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CUBA RESISTE!

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/

O
Editorial

• Cuba Resiste!

Destaque

• O Povo de Cuba 

derrotou o 

Imperialismo Norte 

Americano 

Solidariedade 

Internacional

• O Povo Cubano 

Resiste! A 

Solidariedade pela 

sua Luta é Imperiosa.

Internacional

• 42.º Aniversário da 

Revolução Sandinista

Desporto

• O Desporto cubano 

em destaque em 

Tóquio

Efemérides

Iniciativas

desenvolvem acções de terror com intuito provocatório. Actos deploráveis que
resultam das campanhas anticubanas lançadas desde Washington e fazem parte da
violência gerada pelos Estados Unidos, que fomentam o ódio e aumentam as
tensões.

O terrorismo mediático, a guerra cibernética e o incitamento à violência contra Cuba
configuram uma política de terrorismo de estado que está votada ao fracasso e
representam, uma vez mais, uma derrota da política americana contra o povo
cubano.

Os EUA, que se arvoram dos paladinos da luta contra o terrorismo, nunca tomaram
qualquer atitude pública contra estes actos, assim como não o fizeram quando do
atentado terrorista contra a Embaixada de Cuba em Washington.

O fim da ingerência nos assuntos internos de Cuba, disfarçada de intervenção
humanitária, bem como o fim do criminoso bloqueio causador das graves
dificuldades económicas e sociais que o povo cubano enfrenta há décadas, são as
exigências de centenas de organizações de solidariedade em todo o mundo. Que se
cumpra o voto contra o bloqueio, aprovado na Assembleia Geral das Nações Unidas,
em que apenas EUA e Israel se opuseram.

Exige-se respeito pelo Direito Internacional, como forma de garantir a paz e o direito
à soberania dos povos.

A Associação de Amizade Portugal Cuba manifesta a sua solidariedade inequívoca
com a revolução cubana e o seu povo e participará humildemente em todas as
acções que visem a salvaguarda do povo à sua soberania.

Cuba Vencerá!

rganizações solidárias
com o povo cubano em vários
países manifestaram o seu
repúdio pelas provocações que
têm sido desencadeadas junto
a instalações diplomáticas,
como aconteceu na Guatemala
e o grave atentado bombista
perpetrado em França.

Grupos organizados de índole
fasc is ta , mot ivados pelo
d i s c u r s o a g r e s s i v o d o
imperialismo, protagonizado
pelo próprio Joseph Biden,

Foto: Prensa Latina (Guatemala)
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O POVO DE CUBA DERROTOU O IMPERIALISMO NORTE-AMERICANO
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Foto: Estúdios Revolucion

á mais de 60 anos que o regime imperialista
norte-americano impõe um bloqueio ilegal, injusto e
cruel contra Cuba, agravado pelas 243 medidas
coercitivas do governo de Trump.

Aproveitando as dificuldades acrescidas pela
situação da pandemia, o governo dos EUA
desencadeou uma inusitada campanha mediática de
ingerência contra Cuba, tendo o governo cubano
acusado o governo de Biden, de estar implicado
directamente e de ter graves responsabilidades nos
incidentes que ocorreram em 11 de Julho.

enviou uma carta em que solicita a intervenção do
Secretário-Geral das telecomunicações (U.I.T.) de que
Cuba é membro, para que cessem essas acções e
que exija aos EUA a não utilização das TIC em
campanhas contra Cuba.

O ataque mediático desencadeado desde os EUA
insere-se na guerra híbrida, ou não convencional,
contra Cuba ao longo dos anos, e faz parte da guerra
psicológica e propagandística de manipulação de
mentiras, do apoio a contra-revolucionários
mercenários, da guerra biológica, das agressões de
carácter militar, das sabotagens e das tentativas de
assassinato dos principais dirigentes da Revolução,
para citar alguns exemplos.

Todas estas investidas contra a independência e as
conquistas da Revolução foram derrotadas pelo Povo
Cubano.

O governo dos EUA destina centenas de milhões
dólares para a ingerência em Cuba, tentando provocar
a desestabilização, o caos social e a violência.

Nos acontecimentos de 11 de Julho houve distúrbios e
desordens numa escala limitada (ao contrário do
propagandeado pela imprensa “ocidental”), foram
incentivados e dirigidos pelo exterior e que foram
repudiadas pela generalidade dos cubanos.

O objectivo do regime imperialista norte-americano era
desencadear uma revolta social com a finalidade de
derrotar a Revolução. Essa tentativa fracassou
rotundamente.

H

As manifestações realizadas por toda a Maior Ilha das
Antilhas, de que se destaca a realizada em Havana
que, em contexto da pandemia, juntou 100.000
cubanos, à frente dos quais estava Raúl de Castro, o
Presidente Diaz-Canel e outros dirigentes
demonstrando o seu apoio à Revolução.

A unidade do Povo Cubano saiu reforçada e aumentou
a solidariedade internacional com a Revolução
Cubana.

CUBA NÃO ESTÁ SÓ!

CUBA VENCERÁ!

Não à 

ingerência 

Imperialista 

em Cuba!

da moção contra o Bloqueio (o que veio a acontecer
com 184 votos a favor e dois contra dos EUA e
Israel).

Segundo o Ministro de Relações Exteriores de Cuba,
essa campanha foi realizada pela companhia dos
EUA ProAtiv Miami Corporation que, como
comprovou com cópia do documento de certificação,
foi financiada pelo governo da Flórida sendo, assim,
responsável pelas acções desestabilizadoras e
terroristas contra Cuba. O governo da Califórnia
deveria preocupar-se e canalizar os seus recursos
em medidas adequadas à situação sanitária do seu
estado, onde a pandemia já provocou 39.000 mortes.

O Ministro sublinhou que esta campanha faz parte de
um projecto, criado pelo governo dos EUA e
financiado pela USAID, que visa uma estratégia de

O Ministro das Relações
E x t e r i o r e s d e C u b a
denunciou que a etiqueta
“SOSCuba” não surgiu em
Cuba, mas sim em Nova
Iorque, em Junho, sob o lema
de “ajuda humanitária”, para
tentar impedir a aprovação na
Assembleia Geral da ONU,

Fim ao 

criminoso 

Bloqueio!

guerra comunicacional contra
Cuba, denunciou que a etiqueta
SOSCuba foi movimentada de
uma dezena de contas, mas com
grande capacidade tecnológica,
automat izadas , inorgânicas ,
robóticas e com instrumentos de

informatização. E, mais adiante, explicou que no dia
9 de Julho foram desenvolvidas acções coordenadas
para aumentar o volume 16 vezes superior à referida
etiqueta. Especificou que uma só conta twitter
localizada em Espanha, operada desde os EUA,
publicou mais de mil mensagens nos dias 10 e 11 de
Julho, à razão de 5 partilhas por segundo.

O Ministro denunciou a empresa Twitter por não ter
activado os seus sistemas anti-spam, como era sua
obrigação, apesar das denúncias que recebeu.

Por seu lado, a Ministra das Comunicações de Cuba
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O POVO CUBANO RESISTE!

A SOLIDARIEDADE PELA SUA LUTA É IMPERIOSA!
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oi uma iniciativa que teve grande
receptividade, onde ficou bem patente o apreço
pelo povo cubano e a sua revolução e,
simultaneamente, o repúdio pelo bloqueio que
há mais de 60 anos os EUA movem contra
Cuba.

A Campanha europeia para aquisição de 10 milhões de seringas para Cuba, que decorreu 

sobre o lema “A SOLIDARIEDADE SALVA VIDAS”, foi um êxito!

Apesar do êxi to da
“ C a m p a n h a d a s
S e r i n g a s ” , a s
dificuldades mantêm-se
devido ao agravamento
dos contágios na ilha e
à s n o v a s e s t i r p e s
levadas por viajantes,
sendo imperioso a continuidade da nossa
solidariedade.

Tem tido expressão significativa a ajuda
solidária de vários Estados e, perante as
dificuldades existentes, as organizações de
solidariedade continuam a apelar à ajuda ao
povo cubano.

Essas contribuições continuam a chegar-
nos e, resultante desse apelo, transferimos
recentemente para a MEDICuba mais
10.000€, a juntar ao transferido no mês
transacto, que já permitiu a aquisição de 203
mil seringas.

A Associação de Amizade Portugal Cuba
renova o apelo para continuarmos a trabalhar
no sentido de intensificar a nossa militância,
trazendo mais amigos para a compreensão do
que representa a luta do povo cubano para a
humanidade.

Este bloqueio é criminoso, é genocídio.

A SOLIDARIEDADE SALVA VIDAS!

FIM AO BLOQUEIO!

CUBA VENCERÁ!

Vários países do mundo demonstram o seu apoio e
solidariedade com Cuba que enfrenta as dificuldades
económicas resultantes do criminoso bloqueio do
governo dos EUA e, agora, agravadas pela pandemia. A
seguir destacamos alguns exemplos de verdadeira
ajuda humanitária:

 RÚSSIA – Transportadas
em dois aviões Antonov (das
maiores aeronaves do
mundo), chegaram a Cuba 88
toneladas de equipamentos de
protecção sanitária, incluindo
um milhão de máscaras
médicas e ainda produtos
alimentares.

 MÉXICO – O Presidente Lopez Obrador, na
comemoração do aniversário de Simon Bolívar – o
libertador, afirmou que o bloqueio contra Cuba é
desumano e medieval: “creio que, pela sua luta pela
soberania, Cuba e o povo cubano merecem o prémio
da dignidade e, essa Ilha, deve ser considerada
património da humanidade”). O México enviou dois
barcos da marinha com gasóleo para os hospitais,
material médico e produtos alimentares.

 BOLÍVIA – O Presidente Luís Arce lembrou a
solidariedade de Cuba com o seu país, com as
brigadas médicas, as cirurgias oculares, a
alfabetização, e enviou 20 toneladas de material
médico e produtos alimentares.

 NICARÁGUA – vai enviar um barco com produtos
alimentares nicaraguenses.

 VIETNAM – enviou, num acto simbólico, 12.000
toneladas de arroz.

 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA – por iniciativa
de organizações solidárias com Cuba já chegaram
1.700.000 seringas das 6.000.000 que vão enviar.

Juntando-se às iniciativas destes governos,

diversas associações de amizade com Cuba,

dos países da américa-latina e da Europa

estão a contribuir com ajuda humanitária.

F
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42.º ANIVERSÁRIO DA REVOLUÇÃO SANDINISTA
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General-de-exército Raúl Castro Ruz, e o Primeiro Secretário do Comité Central do

Partido Comunista de Cuba e Presidente da República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez,

parabenizaram o povo e o Governo da Nicarágua, por ocasião do 42º aniversário da

Revolução Sandinista:

«Em nome de nosso Partido, do povo e do Governo cubano, estendemos nossas mais

calorosas felicitações pelo 42º aniversário do triunfo da Revolução Sandinista», diz a carta

enviada ao presidente Daniel Ortega e à vice-presidente Rosario Murillo.

«A Cuba socialista martiana e fidelista, com a sua solidariedade irrevogável e compromisso

internacionalista, continuará marchando junto com o povo nicaraguense que, guiado por

vocês e hasteando as bandeiras do sandinismo, enfrenta em condições muito difíceis os

desafios do desenvolvimento socioeconómico dada a hostilidade constante e intrometida do

imperialismo. Contam com nosso apoio para continuar fortalecendo os laços históricos de

fraternidade que nos unem», destacou o texto.

O
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O DESPORTO CUBANO EM DESTAQUE EM TÓQUIO
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omos forçados a interrogarmo-nos:

como é possível que uma nação com tantas

dificuldades apresente em Tóquio tanta

qualidade no seu desporto?

A resposta está certamente nas condições

que o Estado Cubano, apesar dessas

dificuldades, consegue assegurar para e

com o seu povo, tendo como objectivo

maior o bem-estar físico e psíquico de toda

a população.

Arlen López deu a Cuba a quarta medalha de 
ouro (Boxe)

Fernando Dayán Jorge et Serguey Torres
(Canoa)

S

Na realidade, e apesar do criminoso

bloqueio, todos os direitos alcançados com

a Revolução, desde a saúde, ao ensino,

incluindo o acesso ao desporto desde a

infância, mantêm-se e reforçam-se.

Nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020,

Cuba conquistou 7 medalhas de ouro, 3

medalhas de prata e 5 medalhas de bronze,

no total de 15 medalhas em várias

modalidades, além de 11 diplomas

olímpicos.

O remo, o boxe, o atletismo, a luta greco-

romana são algumas das modalidades em

que os atletas cubanos obtiveram os

melhores resultados. Salienta-se que este

feito foi conseguido só por atletas nacionais.

Cuba ocupa o 14.º lugar na tabela de

ordenação dos países medalhados, num total

de 104 delegações de países participantes.

Importa realçar a honrosa prestação dos

atletas cubanos, pelo significado político que

esta delegação desportiva está a alcançar.

Mijaín López (Greco-romana) – Foto: BAPTISTE FERNANDEZ/GETTY



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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 05.07.1940 – Aprovada a nova Constituição de 
Cuba (liberal)
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 26.07.1953 – Assalto ao Quartel Moncada. –
Celebrado como “Dia da Rebeldia Nacional”

 30.07.1957 – “Dia dos Mártires da Revolução” –
celebra a data em que Frank Pais foi assassinado 
em Santiago de Cuba

Como é do vosso conhecimento, a AAPC volta

a ter um espaço de divulgação da Revolução

cubana na Festa do Avante! deste ano.

As Jornadas de Trabalho para a construção do

nosso espaço na Festa já estão em marcha. O

nosso espaço ganha forma mas ainda há muito

para fazer.

Todos os sócios e amigos que queiram

participar desta grande realização pela nossa

Associação, devem inscrever-se junto da

direção, através dos contactos que divulgamos.

As datas das jornadas de trabalho serão

divulgadas semanalmente na nossa página do

Facebook.


