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aplicado a qualquer país e é o principal
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contra Cuba
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A Rússia está disposta

Plano de

O bloqueio constitui uma violação
flagrante e sistemática dos direitos
humanos do povo cubano e por isso
representa um acto de genocídio.
Trump, no seu reinado tempestuoso,
produziu mais 243 medidas coercivas
de agravamento do bloqueio que Biden

linha de crédito

assumiu ao dar continuidade a essas
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Unidos da América contra Cuba
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governo

CHE Guevara

Iniciativas
Efemérides
Agenda

No

fundamentalmente

ao

lhe impõe. Uma guerra híbrida, chocante
e criminosa que põe a claro a prática de
terrorismo de estado movido pelo país
mais poderoso do planeta.
Nenhum cidadão ou sector da economia
cubana escapa às afetações derivadas do
bloqueio, que atrasa o desenvolvimento
que qualquer país tem direito a construir
de maneira soberana.
A luta contra todos os bloqueios constitui

desespero

profunda

devem-se

gerado

crise,

americano,

o

através

por

uma

um grito pela paz, pela solidariedade entre

imperialismo

os povos, um alerta à hipocrisia das

das

democracias

suas

ocidentais,

um

protesto

organizações sinistras, especializadas

contra a proteção às multinacionais e

no treino de terroristas e mercenários,

afirmar

investe milhões para criar instabilidade

primeira análise governar tendo em conta

e

o bem estar dos seus povos.

desordem

pública

em

estados

soberanos, como é o caso de Cuba,
com o objetivo de criar as condições
propícias a ir ainda mais longe na sua
já ignóbil ingerência.
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Assim é a democracia.
Contra o Bloqueio a Cuba!
Cuba vencerá!
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SOLIDARIEDADE MOSTRA A IMORALIDADE DO BLOQUEIO ECONÓMICO CONTRA CUBA
Trabalhadores e pessoal médico do
Hospital Pediátrico Provincial Eliseo
Noel Caamaño, em Matanzas,
agradeceram a doação de leite em pó
pelo projeto Puentes de Amor a esse

D E S TA Q U E

centro de saúde

C

Foto: @Puentesdeamor

omo mais uma prova, e irrefutável, de que o
bloqueio económico contra Cuba não é apenas ilegal
e injusto; mas, além disso, totalmente imoral, poderia
ser descrita cada demonstração de solidariedade
que, de outras regiões do mundo, chega à Ilha para
oferecer ajuda e amor, enquanto o governo dos EUA
tenta impor sofrimento e desespero ao povo cubano.
Isso é confirmado pela entrega, pelo projeto Puentes
de Amor, inspirado na solidariedade dos cubanos
que emigraram para os Estados Unidos, de uma
doação de leite em pó ao hospital pediátrico
provincial Eliseo Noel Caamaño, em Matanzas.

Delegação do Projeto “Puentes de Amor” recebidos
pelo presidente Diaz Canel

O

Presidente da República, Miguel Díaz-Canel
Bermúdez, recebeu o ativista Carlos Lazo e uma
representação da delegação de 40 estudantes, pais e
professores americanos do projeto solidário Puentes de
Amor.
O Presidente Diaz-Canel destacou que “o que está a
fazer o Projeto Puentes de Amor demonstra que a
maioria dos norte-americanos e a maioria dos cubanos
que vivem nos Estados Unidos não são a favor do
bloqueio nem contra Cuba; pelo contrário, a maioria
quer uma relação normal entre os povos, uma relação
normal entre os países “.
Sobre a experiência, o dirigente da plataforma Puentes
de Amor destacou que “foi uma estadia muito
enriquecedora e que permitiu conhecer a realidade do
povo cubano. Conversámos com pessoas na rua, nas
escolas, nos centros culturais; e foi algo que abriu os
olhos dessas famílias norte-americanas, desses pais,
sobre como o bloqueio afeta o povo cubano e a
necessidade de levantar essas sanções”.
O Presidente cubano expressou a Carlos Lazo: “mais
uma vez, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento por
todo o seu trabalho de Puentes de Amor. Tivemos a
oportunidade de conversar durante a sua visita anterior
e depois disso muitas coisas aconteceram e continuaste
com uma atividade tão intensa, continuaste a fazer
gestos que deixaram marcas no sentimento do nosso
povo».

“Com este gesto, quem mais ganha somos nós, pois
resta-nos a satisfação de ter sido úteis e pôr um
grãozito e fazer este mundo algo melhor”, disse o
ativista e líder do projeto, Carlos Lazo, ao coletivo do
Centro de Saúde e acrescentou “representa o desejo
de muitas pessoas de acabar com estes mais de 60
anos de inimizade, de sanções. Devemos dar-nos
bem como bons vizinhos e como irmãos e aprender
uns com os outros".
O Dr. José Hernández Hernández, diretor do
hospital, agradeceu a doação e destacou que “este
ato de altruísmo vai além dos impedimentos
impostos pela medida unilateral dos Estados Unidos
à Saúde Pública no nosso país, um bloqueio que não
cessou nem no pior momento da COVID-19”
lembrou.
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A RÚSSIA ESTÁ DISPOSTA A

BANCOS DA ÍNDIA E CUBA ASSINAM

PARTICIPAR NA IMPLEMENTAÇÃO DO
PLANO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO E SOCIAL CUBANO
ELABORADO ATÉ 2030

CONTRATO DE LINHA DE CRÉDITO

A

Comissão

Intergovernamental

Económico-

Comercial e Técnico-científico entre Cuba e a
Rússia, liderada pelo vice-primeiro ministro cubano
Ricardo Cabrisas Ruiz e pelo vice-presidente do
Governo russo, Yuri Borisov, terminou em 22 de
junho em Moscovo com a confirmação de continuar
a aprofundar os laços de cooperação bilateral nas
referidas áreas. No contexto do criminoso bloqueio
do imperialismo norte-americano e do chamado

INTERNACIONAL

“ocidente” a Federação da Rússia continua a apoiar
Cuba expressando a sua vontade de participar
efetivamente

na

realização

do

plano

de

desenvolvimento económico e social que Cuba
elaborou até 2030 e, entre os principais projetos que
ocuparam as reuniões de trabalho, estavam aqueles
relacionados à energia, à indústria, ao transporte e
ao setor médico-farmacêutico.

H

Foto: site do PCC

avana, 28 de junho (RHC) – O Banco Exterior de
Cuba e o EximBank da Índia assinaram um acordo para
uma linha de crédito no valor de 100 milhões de euros, o
que é uma prova do estado positivo de suas relações.
No âmbito das Consultas Políticas Bilaterais, o viceprimeiro-ministro cubano, Ricardo Cabrisas, e o viceministro das Relações Exteriores do país asiático,
Saurabh Kumar, realizaram uma reunião para fortalecer
os laços comerciais, financeiros e de cooperação.
Cabrisas destacou o papel que a Índia pode
desempenhar no desenvolvimento de setores como
fontes renováveis de energia, agricultura e biotecnologia,
identificados como prioritários no Plano Nacional de
Desenvolvimento Económico e Social da ilha.
No final da reunião, o presidente do banco nacional,
Ernesto Medina, e o embaixador do país asiático em
Cuba, Sarvesvaran Janakiraman, representando o
diretor do EximBank, assinaram o acordo financeiro que
confirma o interesse comum num futuro de alianças.

A FEIRA INTERNACIONAL DE HAVANA
VOLTA A REALIZAR-SE

Foto Prensa Latina

Ambas as representações expressaram a rejeição
dos

seus

governos

a

todas

as

políticas

discriminatórias e de bloqueio, bem como as
medidas unilaterais que os dois países estão a
enfrentar.
Por último, acordaram realizar a 19ª sessão da
Comissão Intergovernamental na capital da Rússia,
no segundo semestre deste ano.
Fonte: Granma.
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O mais importante
intercâmbio comercial, de
caráter geral, em Cuba e no
C a r i be , e u m d o s m a i s
prestigiados da América
Latina, a Feira Internacional
de Havana (Fihav), será
Foto: Mincex
realizada de 14 a 18 de
novembro de 2022, no recinto de feiras ExpoCuba,
informou Rodrigo Malmierca Díaz, ministro de Comércio
Exterior e Investimento Estrangeiro.
Lembrou que este encontro se realiza desde 1983, que
continua a ser uma excelente plataforma de negócios
para as novas empresas no mercado cubano e também
para as já estabelecidas. «Será um espaço propício
para o desenvolvimento de contactos de negócios,
rondas de negócios, seminários e conferências, entre
outras atividades».
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ADEUS FINA – ORGULHO DA NAÇÃO

E

m 1954, Che conheceu, no México, Raúl
Castro e, logo depois, o irmão Fidel Castro. Entrou
para o grupo revolucionário de Castro, que se
instalou na região de Sierra Maestra, em 1957.
Pretendiam derrubar o governo de Fulgêncio
Batista, que era apoiado pelos Estados Unidos, e
implantar o socialismo na ilha.

O general-de-exército Raúl Castro Ruz
e o presidente cubano Miguel Díaz-Canel

C U LT U R A

O

Fina García-Marruz

Presidente da República, Miguel Díaz-Canel

Bermúdez, referiu no Twitter que «A intelectual que
morreu no passado dia 27 de Junho, e cujos restos
mortais foram enterrados em 28 de junho, à tarde,
no Cemitério Colón, na capital, é uma das figuras
que deixa uma marca permanentemente acesa na
cultura cubana». Refere-se a Fina como «a poetisa
que nos fez ouvir o silêncio, a companheira martiana
do poeta martiano, a vibrante voz de Cuba na
América Latina».
«O morto não ocupa mais um lugar / Deixa o espaço
livre para os outros», dizem as primeiras linhas do
poema Pureza, que fecha o volume I de sua Poesia
Completa. Se assim for, então Fina García-Marruz
não está morta: ela sempre ocupará um lugar
sagrado e insubstituível no seio de Cuba, e seu
nome será ouvido alto e claro quando falarmos do
mais alto e mais claro da cultura e literatura
cubanas.
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F I G U R A S D E S TA C A D AS D A R E VO L U Ç Ã O

Bermúdez homenagearam a poetisa
Fina García-Marruz.

CHE GUEVARA

Após a vitória dos revolucionários, em 1959 e a
implantação do socialismo em Cuba, Che Guevara
tornou-se membro do governo cubano de Fidel
Castro, exercendo as funções de embaixador,
presidente do Banco Nacional e Ministro da
Indústria.
Em 1961, Che visitou o Brasil e foi condecorado
pelo então presidente Jânio Quadros, com a
Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul.

Assinalamos os
25 anos da
descoberta dos
restos mortais
de Che
Guevara.
Che Guevara

Che Guevara acreditava que a revolução socialista
contra o imperialismo comandado pelos Estados
Unidos, deveria ser levada para outros países.
Lutou no Congo (África) e depois foi para a Bolívia,
onde estabeleceu uma base guerrilheira. Pretendia
unificar os países da América Latina sob a
bandeira do socialismo e invadir a Argentina.
Com pouco conhecimento do território e sem apoio
dos camponeses e do partido comunista boliviano,
sua luta tornou-se difícil. Foi capturado pelos
soldados bolivianos, na selva de La Higuera
(Bolívia), em 8 de outubro de 1967. No dia
seguinte foi executado.
“Nós temos a consciência da dimensão da perda
para o movimento revolucionário. E, no entanto, é
precisamente aí que reside o lado fraco do inimigo
imperialista: acreditar que liquidando o homem
físico, se liquida o seu pensamento; acreditar que
junto com o homem físico, se liquidam as suas
ideias; acreditar que junto com o homem físico, se
liquidam as suas virtudes; acreditar que junto com
o homem físico, se liquida o seu exemplo. (...).”.
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04.06.2022 – Chegada

•

27.06.2022 – Receção, na

a Cuba de 4 malas de

sede da AAPC, de uma

medicamentos

(cerca

delegação do Ministério da

de

kl).

Estes

Ciência, Tecnologia e

medicamentos

foram

Ambiente, chef iada pelo
vice-ministro Sr. José Fidel Santana Núñez, que se

80

recolhidos pela AAPC e
enviados através de

deslocou a Portugal para participar na Conferência do

um grupo de 6 amigos

Mar da ONU. A delegação foi acompanhada pela

que disponibilizaram o

Embaixadora, Yusmari Diaz.

seu espaço de porão
no avião.

A

Elementos da Medicuba
em Varadero

Direção

da

AAPC

deu

nota

da

atividade

desenvolvida no âmbito da solidariedade com Cuba e,
por seu lado, o vice-ministro informou sobre a

•

04.06.2022 – O núcleo

situação atual da realidade cubana e agradeceu a

de

solidariedade prestada pela nossa associação.

Almada

realizou

uma
iniciativa
que
reuniu cerca de 70
amigos e contou com a

•

I N I C I AT I VA S

presença da Embaixadora Yusmari Diaz.
•

29.06.2022 – O Núcleo de
Coimbra participou no desfile
a favor da Paz na cidade do
Porto, com bandeiras com a
frase "O Bloqueio dos Estados
Unidos a Cuba é crime”

09.06.2022 – Reunião em Moura com um grupo
de amigos com o objetivo de prepararmos a
criação de um novo núcleo
•

•

18.06.2022 – Convívio
na Quinta da Atalaia,
onde estiveram cerca
de 30 companheiros,

Durante o mês de junho
realizaram-se 3 jornadas de
trabalho, na sede da AAPC,
para preparação de cerca de
30 volumes de bens para
Cuba.

tendo estado presente
a Sra. Embaixadora e outros funcionários da
embaixada a convite da AAPC.
•

25.06.2022 – A equipa
da Biblioteca José Marti,
da AAPC, em trabalho
com Jasselys Morales
Roque, historiadora, da
Embaixada de Cuba.
Ficámos com preciosas
informações sobre o
interesse e o contexto histórico da coleção da
nossa biblioteca, ainda em fase de tratamento

•

Decorre uma campanha de fundos que promove a
solidariedade com Cuba, no sentido de ajudar à
recuperação de Havana Velha que sofreu pesados
estragos motivados pelo acidente no hotel Saratoga.

técnico.
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06.1954 – Primeira publicação impressa de “A

10.07.2022 – Assembleia Geral do Núcleo de
Almada
Convocatória

História Me Absolverá”

•

Nos termos legais e estatutários convoco a Assembleia Geral
do Núcleo de Almada da Associação de Amizade PortugalCuba para reunir, em sessão ordinária no próximo dia 10 de
Julho, pelas 15:00 horas, nas nossas instalações sitas na Rua
Capitão Leitão nº 5, 1º direito, em Almada, com a seguinte
Ordem de Trabalhos:

03.06.1931 – Aniversário do
nascimento de Raul Castro.

1.

Apresentação, discussão e votação do Relatório e
Contas de 2021;

indicado para a presidência de Cuba, uma vez

2.

que seu irmão sofria com problemas de saúde.

Apresentação, discussão e votação do Plano de
actividades para 2022

3.

Eleição dos Corpos Gerentes para o triénio de
2022/2024

A partir de 2006, Raúl Castro começou a ser

Em 2008, ele, de fato, assumiu a presidência de

Caso à hora marcada não esteja presente pelo menos metade
do número dos nossos associados, a Assembleia funcionará
em segunda convocatória, meia hora mais tarde, qualquer que
seja o número de presenças.

Cuba, depois de Fidel Castro ter abdicado para
cuidar da sua saúde. Raúl, então, promoveu

Aberta a sessão e antes da Ordem do Dia, poderão ser
apresentadas ao Presidente da Mesa listas candidatas à
eleição a que se refere o ponto 3 da Agenda.
Almada, 27 de Junho de 2022

•

14.06.1845 – nasceu António

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Maceo.
José Antonio de la Caridad Maceo y Grajales (14
de junho de 1845 – 7 de dezembro de 1896),
conhecido simplesmente como Antonio Maceo, foi
um militar cubano, segundo no comando do
Exército Libertador de Cuba durante a Guerra da

AGENDA

EFEMÉRIDES

algumas reformas.

•

14.07.2022 – 18h, concentração no Rossio/Lisboa,
contra o Bloqueio e a intervenção dos EUA nos
assuntos internos de Cuba.

•

18.07.2022 – 18h, no Porto (Universidade Popular),
haverá uma concentração. Contamos com a vossa
presença nas manifestações de apoio a Cuba.

•

23.07.2022 – Jornada de trabalho na Quinta da
Atalaia. Fica atento ao cartaz!

•

30.07.2022 – Celebração de uma data de grande
relevo na História da Revolução Cubana, o 26 de
Julho, com um almoço e um debate politico. A
Embaixadora Yusmari Diaz estará presente nesta
iniciativa.

•

29, 30 e 31.07.2022 – A
AAPC estará presente
no Acampamento da
Paz a realizar-se nos
dias 29, 30 e 31 em
Évora.
A Embaixadora Yusmari
Diaz participará num debate programado para o
dia 31.

Independência.

•

14.06.1928

–

nasceu

Che Guevara.
Ernesto Rafael Guevara
de

La

conhecido

Serna,

mais

como

Che

Guevara, revolucionário
socialista do século XX.
Argentino, nasceu na cidade de Rosário em 14 de
junho de 1928. Faleceu em 9 de outubro de 1967,
na aldeia de La Higuera (Bolívia).

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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