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Pandemia atingiu de forma
significativa toda a sociedade. É uma
constatação indesmentível que são os
povos os que mais sentem a realidade
da crise e sofrem com os seus efeitos,
particularmente na sua qualidade de
vida, não ignorando o facto de haver
quem se tenha confrontado com
situações extremas de pobreza.

Conhecemos essa realidade no nosso
país e também sabemos como as
farmacêuticas multinacionais
encheram os seus cofres, atingindo
lucros absolutamente escandalosos.

Cá, pela nossa terra, coube aos
privados encher a taça à custa do
Serviço Nacional de Saúde, que é
pago por todos nós, porque o governo
não quis dar os meios necessários ao
SNS para fazer face às necessidades.

Cuba, devido à sua política social, teve
como estratégia investir, ainda mais,
na ciência e assim produziram as suas
próprias vacinas, armas na defesa do
seu povo.

Neste momento, Cuba, além de ser
reconhecido como um destino seguro
para o turismo pela sua tranquilidade e
boa hospitalidade de um povo que é
afável, também o é, por ter a pandemia
COVID-19 completamente controlada.

Sabemos como é de importância
fundamental, para a economia cubana,
o turismo e, nesse sentido, a AAPC
empenhou-se no desenvolvimento
dessa frente de trabalho e concretizar
já em Abril, um programa de Turismo
Político, onde vão participar mais de
cinquenta amigos.

Ainda este ano, mobilizaremos
esforços para participar na Brigada
Europeia José Marti, que decorre em
Julho e, também, na Brigada Célia
Sanches que se realiza de 30.12.2022
a 13.01.2023.

O Bloqueio, que cria grandes
dificuldades ao processo cubano, é
inegável, não pára a Revolução!

CUBA VENCERÁ!
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MANIFESTAÇÃO DO 1.º DE MAIO DE 2022

GRANDE MOMENTO DE SOLIDARIEDADE

INTERNACIONALISTA
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C.T.C. (Central de Trabalhadores de Cuba)
convoca uma mobilização massiva para celebrar o
1º de Maio, Dia Mundial dos Trabalhadores, sob o
lema CUBA VIVE E TRABALHA, expressão da
firme e incondicional decisão do povo cubano de
consolidar o Modelo Económico-Social de
Desenvolvimento Socialista.

Neste 1º de Maio serão reconhecidos todos
aqueles que contribuíram no combate à pandemia
da Covid19. De acordo com Isdalis Rodriguez,
segunda secretária da Central de Trabalhadores
de Cuba, pretende-se assim, expressar a
solidariedade, incentivar a eficiência produtiva e a
qualidade dos serviços, reafirmar a condição de
revolucionários, numa expressão forte nas praças
do país.

Ainda sobre esta comemoração, Consuelo Baeza
Martín, membro do Secretariado Nacional da CTC,
comunica que as festividades estender-se-ão até o
dia 10 de Maio, incluindo intercâmbios com os
jovens, para a distinção a colectivos laborais e
dirigentes sindicais que se destacaram e, ainda,
uma saudação especial à Oficina do Programa
Martiano, pelo seu 25º aniversário. Serão
igualmente condecorados 13 Heróis do Trabalho e
realizar-se-á, de 30 de Março a 2 de Maio, o
Encontro Internacional de Solidariedade com
Cuba, que prevê deslocações pelos bairros e uma
tribuna de denúncia contra o bloqueio económico,
comercial e financeiro, imposto pelo governo dos
Estados Unidos, ao arquipélago.

Fonte: Comunicado do CTC

NOTA:

A AAPC estará presente na celebração do 1º de
Maio em Havana, com os participantes do
TURISMO POLÍTICO, como forma de
manifestação de solidariedade com a Revolução
Cubana.
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CUBA REITERA O SEU COMPROMISSO

COM O TRATADO DE TLATELOLCO

o comemorar o 55º aniversário do Tratado de
Tlatelolco (cidade mexicana) honra-nos fazer parte
da 1ª área densamente povoada do mundo,
declarada Zona Livre de Armas Nucleares, criada
pela vontade dos nossos países que se traduziu na
Proclamação da América Latina e do Caribe como
Zona de Paz, declarou, através do Twitter, o membro
do Secretariado Político do Partido Comunista de
Cuba e Ministro dos Negócios Estrangeiros, Bruno
Rodríguez Parrilla.

A chancelaria cubana, durante esta jornada,
destacou que o Tratado de Tlatelolco é uma
referência jurídica e política em matéria de
desarmamento nuclear e, juntamente com a
Proclamação da América Latina e do Caribe como
Zona de Paz, constitui-se como outra contribuição
regional para se conseguir uma paz duradora.

O Tratado de Tlatelolco proíbe o fabrico, aquisição,
ensaio e instalação de armas nucleares na região da
América Latina e do Caribe. É composto por um
preâmbulo com os seus objectivos, um Sistema de
Controlo para verificar o seu cumprimento e dois
Protocolos Adicionais, destinados a países
extraterritoriais, incluindo os possuidores de armas
nucleares.

Foi ratificado por todos os países da região.

De igual modo, compromete as nações subscritoras
a utilizarem exclusivamente com fins pacíficos o
material e as instalações nucleares sob a sua
jurisdição.

A América Latina foi assim a primeira zona livre de
armas nucleares no mundo, a que se seguiram as do
Pacífico Sul em 1985, do Sudeste Asiático em 1995,
de África em 1996, da Ásia Central em 2006 e a
Mongólia, que em 2000 obteve o reconhecimento
internacional como Estado livre de armas nucleares
mediante Resolução da Assembleia Geral d a ONU.

Fonte: Granma

A
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EVITADA A AMPUTAÇÃO DE MAIS

DE 90% DOS DIABÉTICOS TRATADOS

COM HEBERPROT-P
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o decurso dos últimos anos (para falar apenas do
mais recente) os desafios para a economia cubana não
pararam de aumentar. Bastaria falarmos do
agravamento do bloqueio e da pandemia, das suas
consequências económicas, que acrescentaram dígitos
aos altos preços que Cuba paga para a aquisição e
transporte de matérias primas.

Uma outra vertente desses desafios foi a Tarefa
Ordenamento e, com ela, as respectivas transformações
em quase todos os âmbitos económicos, incluindo
especialmente as empresas públicas e qualquer delas,
seja qual for o sector, pode ser protagonista neste relato.
Por exemplo, a Empresa de Embalagens e Recipientes
Metálicos Envametal, do Grupo Empresarial da Indústria
Sidero Mecânica (Gesime), pertencente ao Ministério da
Indústria, teve que ajustar-se, tanto às vantagens que
2021 trouxe, como às suas dificuldades, sendo uma
fornecedora essencial para sectores estratégicos como
a agro-indústria não açucareira e a indústria alimentar.
Com produções, como as de embalagens de lata, bidões
de aço, entre outros recipientes destinados a alimentos,
óleos, tintas e água, a Envametal, durante os dois
últimos anos, produziu apenas 60 % do previsto.

tratamento com Heberprot-P – produzido
pelo Centro de Engenharia Genética e
Biotecnologia (CIGB) e único do seu tipo no
mundo – já foi aplicado em Cuba a mais de 100
000 pacientes, dos quais mais de 90 % se
salvaram do risco de amputação.

Segundo a Agência Cubana de Notícias (ACN),
estes números revelam a sua eficácia como
tratamento concebido para a atenção a pessoas
com úlceras nas extremidades inferiores
provocadas pela diabetes mellitus.

Fontes do CIGB destacaram à agência noticiosa,
o uso do mencionado fármaco em 27 países do
mundo com comprovado êxito na regeneração de
células que a sua aplicação provoca.

Cuba desenvolve desde 1975 um Programa
Nacional de Atenção Integral às Pessoas
Diabéticas.

Fonte: Granma

PRODUZIR EMBALAGENS EM CUBA NÃO

É FÁCIL MAS NÃO IMPOSSÍVEL

O

Nelly Toirac Castaño, directora da empresa, explicou
que a Envametal importa 90% da sua matéria prima,
tendo enfrentado a falta de liquidez financeira para a
aquisição de recursos, devido ao aumento dos preços
do aço e do alumínio, que impacta, de forma directa, no
preço das matérias de que necessita. Além disso, disse,
não são poucas as dificuldades devido ao aumento do
custo dos fretes de mercadorias e a escassez de
contentores para o seu transporte.

Um passo importante para se conseguir responder à
procura, por parte da actividade exportadora e de
desenvolvimento agro-alimentar do país, será o
arranque, em Camagüey, da primeira linha de produção
da fábrica de embalagens flexíveis, previsto para o
próximo mês de Julho.

Fonte: Granma
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ARTISTAS ITALIANOS DOAM A CUBA

ESCULTURA DE CHE
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PEDRO FIGUEIREDO (PERUCHO)

Os artistas italianos
Giovanni Bartolozzi e
Clara Tesi, autores de
uma singular escultura de
Ernesto Che Guevara,
doaram a peça a Cuba.

Esculpida em mármore
branco de Carrara, a
escultura é um ovóide de
dois metros de alto com a
ef igie do comandante,
desenhada a partir da
icónica imagem captada

iguel Díaz-Canel Bermúdez teve um encontro
com os membros da Rede de Oficinas do Historiador
e do Conservador das Cidades Patrimoniais de
Cuba, em que elogiou o trabalho realizado ao longo
dos anos para conservar e divulgar o património da
nação.

Acompanhado pelo Primeiro Ministro Manuel
Marrero Cruz, o Chefe de Estado recebeu no Palácio
da Revolução historiadores e conservadores que
reuniram em Havana, e destacou o trabalho de
«resgate profundo», que oxalá já tivéssemos podido
multiplicar e ter presente em todo o território.

O trabalho da Rede de Cidades Patrimoniais
demostrou que este tipo de estruturas deixa um
legado em matéria de conservação e preservação da
memória histórica e patrimonial de Cuba.

Fonte: Granma

por Alberto Díaz (Korda) em 5 de Março de 1960,
durante a cerimónia fúnebre pelas vítimas da
sabotagem do navio francês La Coubre, em Havana.

Fonte: Granma

DÍAZ-CANEL COM MEMBROS DA REDE

DAS CIDADES PATRIMONIAIS DE CUBA
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Hino Nacional Cubano foi cantado pela
primeira vez a 20 de outubro de 1868, dez dias
depois de iniciada a Guerra da Independência.

O advogado e músico Pedro Figueiredo
(Perucho) compôs a melodia um ano antes e
deu-a a conhecer na igreja Paroquial Mayor,
durante as festividades do Corpo de Cristo, sem
revelar que de um hino se tratasse.

Quando as tropas independentistas tomaram a
cidade de Bayamo e a população se concentrou
na Praça, Perucho, montado no seu cavalo,
improvisou as estrofes do Hino Nacional,
denominando-o naquele momento como Himno
de Bayamo.

Os versos escritos naquela ocasião foram os
seguintes:

Al combate corred, bayameses,

Que la Patria os contempla orgullosa,

No temáis uma muerte gloriosa,

Que morir por la Patria es vivir.

En cadenas vivir, es vivir

En afrenta y oprobio sumido,

Del clarin escuchad el sonido,

A las armas, valientes, icorred!

O
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 25.03.1895 – Manifesto de Montecristi –
documento oficial do Partido Revolucionário,
escrito por Martí e assinado pelo próprio e por
Máximo Gómez, em Monte Cristi (República
Dominicana) em que são expostas as razões da
luta de Cuba contra a Espanha, clarificando que
não se trata de um conflito contra Espanha, mas
sim contra o regime colonial imposto a Cuba.

 02.03.1901 – Aprovação da Amenda Platt –
permitia a intervenção dos EUA em Cuba.

 25.03.1903 – nasceu Juan Antonio Mella –
Cofundador do Partido Comunista de Cuba, da
Federação Estudantil Universitária e da revista
Alma Mater.

 10.03.1922 – Fundação da FEU – Federación
Estudiantil Universitária.

 10.03.1952. – Fulgêncio Batista
dá o golpe militar: 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. Trazia armamento para a Revolução
Cubana e mais de cem tripulantes morreram,
foram feridas outras centenas. Fidel Castro
atribuiu a responsabilidade da explosão à CIA,
descrevendo-a como um “acto terrorista” dos
norte-americanos.

 26.03.2022 – realizou-se a Assembleia Geral
para apresentação do Relatório de Contas e
Actividade do ano de 2021 e discussão e
aprovação do Orçamento e Plano de
Actividades para o corrente ano.

Foram também apresentadas 3 moções: Contra
o bloqueio, lutar pela paz e contra a guerra,
solidariedade com a Venezuela.

Estas Moções  podem ser visualizados no site
da aap: 
(http://www.associacaoamizadeportugalcuba.pt)

ASSEMBLEIA GERAL DA AAPC

 12.03.2022 – a AAPC participou na grande
manifestação a assinalar o dia internacional da
mulher convocada pelo MDM.

 19.03.2022 – realizou-se a Assembleia electiva
do Secretariado do Núcleo de Grândola. A
direcção esteve presente nesta importante
iniciativa promovida pelos amigos e
companheiros que assim formalizaram a
existência de mais um núcleo AAPC.

 20.03.2022 – Núcleo da Moita realizou uma
grande sessão pública, antecedida de um
almoço convívio. Esteve presente a Sra.
Embaixadora de Cuba Yusmari Diaz.

 15.03.1878 – Protesto de Baraguá – símbolo da
vontade férrea dos cubanos de abolir a
escravatura e conquistar a independência..

 14.03.1892 – sai o 1º número do
jornal “Pátria” que será o órgão
oficial do Partido Revolucionário
Cubano.
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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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 Nos dias 1, 2 e 3 de Abril participamos no evento

intercultural “Saberes e Sabores” organizado pela

Câmara Municipal do Seixal, no Alto do Moinho,

Corroios.

Trata-se de um evento regular na agenda da

AAPC e desta autarquia, apenas interrompido em

2020 e 2021 pela pandemia.

 09 de Abril – Sessão Pública em Setúbal,

antecedida de um almoço convívio nas

instalações do Clube de Futebol “Os Sadinos”,

sito na rua António José Batista, n.º 59 R/C (junto

à Praça de Touros), onde participará a

Embaixadora Yusmari Diaz.

 10 de Abril – iniciativa em Loulé.

Trata-se de uma iniciativa proposta por um grupo de

amigos da Revolução Cubana com o objectivo de

promover a constituição do núcleo Quarteira/Loulé.

A Sessão terá lugar no Jardim Hotel em Loulé. A

Sra. Embaixadora de Cuba Yusmari Diaz irá

acompanhar esta jornada.

Turismo Político Abril / Maio de 2022

1º de Maio em Havana

 28 de Abril – a nossa caravana de

solidariedade ruma a Havana.

É uma grande iniciativa da AAPC, que conta

com a participação de 53 companheiros, que

levam a nossa solidariedade ao povo

cubano. Serão 13 dias que resultaram de um

intenso trabalho, no sentido de

proporcionarmos uma estadia memorável

para todos quantos puderam aderir a esta

proposta.

Clube de Futebol
”Os Sadinos”

• Jardineira


