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63 ANOS SOBRE O TRIUNFO DA REVOLUÇÃO
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1959/2022 – 63 anos sobre o triunfo da Revolução

erminou mais um ano marcado por uma

ofensiva global do imperialismo e também,

por uma crise pandémica que

teimosamente se mantém e condiciona

fortemente as nossas vidas.

Tirando partido desta crise, os EUA e os

seus vassalos europeus, mostraram a sua

verdadeira face, recrudescendo, sem ponta de escrúpulo, acções desestabilizadoras

sobre estados soberanos, com o intuito assumido de provocar a desestabilização

social, agravando assim as vidas dos seus povos.

O exemplo consistente da extraordinária combatividade do Povo Cubano, na defesa

da sua Pátria e da Revolução, honra os seus heróis e tem alto significado para todos

quantos lutam por uma sociedade mais justa, pela soberania dos Povos e pela Paz.

Passaram 63 anos e, apesar do agravamento do criminoso Bloqueio da guerra

económica, das acções de terrorismo apadrinhados pelo império norte-americano, o

seu povo resiste e os desígnios vergonhosos dos EUA sofreram mais uma humilhante

derrota.

A Revolução resiste, desenvolve-se e garante as importantes conquistas sociais

alcançadas ao longo destas décadas, constituindo um exemplo de Democracia em que

o Povo constrói o seu Futuro. O momento de incerteza que hoje vivemos, face às

intenções belicistas e de arrogância desmedida que o império protagoniza, deve

mobilizar-nos para a luta em defesa da paz e a denúncia e contestação pública das

políticas agressivas do imperialismo norte-americano e dos seus aliados na NATO.

A luta pelo fim do bloqueio deve intensificar-se e o nosso compromisso para

materializar esse objectivo é total. Apesar das dificuldades que a pandemia nos impôs,

não desistimos e promovemos acções e iniciativas de solidariedade, consubstanciadas

pela generosidade dos nossos sócios e amigos.

Assim continuaremos!

CUBA RESISTE!

CUBA VENCERÁ!
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A ÚLTIMA BATALHA, A FUGA DO DITADOR

O TRIUNFO DA REVOLUÇÃO!
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Che Guevara na Batalha de Santa Clara

Museu em Santa Clara – carruagens blindadas

Batalha de Santa Clara contribuiu, decisivamente,
para o triunfo da Revolução.

Che Guevara, à frente de 300 guerrilheiros e com o apoio
do povo, derrotou as forças militares, várias vezes
superiores, do ditador Batista que tinha enviado tropas de
reforço num comboio blindado. A composição foi
imobilizada com a acção dos guerrilheiros que provocaram
o seu descarrilamento e derrotaram os militares ocupantes.

A

Fidel Castro, num discurso em 28 de Dezembro de 1971,
afirmou: “E quando, em finais de Dezembro, as nossas
forças tinham virtualmente dominado a província do
Oriente, cortada em duas partes a ilha pela província de
Santa Clara, Che levou a cabo uma das suas últimas
proezas no nosso país”.

Estava, assim, aberto o caminho para o triunfo da
Revolução. Na noite de passagem de ano de Dezembro
de 1958, o ditador Batista informou os seus ministros e
colaboradores que ia abandonar o país e, nessa mesma
noite, numa fuga precipitada, apanhou um avião para a
República Dominicana, levando consigo a sua “fortuna
pessoal” de cerca de 300 milhões de dólares.
Posteriormente, outro ditador, Oliveira Salazar, deu-lhe
asilo político em Portugal onde viveu, tranquilamente, na
Madeira e no Estoril, tendo morrido em 1973 em Espanha,
onde, outro ditador, Franco, lhe deu também guarida.

Assim, a 1 de Janeiro de 1959 dá-se a entrada triunfal dos
principais líderes da luta armada libertadora.
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INSERÇÃO EFECTIVA DE CUBA NA

INICIATIVA DA FAIXA E DA ROTA DA SEDA

Plano de Cooperação entre o Governo da
República de Cuba e o Governo da República
Popular China, para a promoção conjunta da Faixa
Económica da Rota da Seda e da Rota da Seda
Marítima do século XXI, foi assinada em 23 de
Dezembro pelo Vice-Primeiro Ministro Cubano,
Ricardo Cabrisas Ruiz e o Presidente da
Comissão Nacional de Desenvolvimento e
Reforma da China, He Lifeng.

Este documento é o mecanismo de implementação
do Memorando de Entendimento firmado entre
ambos os Governos, para a inserção de Cuba na
Iniciativa da Faixa e da Rota da Seda, por ocasião
da visita do Presidente Miguel Díaz-Canel
Bermúdez à China, em Novembro de 2018.

O Memorando foi elaborado em conformidade com
os objectivos de desenvolvimento económico e
social de Cuba, no qual a China participa como
sócio estratégico.

No Plano de Cooperação são consignadas as
intenções de ambas as partes, para fortalecer e
impulsionar a cooperação bilateral em sectores
prioritários para Cuba, como o desenvolvimento de
infra-estruturas, educação, cultura, saúde e
biotecnologia, comunicações, ciência e tecnologia
e turismo, entre outras áreas. Também são objecto
do acordo os projectos e acções que respeitam
aos interesses de benefício mútuo, com o
propósito de garantir e diversificar ainda mais os
vínculos entre Cuba e China, assim como com
terceiros países membros desta iniciativa.

Com a assinatura deste documento, ambas as
partes iniciarão a execução de acções que
permitirão materializar a inserção efectiva de Cuba
na Iniciativa da Faixa e da Rota da Seda,
megaprojecto promovido pelo Governo chinês
desde 2013, dirigido à criação de uma extensa
rede de infra-estruturas que contribuam para a
conectividade entre os seus membros, potenciar o
intercâmbio cultural e fortalecer a cooperação
internacional.
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A CAMPANHA DE ALFABETIZAÇÃO FOI UMA REVOLUÇÃO CULTURAL

CUBA CELEBRA VIVA Y ALEGREC
U
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ara aqueles que, sendo quase crianças participaram
na Campanha de Alfabetização, os dias intensos de 1961
com a lanterna, a cartilha e o manual marcaram a sua
vida. Nem eles mesmos, com a sua pouca idade,
pudessem medir o alcance daquela epopeia colossal que
estavam a protagonizar, da qual Fidel foi o seu principal
artífice, tal como noutras muitas batalhas que se seguiram
para elevar o alcance e a qualidade da educação.

«Sem o triunfo da Revolução Cubana não se poderia ter levado
a cabo a epopeia da Campanha de Alfabetização. Foi sem
dúvida uma transcendental revolução na ordem educacional e
cultural. O povo tinha que ter educação e instrução, o que se
traduzia numa premente necessidade para poder levar a cabo as
transformações exigidas pelo novo projecto político, económico e
social do país. Embora a Constituição de 1940 consignasse a
obrigatoriedade da educação para todas as crianças cubanas, o
sistema educativo caracterizava-se pela existência de grandes
desigualdades no acesso e oportunidades educativas, pelo que a
educação dos sectores mais pobres da sociedade era quase
nula. No ano de 1958, quatro cifras revelam o terrível estado em
que se encontrava a educação: 1.000.000 de analfabetos, mais
de um milhão de semianalfabetos, 600 000 crianças sem escola
e 10 000 professores sem trabalho».

A experiência não esteve isenta de riscos: alguns jovens
foram objecto de ataques de contra-revolucionários, e dez
deles foram tristemente assassinados, entre os quais o
estudante Manuel Ascunce Domenech e o camponês
Pedro Lantigua, em cuja casa se alojava.

De acordo com o Comunicado Final da Campanha, lido por
Armando Hart na Praça da Revolução, em 22 de Dezembro
de 1961, entre 1959 e 1960 alfabetizaram-se 100.000
cubanos, e durante a Campanha de Alfabetização

Há 60 anos Cuba foi declarada território livre de analfabetismo – em 1961 milhares de jovens 
chegaram aos mais recônditos recantos do país para levar a luz da aprendizagem

a cifra foi de 707 212 adultos, reduzindo o índice de
analfabetismo a 3,9 % do total da população.

Como disse Fidel naquele mesmo dia: «quatro séculos e meio
de ignorância tinham sido derrubados». Abrira-se a porta do
conhecimento para todos, tinha-se criado uma base cultural,
que transformara a realidade de séculos.

A Campanha de Alfabetização foi, sem dúvida, uma revolução
cultural. No entanto, a Revolução já não se contentava com
que as pessoas soubessem ler e escrever. Em 1962 iniciou-se
a batalha pelo sexto grau e no quinquénio 1980-1985
desenvolveu-se intensa batalha pelo nono grau;
estabeleceram-se as normas e procedimentos para o
funcionamento das Secundárias Obreiras Campesinas. Em
1969, as Faculdades Obreiras e Campesinas incorporam-se no
subsistema de Educação de Adultos do Ministério da
Educação, onde se obtinha um nível médio superior
equivalente ao bacharelato.

Prova de que a campanha educacional foi permanente e para
todos, foi a campanha de alfabetização para cegos, iniciada
em 1979. Em 1983 mais de 1.500 invisuais tinham aprendido a
ler e escrever pelo sistema Braille.

A experiência alcançada por Cuba foi reproduzida através do
conhecido programa Yo sí puedo, (Eu sim posso), aplicado em
30 países tendo, até ao presente, sido alfabetizadas cerca de
10.614 mil pessoas.

Depois da Campanha de Alfabetização muitos jovens
descobriram a sua verdadeira vocação como professores e
nunca abandonaram o magistério.

Fonte: Granma

esta Cuba sempre será possível até o impossível,
disse no seu mais recente discurso, Miguel Díaz-Canel.
Por desafiante que pareça, a certeza é a convicção do
povo cubano, que à força de se defender e, no fragor de
um ano duro mas incapaz de intimidar, ganhou o direito à
alegria.

O entusiasmo de Cuba Viva inundará este fim de ano os
parques, as praças, os bairros… de risos, bailes, danças,
peças de teatro, pinturas, arte em geral. A proposta chega
pela mão do Ministério da Cultura, para celebrar através
da beleza a jornada do Triunfo da Revolução,
comemorando o seu 63º aniversário.

Há razões de sobra para a festa, em que a maioria da sua
população está vacinada contra a COVID-19, junto a
muitos outros motivos, como o de ter demonstrado aos
incrédulos que o povo cubano garante o seu destino na
via do socialismo.

A nível nacional continuam a decorrer até ao dia 2 de
Janeiro a 14ª Bienal de Havana, a Feira de Artesanato,
com a projecção do filme El Mayor, de Rigoberto López.

Nas províncias prosseguem as actuações das bandas de
concertos, representações teatrais e de dança, a actuação
de artistas consagrados e de membros das brigadas José
Martí, os cantos infantis, os percursos históricos, as
apresentações de livros e as oficinas de criação.

Em Havana decorre a Jornada
“Cuba Va”. Entre 26 e 29 de
Dezembro actuaram cerca de 46
bairros dos 15 municípios, mais de
cem grupos e unidades artísticas.
Juntaram-se no parque da gelataria
Coppelia, no parque John Lennon e
na esquina da Rua Prado com a Rua
Neptuno.

No 1º de Janeiro toda Cuba disfrutará
das músicas de dança que chegarão
a todos os municípios da capital.

Em Matanzas, no dia 2 de Janeiro, terá lugar a mais extensa
representação teatral, a cargo do Teatro das Estações; em
Pinar del Río, nos dias 1 e 2 ocorrerá um “Cuba Baila”; em
Artemisa, no dia 2, cantos infantis; em Mayabeque, em San
José de las Lajas, no dia 9 terá lugar uma gala, pelo 11º
aniversário da fundação da província e em Santiago de Cuba
não faltará a tradicional “Festa da Bandeira”.

Festivais provinciais da canção “Cuba qué linda es Cuba” e
“Cantándole a la Revolución” em todo o país, as “Parrandas”
de Remedios, acompanhadas de outros espectáculos
musicais, e a Gala do Ballet Nacional de Cuba Alicia Alonso
pelo Canal Cubavisión, são outras das opções de que poderá
disfrutar o povo cubano.
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Fonte: Granma



associacaoamizadeportugalcuba.pt

Página
4

associacaoamizadeportugalcuba.pt Página 4

AGRAMONTE, EL MAYOR
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raças ao colossal serviço político e militar que
prestou à Revolução foi cognominado “El Mayor”, e
assim sobrevive. Do seu assento de baptismo,
lavrado na Paróquia de Nª Sra. da Soledade, em 23
de Dezembro de 1841 (há 180 anos), consta que
nasceu na cidade de Camagüey, a quem foi dado o
nome de Ignacio Francisco Eduardo de la Merced
Agramonte Loynaz.

De combate em combate, no meio de não poucas
divergências e desencontros próprios de uma
república nascida no fragor da Guerra Grande, em
Agramonte foram-se conjugando, numa harmónica
proporção, o talento militar e os dotes de dirigente
político, adornados por uma peculiar exemplaridade
cívica. Isso permitiu-lhe remover, com grandeza de
alma, firmeza de carácter e honestidade, qualquer
diferença quanto a conceitos ou formas de conduzir
a luta, na qual sempre antepôs os sublimes
interesses e objectivos pátrios, a outros de carácter
estritamente pessoal.

Quando em 1871 a Revolução atravessava um dos
momentos mais convulsos, o Mayor General
reassumiu o comando das debilitadas e dispersas

forças da região, cujas opções de triunfo alicerçou na
disciplina, na abnegação e na coragem dos mambises.

São tantas as lições e exemplos de arrojo e dignidade
que Agramonte deu ao seu povo, que ainda hoje está
presente na aprendizagem patriótica: a sua enérgica
resposta perante os que tentavam persuadi-lo a
abandonar a luta, com o objectivo de elevar ao mais
excelso o independentismo cubano.

Fonte: Granma

JESÚS MENÉNDEZ, VIVO NAS SUAS LUTAS

Nos 110 anos do seu nascimento, data que se comemora em 14 de Dezembro, Jesús Menéndez 
Larrondo, o General de las Cañas, continua a ter muito que dar à causa a que se entregou com 

todas as suas energias, até a sua vida, porque o seu legado está vivo

ascido em Encrucijada (Villa Clara), foi um
inimigo acérrimo das injustiças e desde cedo se
iniciou nas lutas sindicais em defesa dos direitos dos
trabalhadores, primeiro na sua comarca e depois em
todo o país.

Identificado desde logo com a ideologia comunista,
converteu-se em pouco tempo no principal dirigente
açucareiro de Cuba, líder da Federação Nacional de
Trabalhadores Açucareiros.

Pela sua atitude frontal em defesa dos
trabalhadores, ganhou a admiração do povo, que via
nele o representante incorruptível dos seus
interesses, sendo que, em contrapartida, foi alvo do
ódio da oligarquia, dos terra tenentes e dos
governantes de turno, que puseram a sua cabeça a
prémio.

A batalha pelo pagamento do diferencial açucareiro,
medida de amplo benefício, decretaria o fim dos
seus dias, e ele sabia-o. Aos trabalhadores
açucareiros que tentavam protegê-lo, disse-lhes
antes de morrer, «se me matarem a mim, ficam
vocês para continuar a reclamar».

Em 22 de Janeiro de 1948 cumpriu-se o fatal desígnio.

Nicolás Guillén imortalizou-o na sua Elegia a Jesús
Menéndez: «Quem viu cair Jesús? Ninguém o viu, nem
sequer o seu assassino. Permaneceu de pé, rodeado
de canas insurrectas, de canas coléricas (…) Jesús
não está no céu, mas sim na terra; não pede orações,
mas luta; não quer sacerdotes, mas companheiros; não
erige igrejas, mas sindicatos. Ninguém poderá matá-
lo».

Fonte: Granma
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ecorreu de 13 a 27 de Novembro a viagem de
um grupo de 26 amigos de Cuba à Ilha Socialista.

No dia 15, o Grupo assistiu ao fracasso completo da
manifestação em Havana, promovido pelos agentes
dos EUA em Cuba.

Este grupo assistiu e participou:

• Havana – movimentações promovidas pelos
colectivos das empresas e das instituições em
apoio à Revolução. O grupo participou na que
ocorreu no exterior do ICAP, Instituto Cubano de
Amizade com os Povos;

• Cemitério de Santa Efigénia, em Santiago de
Cuba, – homenagem ao Comandante, junto ao
Monumento Funerário, ao Monumento aos
Mártires da Revolução e aos Mortos
Internacionalistas, após o render da guarda pela
Guarnição do Cemitério.

• Santiago de Cuba – importante reunião com o
pessoal médico do Hospital General Dr Juan
Bruno Zayas Alfonso e integrantes da Brigada
Henry Reeves, recolheu testemunho que
comprovam as tremendas consequências do
criminoso bloqueio americano no sector da saúde
e igualmente sobre a necessidade de se alargar o
esforço na campanha de recolha de materiais a
enviar para Cuba. Nesta matéria, o grupo.

VIAGEM MEMORÁVEL A CUBA

transportou cerca de 250 Kg de materiais para
doacção (medicamentos, roupas para crianças e
material escolar) que foram distribuídos em Havana,
Ciego de Ávila, Santiago em Manzanilho, Sierra
Maestra e Granma.

• Guardalavaca, norte da província de Holguin –
momento de descontracção: o grupo fruiu das águas
quentes e do ambiente natural de um resort com
todos os equipamentos de praia, música e muitos
turistas, aproveitando o recente desconfinamento,
face ao controlo da pandemia, possível com a
grande cobertura da vacinação com inoculações de
fabrico cubano.

• O grupo concluiu a estadia com a inevitável visita à
Praça da Revolução, onde se destaca o Monumento
a José Marti e as gigantes figuras de Che Guevara e
Camilo Cienfuegos.

Um jantar de amizade com os responsáveis do ICAP e
outros amigos cubanos representou o momento final
desta importante viagem, em que foi determinante o
apoio à Revolução e a Solidariedade contra o terrorista
Bloqueio Americano à Ilha Socialista.

• Santa Clara –
emocionante visita ao
Mausoléu e Museu de
Che Guevara, onde o
guerrilheiro imortal venceu
uma das batalhas
fundamentais do final da
guerra e que levou à
Vitória da Revolução em
finais de 1959.

D
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 12.02.1956 –
Chegada a “Las
Coloradas” do
Granma –
desembarque dos
82 rebeldes
cubanos que sob o
comando de Fidel
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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,
libertado pelos expedicionários do Granma com
as forças do Exército Nacional de Cuba na zona
de Niquero. As forças expedicionárias foram
surpreendidas pelo exército e, na dispersão
posterior, duas dezenas de revolucionários
capturados foram assassinados para ser
apresentados como mortos em combate.

• 07.12.1896 – Queda em combate de Antonio
Maceo

• 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, Gerardo e
Ramón (os últimos dos
5 Heróis Cubanos
condenados pela justiça
norte-americana)

• 27.12.1868 – Decreto de Bayamo em que
Céspedes proclamou, em nome do poder
executivo, que “Cuba livre é incompatível com
Cuba Esclavagista”

VISITA AO MUSEU DO ALJUBE –
RESISTÊNCIA E LIBERDADE

No passado dia 27 de Novembro a AAPC organizou uma
visita ao Museu do Aljube, com a participação de 22
visitantes. A AAPC esteve representada pelos membros
da Direção Isabel Gomes, Olinda Guerreiro e Pedro
Bastos. A Embaixada de Cuba fez-se representar pela
Cônsul, Jassellys Roque. O ex-preso político Adelino
Pereira da Silva, da URAP, que, embora esta prisão fosse
considerada de passagem para interrogatórios, aí
permaneceu mais de um ano, nos curros que se
encontram replicados no 3º piso do edifício, fez a visita
guiada ao lado dos historiadores do Museu, utilizando
toda a experiência e saber para transmitir de forma muito
clara, um retrato fiel da importância desta prisão na nossa
história contemporânea.

A par do testemunho de Adelino Silva, Jassellys Roque
deu uma pequena nota sobre a resistência em Cuba e, a
pedido dos presentes, falou sobre Guantánamo e o
bloqueio americano a Cuba.

JANTAR – NÚCLEO DE COIMBRA

No passado dia 03 de Dezembro, o Núcleo de Coimbra
organizou um jantar de solidariedade em que esteve
presente a Sra. Embaixadora, Mercedez Martines. A
iniciativa contou ainda com um momento musical e
intervenção politica. Foi também feita uma simples
homenagem à Sra. Embaixadora.


