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SOLIDARIEDADE COM O POVO CUBANO E A SUA REVOLUÇÃO
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Havana histórica

solidariedade com
o povo cubano e a sua
revolução tem merecido
por parte da AAPC, toda
a disponibilidade e
empenho, sendo o
principal objetivo do seu
trabalho.

Te m o s p r o c u r a d o
cumprir este objetivo
promovendo iniciativas de vária
índole, como o envio de
medicamentos e outros materiais
onde salientamos o êxito da
Campanha das Seringas, que
resultou na transferência para
Cuba de cerca de 26.000 €. Mais
recentemente a realização de
uma grande viagem de Turismo
Politico em que participaram 54
companheiros.

São iniciativas memoráveis,
verdadeiras manifestações de
solidariedade concreta que ficam
para a história da nossa
Associação.

No dia 06.05.2022, dia do terrível
acidente no Hotel Saratoga, o
nosso grupo estava em Cuba,
embora longe de Havana. No seu
regresso pode tomar
conhecimento no local dos
terríveis danos causados por
aquela explosão.

Foram atingidos muitos edifícios
em redor do Saratoga, edifícios
que fazem parte do património
histórico de Havana cuja
recuperação será extremamente
honorosa mas que é imperativa
tão rápida quanto possível.

A AAPC, decidiu promover uma
iniciativa que visa a recolha de
fundos, demonstrando assim,
uma vez mais, a nossa
solidariedade com a revolução e o
povo cubano, perante mais esta
adversidade.

Contamos com a inestimável
participação de todos os nossos
amigos.

Cuba não está só.

Cuba vencerá!
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CUBA LÍDER NO MUNDO NA VACINAÇÃO ANTI-COVID-19 POR 100 HABITANTES
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96,7% da população de Cuba 

com direito a vacina 

está totalmente vacinada e 80,9% 

tem a dose de reforço.

uba continua a ser o líder mundial na

administração de doses de vacinas contra a

Colvid-19 por 100 habitantes, com uma taxa

atual de 321,61%, superando os países

altamente desenvolvidos.

O Ministro da Saúde de Cuba, José Angel

Portal Miranda, na reunião dos ministros da

saúde do Movimento dos Não Alinhados,

confirmou as capacidades desenvolvidas

pela Maior Ilha das Antilhas para enfrentar,

com os seus próprios esforços, a grave

situação gerada pelo flagelo pandémico.

agência reguladora nacional, a Ilha tornou-se

na primeira nação latino-americana a produzir

os seus próprios imunogénicos contra a

Covid-19 e que vacinou toda a população a

partir dos dois anos de idade.

Realçou a solidariedade internacional com 58

brigadas do Contingente Internacional de

Médicos Especializados em Situações de

Desastre e Epidemias Graves, que se

juntaram aos esforços de 42 países para

combater a doença, muitos deles membros do

Movimento dos Não Alinhados.

Na ocasião, não faltou a denúncia do brutal

bloqueio económico, comercial e financeiro

imposto pelo Governo dos Estados Unidos,

que se intensificou em pleno flagelo SARS-

COV-2 e que limitou o acesso a

equipamentos, medicamentos, dispositivos

médicos e tecnologias relacionadas com o

diagnóstico e tratamento desta doença.

Portal Miranda expressou o apoio de Cuba à

declaração adotada na Assembleia Geral da

ONU sobre vacinas contra a Covid-19.
Fonte Granma

Maio 2022

Revelou que 85% dos medicamentos

utilizados no protocolo cubano para o

tratamento da Covid-19 são de origem

nacional, o que constitui um compromisso

com a soberania tecnológica na aquisição

de medicamentos e vacinas.

Segundo o Ministro das Relações

Exteriores «96,7% da população de Cuba

com direito a vacina está totalmente

vacinada e 80,9% tem a dose de reforço.»

Com cinco candidatos a vacinas, três deles

aprovados para uso de emergência pela

C
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PRESIDENTE IRANIANO RECEBEU VISITA

DO VICE-PRIMEIRO-MINISTRO CUBANO
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Foto: Cubaminrex

excelente estado das relações bilaterais entre
Cuba e o Irão foi confirmado na quarta-feira, 18 de
maio, com a recepção do Presidente da República
Islâmica do Irão, Seyyed Ebrahim Raisi, ao Vice-
Primeiro Ministro Ricardo Cabrisas Ruiz, que fez
uma visita oficial a Teerão, no contexto da 18ª
sessão da Comissão Intergovernamental Cuba-Irão.

No intercâmbio os dois estadistas reafirmaram o alto
nível do diálogo político e concordaram com a
necessidade de avançar, a um ritmo acelerado, no
desenvolvimento e aprofundamento dos laços
económicos, comerciais, financeiros e de
cooperação, de acordo com informações publicadas
no site do ministério das Relações Exteriores
cubano.

Também expressaram a firme vontade política dos
seus respectivos governos de enfrentar as medidas
coercivas impostas pelos Estados Unidos,
unilateralmente e ilegalmente, contra os seus povos,
cujos efeitos são ainda mais criminosos nas
condições da atual pandemia da Covid-19.

Cabrisas transmitiu uma saudação afetuosa do
primeiro-secretário do Comité Central do Partido
Comunista de Cuba e presidente da República de
Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ao seu
homólogo iraniano.

Culminando a 18ª sessão da Comissão
Intergovernamental Cuba-Irão, realizada na capital
da nação persa, ambos os países rubricaram 13
documentos que favorecem os setores de saúde,
energia, agricultura, produção de alimentos, bancos
e finanças, desportos, medicina e agências
reguladoras de alimentos e logística de transporte
marítimo internacional.

Fonte: Granma
maio, 2022

O
C

I
Ê

N
C

I
A

NEUROEPO – MEDICAMENTO CUBANO

CONTRA A DOENÇA DE ALZHEIMER

ara Cuba é importante dispor de um

medicamento como o NeuroEpo, tendo em conta o

crescente envelhecimento da sua população e que

é precisamente nas pessoas da terceira idade que,

com maior frequência, a doença de Alzheimer se

manifesta.

Sobre as projecções deste fármaco, o director-

geral da empresa mista IncuBio S.A., no contexto

do Congresso Internacional BioHavana 2022,

informou que se pretende validar em países de

maior desenvolvimento económico como Estados

Unidos, Canadá, Japão e outros países da Europa,

os resultados obtidos em Cuba durante as fases II

e III dos ensaios clínicos realizados, o que ajudaria

a certificar perante a comunidade médica

internacional o desempenho eficaz do produto.

Informou também, que se prevê iniciar no segundo

semestre deste ano, um ensaio confirmativo, fase

III, uma das exigências do Cecmed (*), que será

mais extenso e abrangerá mais hospitais e mais

pacientes.

(*) Autoridade Reguladora de Medicamentos, Equipamentos e

Dispositivos Médicos da República de Cuba.

Autor: Liz Conde Sánchez | internet@granma.cu

Autor: Maby Martínez Rodríguez |internet@granma.cu
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MANUEL HERRERA: CINEASTA
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filme Arroz amargo (1) revelou-lhe que o seu
«mundo de gentes humildes e famílias trabalhadoras de
Santa Clara podia ser assunto para um filme». Tal
descoberta fê-lo sentir-se «definitivamente atraído pelo
cinema». Porém, não foi nesse momento que decidiu
dedicar a sua vida à sétima arte, «teria sido uma
quimera», pois Manuel Herrera Reyes – prémio nacional
de Cinema 2022 – não era então «mais que um cinéfilo a
quem o que interessava era escrever».

A sua participação na rodagem de La Batalla de Santa
Clara, terceira história do filme Historias de la
Revolución(2) e a criação dum cineclube no Instituto de
Segundo Grau de Ensino dessa cidade, definiram o seu
caminho.

O complemento da sua formação como cineasta foi a
Cinemateca de Cuba, «com os seus ciclos de cinema bem
organizados», daí que ao assumir a direcção desse
centro, sentia que não era só «um prazer», como também
«o pagamento de uma dívida».

«Foram sete anos muito belos, como uma viagem à
semente, pois a cinemateca é como um grande cineclube,
e foi através deles que comecei a minha vida
cinematográfica».

Para este realizador e argumentista, «o cinema é uma arte
de massas, na qual o mais importante é comunicar; que
exista um diálogo entre o autor e o seu destinatário, que
mexa com as ideias, para o que qualquer recurso é
válido».

Quanto ao cinema cubano actual, crê «que há que
aumentar o diapasão temático, a realidade, o presente, o
passado, os costumes, as tradições, o reflexo do homem e
da mulher, as suas necessidades. Não é de um cinema
contemplativo que necessitamos se queremos pensar
como país, mas de ideias. e esse cinema tem que ir
envolto numa execução inteligente, sagaz e artística,
porque é e será uma arte».

Este homem de cinema, cuja vida foi norteada pela
decisão irrevogável de fazer arte por meio do grande
écran, é também alguém que pensa na sua próxima obra
com o mesmo entusiasmo da primeira. Um homem
simples, que sempre quis trabalhar sem buscar a glória.
Um sonhador, que vai pela vida pensando no que fazer
amanhã, a quem os obstáculos angustiam, mas ao mesmo
tempo incitam a superá-los, que se nega a envelhecer e
que, para que isso não suceda, sempre procura renovar-
se.

(1) filme de 1951 do neo-realismo italiano de Giuseppe De Santis
(2) filme cubano de 1960 deTomás Gutiérrez Alea.

Fonte:Granma
Maio, 2022
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QUANDO O APÓSTOLO CRESCEU, IMORTAL!

Foto: Roberto Fabelo

Dos Ríos lembra-nos que 
existe, na realidade, a 
sobrevivência de um homem 
mais imensa do que seu 
tempo. Um José Martí que 
no presente do seu povo 
ainda cavalga na vanguarda 
de cada combate atual

iz-se que naquele fatídico dia 19 de maio de 1895,
não havia destino mais verdadeiro para o Apóstolo da
Independência do que a bela premonição de seu sacrifício
por Cuba, escrita com profundo lirismo: «Meu verso
crescerá sob a grama e eu também crescerei».

Naquele dia ele estava invulgarmente vestido com roupas
civis, com um casaco escuro, gravata com laço e calça
branca. No seu peito — como um distintivo da honra dos
mambises — ele usava o sinal de Carlos Manuel de
Céspedes e, como escudo do coração, o retrato de María
Mantilla, «a menina amada».

A sua figura, quase solene sobre o cavalo Baconao,
inspirou respeito e admiração. A sua testa ia à descoberta
e o seu olhar irradiava luz. José Martí estava a caminho
de um encontro com a imortalidade.

«Ao passar entre duas árvores: um dagame seco e um
fustete corpulento caído, os tiros dos soldados
emboscados alvejaram o corpo do Mestre, a luz zenital o
banhou, ele soltou as bridas do corcel e seu corpo solto foi
deitar-se no amado solo cubano (...) A catástrofe de Dos
Ríos tinha ocorrido». Foi assim que o historiador Rolando
Rodríguez narrou o resultado fatal do mais universal de
todos os cubanos.

Com a Revolução desprovida do seu guia intelectual,
naquela noite não houve necessidade de que as tropas
mambisas ficassem em silêncio. «O país em armas estava
de luto». Enquanto isso, com amargo pesar, Máximo
Gómez registou no seu diário: «Já nos falta o melhor dos
nossos camaradas e a alma, podemos dizer, da revolta».

Como poderíamos então deixar de tremer com o exemplo
de resolução e bravura de alguém que havia tomado
sobre os seus ombros a preparação de uma guerra
necessária, apenas para ir ao mato entre os primeiros e
não ao abrigo de proteção que queriam dar-lhe na
retaguarda.

Como não reverenciar o resoluto Delegado que, antes de
chegar a Dos Rios, viajou (em parte a pé e em parte a
cavalo) mais de 300 quilómetros com sapatos descartados
e uma mochila contendo cem tiros, remédios, livros, um
revólver e suas próprias roupas.

E como não honrar o Homem da Idade de Ouro que,
quando morreu, carregou como marcas de vida, a marca
de uma algema e os fardos causados pelo seu solo
oprimido, com o único desejo de abraçar a liberdade e de
ter em seu «túmulo um ramo de flores e uma bandeira».

É por isso que, 127 anos mais tarde, Dos Ríos lembra-nos
que existe, na realidade, a sobrevivência de um homem
mais imenso do que o seu tempo. Um José Martí que no
presente do seu povo ainda cavalga na vanguarda de
cada combate atual.

Autor: Mailenys Oliva Ferrales | informacion@granmai.cu

maio, 2022
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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

 1.º de Maio – Dia do Trabalhador feriado nacional
em Cuba. Em 1889, no Congresso Constituinte da
II Internacional Socialista, foi decidido proclamar o
1º de Maio como Dia Internacional dos
Trabalhadores e, no ano seguinte Cuba tornou-se
(juntamente com a Argentina) no primeiro país
latino-americano a celebrá-lo.

 08.05.1960 – Estabelecimento de relações
diplomáticas URSS-Cuba.
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Dando continuidade à política de criação de novos

núcleos, realizamos no Algarve, uma reunião com

um grupo de amigos, com o objetivo de criar as

condições para a constituição do núcleo do Algarve.

A reunião realizou-se em Loulé, no Hotel Loulé
Jardim que cedeu as instalações graciosamente.

A sessão decorreu com poucas pessoas, mas todas
elas interessadas, o que nos faz pensar que será
fácil eleger ali o secretariado.

Para além das 3 dirigentes da Associação (Paula
Frazão, Tânia Gabriel e Isabel Gomes) esteve
presente e interveio a Sra. Embaixadora de Cuba
em Portugal, esclarecendo todas as questões
levantadas.

Inscreveram-se novos associados e foram
liquidadas algumas quotas que se encontravam em
dívida.

Fizemos chegar a todos os órgãos de informação
locais, uma nota sobre cuba.

Esteve presente o jornal digital regional “O Planeta
Algarve” que se comprometeu a enviar-nos o artigo
que publicará.

 04.06.2022 – Iniciativa de Almada

 18.06.2022 – SANTOS POPULARES – Atalaia

 25.06.2022 – MANIFESTAÇÃO PELA PAZ E 
DESARMAMENTO – Lisboa

 29.06.2022– MANIFESTAÇÃO PELA PAZ E 
DESARMAMENTO – Porto

 Iniciámos uma CAMPANHA DE FUNDOS para

a reconstrução de HAVANA VELHA

(Património Histórico classificado pela

UNESCO). Aos amigos que contribuírem por

transferência bancária, solicita-se que

referenciem a CAMPANHA.

AGENDA

NOVOS NÚCLEOS

 15.05.1955 – Libertação
de Fidel e dos seus
companheiros.

 07.05.1959 – 1ª Lei da Reforma Agrária.

 19.05.1850 – A Bandeira Nacional foi hasteada 
pela 1ª vez em Cárdenas.

 19.05.1895 – Queda em 
Combate de José Martí.

 20.05.1901 – Fim do regime de ocupação militar

de Cuba pelos EUA

 20.05.1925 – Início da Presidência de Gerardo

Machado

 20.05.1902 – Foi proclamada a República de

Cuba

 28.05.1957 – Combate de Uvero - 2º combate dos
expedicionários do Granma, sendo este o primeiro
em que saíram vitoriosos.


