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A AAPC NA FESTA DO AVANTE!

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/

esta edição do nosso Boletim
não podíamos deixar de assinalar a
nossa presença neste grandioso
certame que é a Festa do Avante e
manifestar a enorme honra pelo
convite que foi dirigido, uma vez mais,
para nele participarmos.

Tudo fizemos para que a nossa
presença fosse honrosa, procurando
melhorar o nosso espaço, quer na
oferta de materiais, quer na qualidade
dos produtos servidos no nosso bar.

Tais melhorias só foram possíveis
graças à participação voluntária de
dezenas de amigos. A todos o nosso
agradecimento.
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por isso, lhe termos manifestado toda a
nossa solidariedade e carinho.

Fernando Gonzalez falou-nos da luta pela
paz e da solidariedade, um desiderato
que desde o início do triunfo da revolução,
orienta a política da maior ilha das
Antilhas.

A luta pela soberania dos povos e o
direito de decidirem sobre o seu próprio
destino é uma das batalhas cruciais
travada pelos amantes da paz e da
democracia. Não é, no entanto, o que
pensam os alinhados com o imperialismo
norte americano que, sem qualquer
escrúpulo, utilizam a mentira e a
difamação para justificarem invasões,
roubos das riquezas naturais dos povos,
bloqueios e não hesitam em alimentam o
terrorismo.

Muito recentemente, no passado dia 16
de Setembro, o Parlamento Europeu
aprovou uma proposta que se insere na
ofensiva do regime imperialista norte
americano contra Cuba, que visa o
endurecimento do criminoso bloqueio,
procurando tirar partido dos distúrbios de
11 de Julho ocorridos em algumas
cidades cubanas, que foram incentivados
e dirigidos do exterior e repudiados
massivamente pela generalidade do povo
cubano.

Fernando Gonzalez falou-nos das
dificuldades vivenciadas pelo seu povo,
devido à crise pandémica e ao
agravamento do bloqueio que o
“democrata” Biden não teve escrúpulo em
intensificar.

Afirmou-nos a determinação do Povo em
resistir e garantiu que Cuba Vencerá.

Obrigado Povo Cubano!

Este ano tivemos connosco o
companheiro Fernando González, um
dos 5 Heróis Cubanos, actualmente
Presidente do Instituto Cubano de
Amizade com os Povos (ICAP).

Fernando González esteve mais de 15
anos preso, por ter lutado contra o
terrorismo e denunciado às
autoridades estadunidenses a
identidade de terroristas confessos. O
resultado foi a prisão dos cinco heróis
cubanos. Na nossa Festa foi recebido
como um herói combatente pela paz e,
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NO 61.º ANIVERSÁRIO DOS CDR 

A SUA MISSÃO CONTINUA A SER A DEFESA DA REVOLUÇÃO
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Gerardo Hernández Nordelo-Presidente dos CDR
(foto Granma)

a noite de 28 de Setembro de 1960,
perante quase um milhão de pessoas que
escutavam Fidel Castro, ouviram-se várias
explosões. Na altura, os presentes
responderam com vivas à Revolução, e
entoaram o Hino Nacional, “Vamos
estabelecer um sistema de vigilância
revolucionária. Estão a brincar com o nosso
povo e não sabem, todavia, quem é este
povo não sabem a tremenda força
revolucionária que há neste povo”, afirmou
Fidel.

Nessa mesma noite, no fim do discurso,
nasciam os primeiros CDR (Comités de
Defesa da Revolução). A primeira grande
acção foi a desarticulação dos elementos
que pretendiam servir de “quinta coluna”
dos mercenários que foram derrotados na
tentativa de invasão pela Praia Girón.

Os CDR são a maior organização de
massas, neste momento, conta com
133.000 núcleos e quase 8 milhões de
cubanos, maiores de 14 anos de idade, sem
distinguir sexo, raça ou religião.

É uma organização não governamental e os
seus membros realizam a sua actividade de
forma voluntária e é financiada com a
quotização dos seus membros. Todas as
pessoas que exercem cargos
de responsabilidade são eleitas
democraticamente.

N

Diaz-Canel condecora cederistas

(Foto: Estúdio Revolution)

A principal missão dos CDR é a defesa da
Revolução, trabalha com todas as pessoas dos
bairros e localidades para manter a
tranquilidade cidadã e a protecção dos bens da
comunidade. A sua acção estende-se também
ao apoio ao Sistema de Protecção Civil na
protecção das populações dos furacões e na
recuperação dos danos causados. Na área da
saúde, nos processos de doação de sangue,
nos processos de vacinação, no apoio às
crianças e aos idosos e na sua participação na
erradicação de vectores transmissores de
enfermidades e, mais recentemente, no
combate à pandemia da Covid-19.

Realiza debates sobre diferentes questões que
vão desde projectos de leis, educação sexual
ou infantil e outros temas de interesse nacional
ou internacional. Participam em comissões de
bairro, na criação de museus, concursos
literários e actividades desportivas e culturais.

Este ano, o Presidente Diaz-Canel condecorou
diversos colectivos dos CDR.
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VI CIMEIRA DA CELAC 
(COMUNIDADE DOS ESTADOS LATINO-AMERICANOS E CARIBENHOS)
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Declaração Final da Cidade do México

CELAC foi criada no México em Fevereiro de
2010 e é constituída, atualmente, por 33 países e tem
como objetivo a concertação, a unidade e diálogo político,
na base dos laços históricos, dos valores e princípios dos
povos, o respeito pelas diferenças e a necessidade de
enfrentar os problemas comuns e avançar em unidade a
partir do consenso regional.

Na cimeira de 18 de Setembro, na cidade do México, foi
aprovada a Declaração Final da qual destacamos, pela
sua importância, as principais conclusões. A CELAC:

 reitera o compromisso com a unidade e a integração
política, económica, social e cultural e a decisão de
continuar a trabalhar conjuntamente para fazer frente
à crise sanitária, social, económica e ambiental,
provocado pela pandemia da Covid-19, as alterações
climáticas, os desastres naturais e a degradação da
biodiversidade do planeta;

 reafirma o seu compromisso com a construção de
uma ordem internacional mais justa, inclusiva,
equitativa, baseada no Direito Internacional e nos
princípios da Carta das Nações Unidas, entre eles a
igualdade soberana dos Estados, a solução pacífica
dos conflitos, a cooperação internacional para o
desenvolvimento, o respeito pela integridade territorial
e a não intervenção nos assuntos internos dos
Estados. Reafirma o seu compromisso com a defesa
da soberania e o direito de todo o Estado a construir o
seu próprio sistema político, livre de ameaças,
agressões e medidas coercitivas unilaterais, num
ambiente de paz, estabilidade, justiça, democracia e
respeito pelos direitos humanos;

 reafirma o seu compromisso com a consolidação da
América Latina e as Caraíbas como Zona de Paz e
livre de armas nucleares;

 faz um apelo para a democratização da produção e
eliminação dos obstáculos que dificultam o acesso
justo e equitativo das vacinas contra a Covid-19 e
realça a importância da Resolução das Nações
Unidas no sentido de promoverem e garantirem o
acesso universal, justo, inclusivo, equitativo, eficiente
e oportuno dos medicamentos e vacinas para o
combate à pandemia;

 reconhece os êxitos alcançados nos diversos países
da região no desenvolvimento de vacinas e
candidatos a vacinas. Nesse sentido, reconhece a
colaboração estabelecida entre a Argentina e o
México para produzir vacinas e o desenvolvimento e a
produção das vacinas cubanas (Abdala, Soberana 02
e Soberana Plus), assim como outras iniciativas de
investigação de vacinas no México, Argentina, Chile,
Brasil e em Cuba (Soberana 01, Mambisa, Pasteur e
PanCorona);

 compromete-se a fortalecer a cooperação para atingir
sistemas de alimentação mais eficientes, inclusivos e
sustentáveis, a fim de melhorar a produção, a
nutrição, o meio ambiente e a qualidade de vida dos
países da CELAC, sem deixar ninguém para trás;

como as desigualdades em todas as suas dimensões,
agravadas pela pandemia;

 reconhece na educação um elemento estrutural para o
desenvolvimento sustentável dos países da região, que
deve ser inclusiva, equitativa, de qualidade, com
perspetiva de género e intercultural de acordo com as
características de cada Estado membro;

 afirma o seu compromisso de promover a igualdade de
género, assim como as condições necessárias para
alcançar o pleno exercício das liberdades fundamentais e
de todos os direitos humanos;

 reafirma o seu compromisso com o respeito dos direitos
dos povos indígenas ou originários e afrodescendentes,
reconhecendo a sua contribuição no desenvolvimento,
pluralismo e diversidade cultural dos países;

 acolhe a Resolução das Nações Unidas que proclama o
período de 2022 e 2032 como o Decénio Internacional
das Línguas Indígenas. Assume o seu firme compromisso
para o uso, promoção, conservação e revitalização da
cultura e das línguas dos povos indígenas em todos os
seus âmbitos;

 compromete-se a trabalhar no sentido, e de acordo com o
Direito Internacional, de conseguir que a região da
América-Latina e das Caraíbas seja um território livre do
colonialismo e de colónias;

 reitera que o tráfico transatlântico de escravos e o
genocídio indígena na região foram crimes atrozes contra
a humanidade e reconhece os esforços realizados, até ao
momento, para estabelecer recursos e medidas
compensatórias e reparadoras efetivas a nível nacional,
regional e internacional;

 condena a criminalização da migração irregular e de
todas as formas de racismo, discriminação racial,
xenofobia, discursos de ódio e intolerância contra
pessoas migrantes e solicitantes de refúgio;

 destaca a importância das tecnologias da informação e
da comunicação (TIC), incluindo a Internet, como
instrumentos para promover a paz, o bem estar humano,
o desenvolvimento, o conhecimento, a inclusão social e o
desenvolvimento económico. Reafirma a importância das
TIC e apela à comunidade internacional a evitar e abster-
se de realizar atos unilaterais que não sejam compatíveis
com os princípios da Carta das Nações Unidas e o Direito
Internacional, como aqueles que têm como objetivo
subverter sociedades ou criar situações com o potencial
de fomentar conflitos entre Estados.

Cidade do México, 18 de Setembro de 2021 

• afirma o seu
compromisso para
avançar na erradicação
da pobreza em todas
as suas formas,
especialmente a
pobreza extrema, assim

A
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A FEU E O BALLET NACIONAL DE CUBA CELEBRAM 65 ANOS

DE UM MATRIMÓNIO FELIZ
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companhia, por esta não se ter prestado a servir como seu agente propagandístico.

Nesse acto, em que se fundiram artistas, povo, ballet e universidade, emergiria da
clandestinidade o líder Frutuoso Rodríguez, poucos meses antes de cair assassinado, para
tornar patente o apoio estudantil a Alicia e ao Ballet de Cuba e exortar o povo a combater
com todas as forças os desmandos do “baptistato”. Ao concluir a sua interpretação da Morte
do Cisne, Alicia recebeu dos estudantes um ramo de rosas vermelhas, encarado pela própria
como símbolo de um futuro luminoso.

Alicia Alonso definiu a histórica relação entre o Ballet Nacional e a FEU como um matrimónio
feliz, cujos estreitos laços não se romperam.

No passado dia 15 de Setembro, 65 anos depois, os membros de ambas as instituições
tornaram a confraternizar, para honrar a memória de Alicia e o seu imortal legado. E ali, fiéis
à tradição, voltaram a estar as rosas vermelhas da FEU.

Fonte: internet granma

O dia 15 de Setembro de 1956 passou à
história de Cuba como um êxito na luta por
conseguir que a arte do bailado se tornasse
um direito de todo o povo. Nesse dia a
Federação Estudantil Universitária (FEU)
convocou um multitudinário acto de desagravo
a Alicia Alonso e ao então chamado Ballet de
Cuba, no estádio da Universidade de Havana,
em virtude da agressão feita pela tirania de
baptistiana que retirara a escassa subvenção
atribuída pelo Estado cubano, desde 1950 à
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FIDEL – DE ACUSADO A ACUSADOR
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conteceu a 21 de Setembro de 1953. Naquele
dia, na Sala do Plenário do Tribunal de Oriente, em
Santiago de Cuba, o advogado Fidel Castro Ruz
converteria, pela primeira vez, em vitória o revés do
assalto ao Quartel Moncada.

Conduziram-no algemado à sala do julgamento, um
grande espaço apinhado de pessoas, entre as quais,
muitos acusados, que nada tinham que ver com o 26
de Julho, alguns familiares, dezenas de advogados dos
políticos da oposição, incluídos na Causa 37 do
Tribunal de Urgência a quem coubera o processo,
funcionários do Palácio de Justiça e, pelo menos, 20 ou
mais letrados; o resto dos assistentes, dentro e fora
daquele espaço, era constituído pela soldadesca
armada.

Todos esperavam, custodiados por centenas de
soldados com baioneta calada. Entre os assistentes
havia mais de 20 periodistas.

De súbito, depois de atravessar o amplo pátio do
Tribunal, ouviu-se na Sala do Plenário a irrupção do
principal acusado, vestido formalmente, de casaco e
gravata e com os sapatos muito bem engraxados.

A rejeição das algemas, por parte do detido, rompeu o
silêncio daquela manhã: «Não se pode julgar um
homem assim, algemado». Era Fidel, instando para
que se lhe tirassem as algemas. O Presidente do
Tribunal suspendeu momentaneamente o início do
processo, ordenando que retirassem as algemas ao
Doutor Fidel Castro Ruz. Fizeram-no sair por um
momento da Sala e foi cumprida a ordem. Começaria
então o julgamento que aquele Tribunal tinha
qualificado como o mais importante da história de
Cuba.

E estava certo: naquele mesmo dia, o processo tornar-
se-ia em transcendental, pelas intervenções de Fidel.
Cada resposta sua, às perguntas do Juiz,
transformava-se numa acusação ao regime, pelos
crimes horrendos que se cometeram no Quartel
Moncada, e noutros lugares de Santiago de Cuba e de
Bayamo. E, por cada um desses crimes, Fidel exigia
que se recolhessem testemunhos para que os seus
autores fossem julgados depois. A essa exigência
singularíssima, tanto nos Tribunais de Urgência, como
em qualquer outro, juntava-se a proclamação, por parte
de Fidel, de ser José Martí o autor intelectual do
assalto ao Quartel Moncada, e justificava a acção dos
seus companheiros assassinados desde o próprio dia
26 de Julho.

Naquele dia, o acusado converteu-se em acusador.
Passou, abrigado por uma toga, para o espaço
reservado para os advogados de defesa.

Foi ineficaz a censura da imprensa que se seguiu
àquele feito do 26 de Julho, forjado por elementos da
Geração do Centenário do Apóstolo, liderados por
Fidel, e no qual a segunda figura, Abel Santamaría, foi
torturado e assassinado naquele 26 de Julho, porque

os que assistiram ao julgamento, bem como os acusados e
os acusadores, tornaram-se pregoeiros, logo a partir
daquele mesmo dia 21 de Setembro, transmitindo as
palavras do jovem líder e advogado.

Para o ilegítimo governo de facto, não houve resguardo no
silêncio. O povo de Cuba ia conhecendo todos os factos
relativos ao processo judicial e, ao mesmo tempo,
conhecendo o programa revolucionário dos “moncadistas”,
ou seja, da Revolução. O próprio Fidel diria no fim:
«Obrigado pela atenção que me estão prestando, oxalá
estivesse aqui um Exército inteiro».

Procurando tentar impedir que se soubesse de toda a
categoria de crimes da tirania de Batista, só houve uma
maneira: que Fidel não voltasse a falar perante um público
tão numeroso. Para tanto inventou-se uma mentira. Ao
doutor Fidel Castro, que na sua condição de advogado
assumia a sua própria defesa, tal como a outros letrados
incluídos (sem culpa) no processo, havia que impedir que
voltassem a essa Sala do Plenário.

O Tribunal anunciou então que Fidel estava enfermo e por
essa «razão» não podia ser levado outra vez a essas
sessões, onde tanto ele como os seus companheiros
sobreviventes denunciavam os crimes dos governantes.
Em três dias, a partir de 21 de Setembro, ficou conhecido
a laia criminal dos acusadores que o chefe da gesta do
Moncada havia denunciado serem os verdadeiros
criminosos.

Não serviu de nada que o próprio advogado Fidel Castro
fizesse chegar uma carta, por intermédio da acusada e
advogada, doutora Melba Hernández, denunciando que
não estava doente. De nada valeram as suas palavras. Ele
não voltaria a ser conduzido à Sala do Plenário junto com
os seus companheiros de Santiago e de Bayamo. O
processo da Causa 37 ficaria suspenso, pelo acusador, até
16 de Outubro daquele mesmo ano, em que o julgamento
da Causa 37 prosseguiria noutro lugar. Iria ser num
pequeno espaço onde, como único público, havia apenas
seis periodistas na qualidade de público, cujos órgãos de
imprensa não poderiam publicar nada. Foi nessa salita
pequena onde o acusador Fidel Castro, pronunciou, em 16
de Outubro, as suas alegações de autodefesa “A História
me absolverá: programa da Revolução e texto jurídico
excepcional”.

Autor: Marta Rojas

A
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 05.09.1933 – Governo Provisório (La Pentaquia)

 10.09.1933 – Ramon Grau San Mart in é
presidente dum Governo que integra Antonio
Guiteras e também Batista – Governo dos 100
dias.
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 05.09.1957 – Levantamento da Base Naval de
Cienfuegos. Levantamento popular de 5 de
Setembro – povo armado nas ruas.

 02.09.1960 – 1ª Declaração de Havana
Este 02 de Setembro marca os 61 anos
da Primeira Declaração de Havana, na qual o
líder da Revolução Cubana, Fidel Castro,
proclamou ao mundo os princípios pelos quais
seu povo se dispôs a cumprir a palavra de
ordem “Pátria ou Morte”, e sua convicção de
vencer.

 21.09.1953 - 1ª sessão
de julgamento dos
assaltantes ao
Quartel Moncada.

Fernando González
na Festa do Avante com a AAPC

A AAPC noticiou, em devido tempo, a sua participação na
Festa do Avante, tendo enaltecido a presença do
companheiro Fernando González, um dos cinco heróis
presos pelo imperialismo Norte-Americano.

No decurso da sua presença, tivemos a oportunidade de
ser informados sobre a situação actual em Cuba face ao
agravamento do Bloqueio em plena pandemia.

Fernando González, na qualidade de Presidente do ICAP,
ofereceu à AAPC uma medalha condecorativa, pelo
trabalho solidário desenvolvido, que muito nos honra. A
Associação, por sua vez, para assinalar a presença deste
destacado companheiro, fez uma oferta de uma salva de
prata trabalhada e gravada.

Para conhecimento de todos os amigos, reproduzimos
agora a imagem destas duas peças.

Sergio Benvenuto Solás
recebido pelo Núcleo de Évora

O Núcleo de Évora da AAPC realizou, no passado dia
19, uma receção informal a Sergio Benvenuto Solás,
presidente do júri do FIKE 2021 – Festival Internacional
de Curtas Metragens de Évora, que decorreu de 20 a 25
de setembro.

Esta iniciativa contou com a participação de 18 sócios e
amigos e um momento cultural com a participação de
Nuno do Ó (música e voz) e Trulé/Manuel Dias
(marionetista).

Sergio Benvenuto Solás é programador e assessor do FIC
GIBARA - Festival Internacional de Cinema de Gibara (CUBA).
Foi director e co-fundador do Festival Internacional de Cinema
Pobre (2003-2011, CUBA). Colaborou em diversos
argumentos e assistente de realização de Humberto Solás nas
suas duas últimas longas metragens,”Miel para Oshún” (2001)
e “Barrio Cuba” (2005).


