita

Vogais Teresa Faleiro

Célia Champlon

Direcção

Presidente Augusto Fidalgo

Vice-Presidentes Eduardo Fonseca

Augusto Manuel Glória

Isabel Gomes

Tesoureiro Rui Ferrugem

Secretários Mário Nunes

Tânia Gabriel

Paula Frazão

Vogais: José Pinto

Isalina Pereira

Olinda Guerreiro

Pedro Bastos

Carlos Custodio
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Moção de Repúdio ao Bloqueio

Associação de Amizade Portugal – Cuba
reitera, uma vez mais, o repúdio ao criminoso
bloqueio imposto pelos Estados Unidos da América,
a 03 de Fevereiro de 1962, na sequência da Vitória
Revolução Cubana, libertando o país do jugo
imperialista.

Este bloqueio caracteriza-se pelo estrangulamento
da economia cubana, da subjugação de um povo e
da erradicação de um processo revolucionário, em
que o povo é soberano e recusa o jugo do vizinho
imperial.

Apesar da pressão da comunidade internacional,
particularizando a atitude desta na Assembleia Geral
da ONU que, desde 1992, vota contra o bloqueio a
Cuba, este perpetua-se, violando o princípio da
igualdade soberana, da não intervenção, da
nacionalização e da independência.

Desde 1959, a Revolução consolidou a afirmação de
protagonistas de mudanças, convocando, para a
linha da frente, o Povo Cubano que, com o destino
na mão, assegurou a permanência e a força de um
poder revolucionário, conquistando, desse modo,
direitos fundamentais para a nação.

Cuba é um exemplo inquestionável, quanto ao seu
exemplo e ao seu estatuto, marcando o ritmo da
História do Mundo sendo, possivelmente, o
acontecimento mais importante da segunda metade
do século XX na América Latina, tendo inspirado
diversos movimentos de autodeterminação e
promotores da liberdade.

Há 62 anos que Cuba mostra ao mundo, nas mais
graves e severas condições de privação, a vontade
soberana, colectiva e solidária de um povo - da qual
a Brigada Henry Reeve é exemplo.

O imperialismo norte-americano, uma das formas
mais severas de capitalismo, experimentou todos os
métodos de desestabilização, arquitectando novas
estratégias de corrupção e coacção terrorista, com o
objectivo de vergar o exemplo revolucionário.

A vontade e coragem resistente do Povo Cubano
tem garantido a defesa inabalável da Revolução,
indispensável num mundo demarcado por querelas
entre povos, numa vã tentativa de acesso a direitos
básicos vedados pelas garras do imperialismo.

A Associação de Amizade Portugal-Cuba estará
sempre com o Povo Cubano e com a sua
Revolução, assumindo o compromisso de, com
todas as forças dos militantes pela paz, lutar contra
este ignóbil Bloqueio.

Cuba Vencerá!

Proposta de Sócia Honorária

companheira Maria Armanda Fonseca é uma
destacada militante na solidariedade, para com o
Povo Cubano e a sua Revolução.

Faz parte deste grande colectivo, desde a sua
constituição como Associação de Amizade Portugal-
Cuba.

Fez parte da Direcção desde 1978, não mais tendo
deixado de ter uma participação activa no órgão
dirigente. Em 1991 foi eleita como Presidente, cargo
que exerceu até 2014, data a partir da qual foi eleita
como Presidente da Mesa da Assembleia Geral.

Promoveu e participou, na qualidade de dirigente, em
jornadas gloriosas de solidariedade com o Povo
Cubano, estando intrinsecamente ligada à história da
AAPC.

A companheira Armanda é, pois, uma figura
incontornável da nossa Associação, activamente
empenhada na acção de denúncia das inúmeras e
criminosas agressões movidas pelo imperialismo
ianque e na continuação da luta solidária com a
Revolução Cubana.

A Assembleia Geral da Associação de Amizade
Portugal-Cuba, reunida em 27 de Março de 2021,
delibera distinguir Maria Armanda Carvalho da
Fonseca, atribuindo-lhe a qualidade de SÓCIA
HONORÁRIA.

27.03.2021

A A

Nota
Foi também aprovada uma moção de solidariedade
com a Venezuela, que se transcreve, com Destaque,
na página seguinte.
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SOLIDARIEDADE COM A VENEZUELA
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A Revolução Bolivariana iniciada com a vitória
de Hugo Chavez em 1998, imprimiu uma nova
política de profundas transformações económicas e
sociais com grande impacto na vida dos
venezuelanos.

Logo no início foi eliminado o analfabetismo (com o
apoio do método cubano), que atingiu mais de
1.500.000 cidadãos.

foi criado o Serviço Nacional de Saúde que, através
da missão Barrio Dentro, presta assistência à
generalidade da população e em que têm participado
milhares de médicos cubanos.

A educação é gratuita em todos os níveis, incluindo o
universitário.

Através da grande missão vivenda foram construídas
habitações, tendo sido entregue em 18 de Março
último, a casa número 3.500.000.

Em 2016 foram criados os CLAP (comité locais de
abastecimento e produção), num total de 36.351 que
distribuem alimentação a 7.000.000 de famílias
(agora com 100% de produtos produzidos na
Venezuela), que no contexto da pandemia tem sido
fulcral no apoio às famílias.

Estas são algumas das principais conquistas da
Revolução Bolivariana, além da afirmação da sua
independência face aos interesses do imperialismo.

O impacto da Revolução Bolivariana na região,
pela rejeição da política do imperialismo norte
americano e do neocolonialismo europeu, o facto
das reservas de petróleo serem as maiores do
mundo e, como se não bastasse, possuem as
maiores reservas mundiais de 13 dos 20 principais
metais (incluindo ouro), é motivo para que a
Venezuela esteja no centro da brutal ofensiva do
imperialismo.

A guerra hibrida desencadeada pela administração
americana já provocou 11 tentativas de golpe de
estado, de que se destacam a tentativa de
assassinato, com drones, do presidente da
Venezuela, ministros e diplomatas quando assistiam
a uma parada militar; a tentativa derrotada de
invasão por mar, de mercenários americanos e o
ciber ataque ao sistema eléctrico, provocando a falta
de energia e do abastecimento de água a 32.000.000
de pessoas.

1.

2.

Moção de solidariedade com a Venezuela 

aprovada na Assembleia Geral da AAPC, realizada em 27.03.2021

A aliança cívico-miliar foi determinante na derrota de
todas estas acções.

Apoiado na ordem executiva de Obama, que declarou
a Venezuela como uma “ameaça inusual para a
segurança interna dos EUA”, foi imposto um bloqueio
económico, comercial e financeiro com graves
consequências para o povo venezuelano, tendo
provocado, em 6 anos, a redução do ingresso em
moeda estrangeira em 99% e a redução do PIB em
60%.

Face ao exposto, os sócios da AAPC reunidos em
Assembleia Geral deliberam:

 Denunciar as sanções unilaterais, arbitrárias e
ilegais impostas pelo imperialismo norte-
americano e pela União Europeia;

 Condenar as ingerências regionais como a OEA
e UNASUR pela interferência abusiva nos
assuntos internos da Venezuela;

 Condenar as acções desestabilizadoras de
golpe de estado e de actos terroristas, com o
apoio do governo reaccionário da Colômbia,
com o objectivo de derrubar o governo legítimo
da Venezuela;

 Condenar o congelamento de 7.000.000 de
dólares em bancos estrangeiros (1.500.000
milhões no Novo Banco, em Portugal), meios
financeiros necessários para a compra de
medicamentos, equipamentos médico e
alimentos.

 Congratular-se com a aprovação pelo Conselho
de Direitos Humanos da ONU, da Resolução
que condena o impacto negativo das sanções
unilaterais, arbitrárias e ilegais impostas pela
administração dos EUA;

 Manifestar o seu apoio à Revolução Bolivariana
da Venezuela e saudar a coragem e resistência
do Povo da Venezuela que, na Aliança Cívico
Militar tem derrotado todas as tentativas de
derrubar o Governo legitimo da Venezuela.

A VENEZUELA VENCERÁ!

VIVA A SOLIDARIEDADE ENTRE OS POVOS!
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A NECESSÁRIA RECUPERAÇÃO DO CAFÉ NA

MAIOR PROVÍNCIA PRODUTORA DE CUBA
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Pelas suas condições naturais e 

tradição, Santiago de Cuba deve 

atingir 30.000 toneladas, em 2030  e, 

assim, tornar possível o seu 

autoabastecimento e a sua condição 

de exportadora do grão de café

D

CUBA E VENEZUELA ASSINARAM ACORDO

BILATERAL SOBRE PRODUÇÃO ALIMENTAR

as carências que esta pandemia provocou,
desde o encerramento que impôs ao intercâmbio
comercial internacional e os golpes duros que
provocou na bolsa da nação, o café juntou-se a essa
lista de produtos de que se sente a falta. Ainda que o
esforço seja colossal para atenuar a sua presença
irregular, o facto é que é urgente que a ilha se liberte
de vez da dependência da importação de um grão
que aqui existe e que já o teve antes, criando
condições para o obter em quantidade e qualidade,
dando resposta às necessidades nacionais.

POR SUPERIORES ENTREGAS

De cafezal em cafezal anda o responsável pelo café,
cacau e apicultura na província santiagueira,
engenheiro Jorge Luis Rondón Borges. Com os pés
bem assentes na terra e com a mente no país,
assegura que o repto traçado para o território, pelo
programa de recuperação nacional do cultivo para
2030, não é uma quimera.

Sendo a maior produtora do rubro do país no
projecto, cabe a Santiago de Cuba a produção de
pelo menos 8.000 toneladas, cifra que marca o
record histórico atingido em 1982, e que pressupõe
superior entrega, dado que na colheita passada se
produziram 4.095 toneladas, e nesta se esperam
pouco mais de 4.314 toneladas.

Dados recolhidos de Informação Granma

Março, 2021

documento foi assinado aquando da 21ª sessão da
Comissão Intergovernamental do “Acordo Integral de
Cooperação Cuba-Venezuela”, presidida pelo Vice-Primeiro
Ministro cubano, Ricardo Cabrisas Ruiz, e a Vice-Presidente
executiva da República Bolivariana, Delcy Rodriguez
Gomez, que avaliaram os desafios da cooperação no
decurso de 2021 e o avanço dos projectos em vias de
execução, condicionados pela situação política e os
desafios impostos pela COVID-19.

Um projecto de cooperação foi igualmente assinado para a
expansão e a utilização integral da acácia branca, do
margaridão, da amoreira (morus alba ou amoreira branca) e
de outras gramíneas da Venezuela, que compreende a
troca de conhecimentos e de produção nas áreas da gestão
agronómica e da transformação agro-industrial para a
produção de alimentos para animais.

Os ministérios da Agricultura de Cuba e da 

Venezuela assinaram em 10 de Março, em 

Havana, um acordo visando promover o 

desenvolvimento bilateral da produção 

alimentar através da cooperação nos 

domínios da criação de gado, da piscicultura, 

da produção de cereais, de leguminosas, de 

tubérculos e da plantação de plantas 

proteicas e forrageiras

Cabrisas Ruiz referiu que o plano de cooperação anual
aprovado visa melhorar os sectores chave tais como a
saúde- com os esforços conjuntos para atenuar os efeitos
da pandemia e tomar medidas para o desenvolvimento e a
aplicação de candidatas vacinas cubanas - e reforçar os
laços nas actividades ligadas com a energia, os transportes,
a educação, a cultura e o desporto.

Estes projectos, acrescentou, servirão de base à elaboração
do plano de resistência e de desenvolvimento (Redes)
2030, fruto da combinação do plano nacional de
desenvolvimento económico com horizonte em 2030, de
Cuba, e do Plano da Pátria até 2025, da Venezuela.

A Vice-Presidente venezuelana sublinhou a resistência dos
dois países face ao bloqueio e às constantes medidas
coercivas unilaterais dos Estados Unidos. «A cooperação
Cuba-Venezuela foi essencial para o resultado vitorioso da
resistência dos nossos povos que não se deixam roubar,
não cedem às chantagens, e que continuam a obter vitórias
pelo futuro», afirmou ela.

As delegações, compostas por ministros dos dois países,
ratificaram a sua determinação de avançar no reforço e na
ampliação dos seus laços em todos os domínios do
desenvolvimento como meio de ultrapassar os efeitos
negativos do cerco económico exercido pelos Estados
Unidos como política de asfixia contra os dois países.

Autor: Milagros Pichardo | internet@granma.cu

Março, 2021

O
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CUBA TEM A MAIOR TAXA DE PACIENTES RECUPERADOS DA COVID-19 NA AMÉRICA
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Com a maior taxa de pacientes recuperados da Covid-19 na América (94,2% em 20 de Março, 

segundo o Ministério de Saúde Pública), e duas das suas cinco vacinas candidatas na última etapa 

dos testes clínicos, Cuba consolida a sua estratégia nacional para enfrentar a pandemia, com 

Presultados que, neste fim de semana, foram reconhecidos pelo Presidente da Bolívia, Luis Arce. 

Cuba e China desenvolvem vacina Pan-Corona contra várias estirpes.

umprimentamos o povo irmão de Cuba que,
apesar do brutal bloqueio, é o único país latino-
americano que tem duas vacinas candidatas na III
Fase: Soberana 02 e Abdala, sublinhou Luis Arce,
que qualificou de admirável o que o arquipélago
conseguiu no controle da doença.

Esse gesto foi respondido pelo Presidente da
República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, em
especial agradecimento pelo acompanhamento na
luta contra o bloqueio, ao ratificar a condição de
fraternidade que une as duas nações.

Começou no passado dia 22 de Março, em várias
instituições de Havana, o teste de intervenção com a
Soberana 02, que envolverá 150 mil voluntários.

CUBA E CHINA DESENVOLVEM VACINA PAN-CORONA 
CONTRA VÁRIAS ESTIRPES

China e Cuba estão a trabalhar na obtenção de uma
vacina, chamada Pan-Corona, que seja eficaz contra
diferentes estirpes do coronavírus SARS-COV-2 e
previna a Covid-19.

A agência de notícias Xinhua especificou que
cientistas nacionais e o Centro de Engenharia
Genética e Biotecnologia (CIGB) da Ilha maior das
Antilhas, estão desenvolvendo o produto na cidade de
Yongzhou, província de Hunan (centro), para
pesquisas conjuntas: «É uma estratégia que poderia
proteger contra emergências epidemiológicas de
novas estirpes do coronavírus que possam existir
futuramente».

Notas recolhidas do Jornal Granma

NICOLÁS MADURO AGRADECE

O ENVIO DE VACINAS CUBANAS À VENEZUELA PARA TESTES CLÍNICOS

Um passo importante no avanço de Cuba contra a Covid-19 foi o inicio da vacinação de voluntários 

incluídos na III fase do teste clinico da vacina Abdala.

Presidente da República Bolivariana da
Venezuela, Nicolás Maduro, agradeceu ao general-
de-exército Raúl Castro Ruz, ao Presidente da
República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, e ao
Sistema de Saúde, pela incorporação da nação sul-
americana na fase III dos testes clínicos das duas
vacinas candidatas cubanas mais avançadas:
Soberana 02 e Abdala.

Com seu agradecimento, e de acordo com a política
de complementaridade regional que Cuba e
Venezuela vêm promovendo constantemente,
afirmou que o sucesso promissor de ambas as
vacinas permitirá traçar um «caminho para a
produção em massa desta vacina da ALBA, porque
se for de Cuba já é da ALBA».

A notícia veio a público no domingo, 21 de Março,
num programa do canal de televisão, dedicado a
fazer um balanço da luta contra a Covid-19 na
Venezuela, que neste momento enfrenta uma nova

onda de contágios, fundamentalmente, pela
propagação da estirpe brasileira.

Nos últimos dias, Cuba divulgou o envio de 100 mil
doses da Soberana 02 ao Irão, para a realização de
estudos de eficácia naquele país.

Notas recolhidas do Jornal Granma

C
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esse espaço de diálogo genuíno, considerou-se

que neste 2021 que se aproxima, a vanguarda

política e cultural cubana vai ter muito que fazer.

Este irá ser um ano de reafirmação no qual se

cumpre o 45º aniversário da criação da Universidade

das Artes, o 60º da UNEAC e de “Palavras aos

Intelectuais”, os 95 anos do Comandante em Chefe

Fidel Castro e os 120 da Biblioteca Nacional, factos

estimulantes para os jovens prosseguirem neste

combate cultural, que é cada vez mais forte.

O intercâmbio foi também oportuno para desmentir a

farsa de que em Cuba a cultura está enfeudada à

Revolução e os artistas às instituições. O Ministério

da Cultura acompanha os processos de criação e

divulgação artísticas e, por isso, estamos sempre a

dialogar com os nossos criadores, sentenciou um

dos intervenientes.

«Num mundo cultural deprimido, a Revolução foi

uma luz» – comentou outro participante ao comparar

o ambiente artístico e cultural de Cuba antes e

depois de 1959: «Que coisa era um livro, um escritor

antes do triunfo da Revolução?». Hoje estamos

habituados a ter à nossa disposição museus,

escolas, bibliotecas, cinemas, teatros e outras

instalações e nem nos detemos a pensar que o

sistema institucional da cultura nem sempre esteve

aí para os cubanos».

No encontro foi dito que ser escritor e intelectual era

considerado um “mau negócio” antes da vitória

revolucionária. Hoje existe um apoio político cultural

para os jovens, os quais lograram protagonismo e

prestígio depois da democratização do acesso à

cultura, à educação e às artes.

Foi recordado que no início do ano de 1959, a

máxima direcção do país começou a programar o

rumo cultural da nação. Foram criadas instituições

como o ICAIC e a UNEAC; foram promulgadas leis

que reivindicaram a condição de arte das

manifestações em Cuba, algo que a Revolução queria

promover e levou-se a cabo a Campanha de

Alfabetização. Hoje as instituições trabalham para

consolidar a política cultural da Revolução.

Na reunião estiveram presentes Ernesto Luis Corvo

Vizcaíno, funcionário do Comité Central do PCC;

Alpidio Alonso Grau, ministro da Cultura; Fernando

Rojas, vice-ministro da Cultura; Diosvany Acosta

Abrahante, primeiro secretário da UJC e Rafael

González Muñoz, presidente nacional de la AHS.

Informação Granma

Março, 2021

No âmbito do Segundo Plenário do Comité Nacional da UJC – Unión de Jóvenes

Comunistas – militantes dessa organização tiveram um debate sobre as políticas culturais 

da Revolução Cubana e sobre a importância da cultura na defesa da identidade do povo.

N
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uando em 22 de Agosto de 1961 foi fundada a
União de Escritores e Artistas de Cuba (UNEAC),
começava a desenhar-se o verdadeiro rosto das
transformações socioculturais que dariam uma
reviravolta ao status quo sofrido secularmente por
gerações de cubanos.

As transformações foram qualificadas pelos
intelectuais como uma verdadeira revolução dentro
da outra, e que já Fidel havia anunciado, em
Palavras aos intelectuais, em Junho desse mesmo
ano – sem ter ainda tido tempo para sacudir o pó e o
fumo da metralha de Playa Girón – quando nas
conclusões daquela magna reunião os avisara: «Vós
ides constituir brevemente a associação de artistas e
efectuar um congresso» e, a partir desse mesmo
instante, exortou a iniciar uma ofensiva sem
precedentes contra os males da sociedade pré-
revolucionária, que negavam o espírito criador do
povo. «Vamos travar uma guerra contra a incultura.
Vamos travar uma batalha contra la incultura. Vamos
a desatar uma irreconciliável querela contra a
incultura e vamos bater-nos contra ela e vamos
ensaiar as nossas armas» disse, pluralizando esse
chamamento à jovem revolução e aos seus honestos
criadores, dispostos a tudo sacrificar em favor da
educação das classes mais humildes.

Aquela reunião histórica, realizada na Biblioteca
Nacional José Martí, constituiu o preâmbulo do que
estaria para vir em matéria de arte e literatura. Ao
mesmo tempo que ali se discutia num diálogo aberto
e produtivo mediante a política cultural de Cuba, nos
mais recônditos lugares da Ilha travava-se a colossal
batalha contra o analfabetismo, o obscurantismo e o
mito do fatalismo geográfico. O facto de que, no
decurso de apenas um ano, o povo descobrisse a
magia da leitura e, com ela, a fonte de todas as
crenças, de todos os saberes, haveria de salvar a
Revolução para a posteridade.

E foi tão poderosa a admiração dos cubanos,
educados na alegria de servir e na ética do ser, que
as aspirações desde logo acharam realmente
acomodadas no humanismo de uma revolução,
chegada através dum pensamento forjado na
verdade e no altruísmo. Foram esses anos, nos
quais as aspirações iam para além dos recursos
reais para lograr os propósitos do jovem Governo
Revolucionário em matéria de cultura, que fez
germinar a Industria Cinematográfica, a Escola de
Bailado, a Escola Nacional de Arte, o Instituto
Cubano do Livro; nacionalizou-se a imprensa;

multiplicaram-se, por todo o arquipélago, as

bibliotecas, as casas de cultura, as salas de cinema;

desenvolveu-se a programação da rádio e da televisão

a favor do entretenimento da educação de uma

sociedade cada vez mais inclusiva.

Como nunca antes, os filhos dos trabalhadores e dos

camponeses encontraram espaços para a (re)criação.

A arte e a literatura tinham deixado de ser privilégio de

uns poucos para constituírem um direito de todo o

povo. A Revolução começava a construir um país com

o apoio da sua gente laboriosa, educada e de alta

sensibilidade espiritual.

Nos 60 anos da sua fundação, a União de Escritores e

Artistas de Cuba (UNEAC) continuará dialogando, não

só com os escritores e artistas que se movimentam

nos grandes centros da cultura, pelo que se deve

continuar descentralizando os mais importantes

acontecimentos artísticos e literários e chegar, com

esse debate aberto, revolucionário, até aos mais

humildes espaços nos municípios e nos povoados, por

mais distantes que, geograficamente, possam parecer.

É o direito a participar nesse diálogo que estamos a

convocar para continuar construindo o país, junto com

a sua Revolução.

Naquela reunião Fidel concluiu: «Temamos outros

juízes muito mais temíveis, temamos aos juízes da

posteridade, temamos as gerações futuras...».

Sigamos dialogando, pois Eu, com o sentido que

Whitman deu ao pronome, também tomo a palavra

nesta batalha incessante pela verdade.

Autor: Amador Hernández Hernández | internet@granma.cu

Março, 2021
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 15.03.1878 - Protesto de Baraguá
“Com o Protesto de Baraguá, atingiu seu
ponto mais alto, atingiu seu clímax, atingiu
seu auge, o espírito patriótico e
revolucionário de nosso povo; e... as
bandeiras da pátria e da revolução, da
verdadeira revolução, com independência e
com justiça social, foram colocadas em seu
lugar mais alto.”

Autor: Fidel Castro
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 14.03.1892 – Sai o 1º número do jornal “Pátria”
que será o órgão oficial do Partido
Revolucionário Cubano.

 25.03.1895 – Manifesto de Montecristi -
documento oficial do Partido Revolucionário,
escrito por Martí e assinado por ele e por
Máximo Gómez em Monte Cristi, (República
Dominicana), em que são expostas as razões
da luta de Cuba contra a Espanha, que
clarifica que tal luta não é propriamente
contra Espanha, mas sim contra o regime
colonial imposto a Cuba.

 02.03.1901 – Aprovação da Amenda Platt

 25.03.1903 – Nasceu Julio Antonio Mella.

 10.03.1922 – Fundação da FEU - Federación
Estudiantil Universitária.
José António Echeverría, líder estudantil,
estava interessado na situação dos estudantes
e no papel dos jovens no âmbito do processo
revolucionário em Cuba e na América Latina.

 10.03.1952. – Golpe militar de Fulgêncio Batista,
o “cuartelazo”, que esmagou a constituição de
1940.

 13.03.1957 – Ataque ao Palácio Presidencial e
ocupação da emissora “Rádio Reloj” pelo
Directório Estudantil. No confronto com as
forças oficiais caíram vários jovens, entre os
quais o destacado líder universitário José
António Echeverría.

 04.03.1960 – Explosão de “La Coubre” no porto de
Havana.
Mais de meio século depois rendeu-se
homenagem aos trabalhadores e heróis
anónimos que perderam a vida na dupla
explosão no navio francês “La Coubre”, que
trazia armamento para a Revolução Cubana,
mais de cem tripulantes morreram e foram
feridas outras centenas mais. Fidel Castro
atribuiu a responsabilidade da explosão à CIA,
descrevendo-a como um “acto terrorista” dos
norte-americanos.


