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Associação de Amizade Portugal-Cuba
A AAPC NA FESTA DO AVANTE! 

CONTRA O CRIMINOSO BLOQUEIO
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Imagem do comício de 2021

os próximos dias 2, 3 e 4 de
setembro tem lugar mais uma edição da
Festa do Avante.

A Associação de Amizade Portugal
Cuba foi, uma vez mais, convidada a
participar neste grandioso evento,
situação que muito nos honra.

Lá estaremos com o objetivo de divulgar
o património cultural e gastronómico de
Cuba mas, acima de tudo, com o
propósito de denunciar um bloqueio
total, que é criminoso.

Estarmos na Festa do Avante é
demonstrarmos a nossa solidariedade
com um povo que é heróico.

O bloqueio económico, comercial e
financeiro, imposto pelo governo dos
Estados Unidos da América contra Cuba
há mais de seis décadas, constitui um
sistema de sanções unilaterais mais
injusto, severo e prolongado, que algum
dia foi aplicado a qualquer país e é o
principal obstáculo para o
desenvolvimento de todas as
potencialidades da economia cubana.

Os prejuízos acumulados durante estas
seis décadas ascendem a UM BILIÃO E
NOVENTA E OITO MIL MILHÕES DE
DÓLARES.

Nenhum cidadão ou setor da
economia cubana escapa às
afetações derivadas do bloqueio,
que atrasa o desenvolvimento que
qualquer país tem direito a construir,
de maneira soberana.

Estarmos na Festa do Avante tem,
igualmente, o intuito do
esclarecimento e do debate sobre a
difícil situação que, particularmente
neste momento, o povo cubano vive,
consequência do apoio dado pelos
EUA a grupos que, no interior da
ilha, praticam atos de sabotagem
que configuram ações de terroristas.

A luta contra todos os bloqueios e
pela soberania dos povos constitui
um grito pela paz, pela solidariedade
entre os povos, um alerta à
hipocrisia das democracias
ocidentais, um protesto contra a
proteção às multinacionais e uma
afirmação de que os estados devem,
em primeira análise, governar tendo
em conta o bem-estar dos seus
povos.

Assim é a democracia!
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COMEMORAÇÃO DO 26 DE JULHO – DIA

DA REBELDIA NACIONAL
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s ações de 26 de Julho de 1953 representam o
reinício da luta insurrecional do povo cubano pela
sua definitiva independência. Tinham como objetivo
tomar o Quartel de Moncada, em Santiago de Cuba,
que era a segunda fortaleza do país (com 1.000
militares) e, simultaneamente, o quartel Carlos
Céspedes, a fim de impedir ou dificultar a chegada
de reforços do exército de Batista.

Os assaltantes tinham total desvantagem frente a um
inimigo, muito superior em homens e armas,
entrincheirados naquela fortaleza. Os quartéis não
puderam ser tomados e a insurreição foi abortada.

O movimento foi dirigido pelo jovem Fidel Castro e
organizado no ano de 1952 e no 1º trimestre de
1953, em resposta ao golpe militar do ditador
Fulgêncio Batista que derrogou a Constituição de
1940 e eliminou as conquistas democráticas da
época.

Do assalto aos quartéis resultaram, da parte dos
insurretos, 6 baixas em combate, 55 assassinatos e
49 capturados e condenados. O exército e a polícia
tiveram 19 mortos e 31 feridos.

Seis dias depois do ataque, Fidel e outros
revolucionários foram capturados por um tenente do
exército que recebeu ordens para eliminar Fidel
Castro, o que não cumpriu.

Fidel foi condenado a 15 anos de prisão e, na sua
autodefesa em “A história me absolverá”, denunciou
os crimes do ditador Batista.

As ações de 26 de Julho foram um fracasso militar
mas foram também um despertar para se continuar a
luta nas ruas e no exílio.

O grupo de revolucionários no Granma que
desembarcou em Cuba, vindos do México, iniciou a
luta armada, o que levou à vitória da Revolução a 1
de Janeiro de 1959.

Fontes: Granma e Juventud Rebelde.
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CUBA: SEGUNDO PAÍS DO MUNDO

COM A MAIOR PROPORÇÃO

DE MULHERES NO PARLAMENTO

e acordo com o site do Parlamento
Cubano, foi declarado num relatório
recentemente divulgado pela União
Interparlamentar (IPU), por ocasião do Dia
Internacional do Parlamentarismo, que
especifica que as cinco nações que atingiram
a paridade de género ou uma proporção maior
de mulheres na sua câmara inferior ou única
em 2022 são: Ruanda (61,3%), Cuba (53,4%),
Nicarágua (51,7%), México (50%) e os
Emirados Árabes Unidos (50%).

O relatório da IPU destaca que a proporção
de mulheres parlamentares atinge um recorde
histórico de 26,2%, em comparação com
11,3%, há 27 anos. Também reconhece que a
região das Américas, em geral, tem a maior
proporção de representação feminina no
mundo, com 34,6% de mulheres legisladoras,
e três países latino-americanos entre os cinco
primeiros do mundo neste aspeto.

«Este resultado ratifica a presença maioritária
e palpável das mulheres em vários setores de
nossa sociedade, incluindo a esfera
legislativa, como uma conquista da Revolução
Cubana», disse Esteban Lazo Hernández,
membro do Secretariado Político e presidente
da Assembleia Nacional do Poder Popular.

Fonte: Granma
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INSTITUTO SUPERIOR DE ARTE

ATRIBUI TÍTULO HONORIS CAUSA

A TIN CREMATA
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O Presidente Díaz-Canel felicita Tin

Cremata pela atribuição do título 

Doutor Honoris Causa pelo Instituto 

Superior de Arte

entrega do título de Doutor Honoris Causa a
Tin Cremata ocorreu a 21 de julho com a presença
dos vice-ministros da cultura, Kenelma Carvajal e
Fernando Rojas; do presidente da Associação de
Artes Cénicas da União de Escritores e Artistas de
Cuba, Francisco González, e de outros intelectuais e
personalidades.

José Ernesto Nováez, reitor do Centro de Altos
Estudos, fez entrega do diploma ao homenageado, o
qual, ao usar da palavra, expressou o seu
agradecimento ao Comandante em Chefe Fidel
Castro Ruz, a quem qualificou de seu segundo pai e
fez notar que os êxitos do seu trabalho resultam, em
grande medida, do envolvimento do povo cubano na
obra de humanismo da sua Revolução.

Cremata Malberti é licenciado em Ciências
Pedagógicas na especialidade de Direção Artística e
Direção Teatral.

A 14 de Fevereiro de 1990 fundou a Companhia de
teatro infantil La Colmenita, que conta com
ramificações noutros países e foi declarada
embaixadora da boa vontade do Fundo das Nações
Unidas para a Infância (UNICEF), pois as suas
propostas culturais estimulam a participação ativa da
infância e da adolescência na sociedade. La
Colmenita fez uma digressão por Portugal no ano de
2008.

Fonte: Redacción de Corresponsales | internet@granma.cu
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 05.07.1940 – Aprovada a nova Constituição de

Cuba (liberal). Foi implementada durante a

presidência de Federico Laredo Brú e entrou

em vigor a 10 de outubro. Esta Constituição foi

influenciada, principalmente, pelas ideias

inspiradoras da Revolução Cubana de 1933.

Quartel de Moncada

 26.07.1953 – Assalto ao Quartel Moncada. 

Nesta data foi instituída a celebração do “Dia 

da Rebeldia Nacional”.

 30.07.1957 – Frank País foi assassinado em

Santiago de Cuba. Data em que se celebra o

“Dia dos Mártires da Revolução”.

A data foi instituída com o triunfo da Revolução

Cubana para homenagear os jovens Raúl Pujol

e Frank País, este último chefe de ação e

sabotagem do Movimento 26 de Julho.
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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

 14.07.2022 e 18.07.2022 – A AAPC promoveu
uma concentração na Praça do Rossio – Lisboa
e no Porto, respetivamente, contra o Bloqueio e a
intervenção dos EUA nos assuntos internos de
Cuba.
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Grupo Desportivo a Académica 
da Ajuda

 30.07.2022 –
Comemorou-se a
data histórica do
26 de Julho, em
Lisboa com a
participação, como
convidada, da Sra.
Embaixadora
Yusmari Diaz.

 31.07.2022 – Participação
no acampamento da Paz
que ocorreu em Évora. A
Sra. Embaixadora Yusmari
Diaz esteve presente no
debate sobre “Guerra,
Sanções e Bloqueios”. Teve
oportunidade de falar sobre
a situação da sociedade cubana, impactos do
Bloqueio no quotidiano e, em particular, na vida dos
jovens. Abordou ainda as últimas alterações
legislativas e o método de discussão e aprovação
desde a última revisão constitucional e prestou o
agradecimento a todos que, identificando-se com os
temas subjacente à Paz entre os povos, unem
jovens na denúncia da ingerência e de conflitos
armados e na promoção de ações pacíficas.

Nas dúvidas apresentadas pelos presentes, houve
ainda a oportunidade de se compreender melhor a
forma de organização da sociedade civil e a rede de
suporte que constituem para a população, seja no
estabelecimento e fortalecimento da solidariedade,
seja no reforço do exercício da cidadania.

 31.07.2022 –
No âmbito da
participação da Sra.
Embaixadora de
Cuba, Yusmari Diaz
no Acampamento
pela Paz, o Núcleo
de Évora promoveu
um encontro informal

AGENDA

Estimados companheiros,

A agenda de trabalho da AAPC, para o mês de
agosto, é exclusivamente preenchida com tarefas
relacionadas com a construção do nosso espaço
na Quinta da Atalaia.

Apelamos à vossa participação nas jornadas que,
em devido tempo, serão divulgadas, bem como
ficamos a aguardar pela vossa disponibilidade
para os turnos de serviço no Bar e na Banca,
durante os três dias da Festa.

e almoço convívio, com a presença de 15 sócios, que
estiveram à conversa com a Sra. Embaixadora sobre
a realidade política, social e económica de Cuba e
outros temas locais e nacionais.


