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Associação de Amizade Portugal-Cuba
HOMENAGEM AOS DOIS DIPLOMATAS CUBANOS VÍTIMAS
DO ATENTADO À EMBAIXADA DE CUBA – 22 DE ABRIL DE 1976
Este atentado enquadrou-se nas
ações terroristas contra Cuba mas,
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de ter expressão

H

á 46 anos a Embaixada de
Cuba, em Lisboa, foi alvo de um
ataque terrorista de que resultou
a morte de dois diplomatas
cubanos: Adriana Corcho de 36
anos e Efrén Monteagudo de 33
anos.
Uma pasta com mais de 6 kg de
TNT, foi deixada à saída do
elevador principal. Adriana e
Efrén tudo tentaram para salvar
todos os seus companheiros
diplomatas e funcionários da
Embaixada, acabando perdendo
a vida, numa explosão que
destruiu todo o piso do edifício.
Na data da passagem do trágico
acontecimento, por iniciativa da
Sr.ª Embaixadora Yusmary Diaz,
foi prestada na Embaixada uma
sentida homenagem a esses
heróis cubanos, na qual esteve
presente uma representação da

associacaoamizadeportugalcuba.pt

Associação de Amizade Portugal
Cuba, além de outras entidades
e cidadãos cubanos residentes
em Portugal.
Este atentado enquadrou-se nas
ações terroristas contra Cuba,
que já causaram mais de 3.500
vítimas de cidadãos cubanos.
Não deixa de ser ignóbil que, um
estado e um povo seja vítima de
inúmeras ações terroristas, que
tantas
vítimas
e
danos
causaram, devido à acção do
regime imperialista que, por um
lado, junto de outros países
promovem ações terroristas, e,
por outro, impõe, a Cuba, um
bloqueio económico, comercial e
financeiro, que é um autêntico
crime de lesa humanidade.
CUBA RESISTE!
CUBA VENCERÁ!
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RÚSSIA DOA A CUBA MAIS DE 19,500

SOLIDARIEDADE

TONELADAS DE TRIGO

TEM DE TER EXPRESSÃO PRÁTICA

O

Governo da Rússia doou a Cuba 19.526
toneladas de trigo, no valor de 6.353.312 dólares,
que o Governo da Maior ilha das Antilhas
agradeceu e que são destinadas ao consumo
social.
Este donativo «chegará a escolas especiais, a
hospitais e àquelas instituições que prestam um
importante serviçio social», declarou a ViceMinistra da Indústria de Alimentação, Mercedes
López Acea.

D E S TA Q U E

AAPC tem por objetivo, na prática da sua
ação, a solidariedade para com o povo cubano e a
sua revolução.
Procuramos, apesar de todas as nossas limitações,
que toda a solidariedade além da divulgação do
processo político e social, se traduza igualmente na
ajuda material ao povo cubano através das
campanhas que desenvolvemos quer de recolha de
medicamentos e outros bens clínicos como foi o caso
da Campanha das Seringas, recolha de material
escolar apoio monetário através de transferência de
fundos, participação na Brigada José Marti e a
promoção de viagens de Turismo Politico.
No passado dia 28, partiram para Cuba 54 amigos
para uma visita de turismo político que também irá
estar presente no desfile do 1º de Maio em Havana.

INTERNACIONAL

A

No ato de agradecimento, López Acea, ratificou o
interesse de continuar a fortalecer as relações de
cooperação
bilateral
e
internacional,
o
multilateralismo, constituem o camino para um
mundo mais equitativo, justo e sustentável.
Por seu lado o Embaixador Extraordinário e
Plepetencionário da Rússia, Andrey A. Guskov,
sublinhou que o seu país está disposto a colaborar,
a pesar do complexo contexto atual.

Foto: Ismael Batista Ramírez (Granma)

Trata-se da maior iniciativa de Turismo Político
jamais realizada pela nossa Associação que
representa a solidariedade ativa na luta contra o
criminoso bloqueio, pois como refere Diaz Canel
“cada turista em Cuba é uma bofetada nos intentos
Yankees”

No ato de agradecimento, realizado na sede dessa
instituição, López Acea ratificou o interesse de
continuar o fortaleciendo das relações de
cooperação bilateral, convencidos de que a práctica
da solidaridade, e cooperación internacional e
multilateralismo, constituem o caminho para um
mundo mais equitativo justo e sustentável.

Enorme iniciativa promovida pela AAPC! É justo que
se destaque que tal só foi possível devido ao
empenho profissional e solidário do nosso
companheiro Arlindo Fernandes.

Por seu lado, o Embaixador Extraordinario e
Plenipotenciario da Rússia em Cuba, Andrey A.
Guskov, sublinhou que estão dispostos a colaborar,
apesar da complexa situação atual e referiu que a
chegada deste carregamento demorou mais que o
previsto devido à desconexão de varios bancos
russos do sistema internacional Swift, como parte
das sanções impostas pelo ocidente ao seu país.

Obrigado companheiro Arlindo Fernandes
CUBA VENCERÁ!
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FRACASSO DO PRIMEIRO PLANO DE GUERRA ENCOBERTA CONTRA CUBA:
A INVASÃO DA BAÍA DOS PORCOS

m 16 de Março de 1960 o Presidente Eisenhower
aprovou, o que considerou a melhor proposta para
acabar com a Revolução Cubana, o “Programa de
Ação encoberta Contra o Regime de Castro” que
incluía operações de inteligência, bloqueio económico,
isolamento internacional, planos terroristas, subversão,
propaganda e, finalmente, agressão direta.
Tais medidas foram debatidas e aprovadas no
Conselho de Segurança Nacional dos EUA, que
integram o Vice-presidente, os secretários de Defesa,
de Estado, o diretor da CIA e outros altos cargos do
governo.
Os principais objetivos baseavam-se na criação de
“uma oposição cubana, responsável atrativa e unificada
ao regime de Castro”, estabelecendo no exterior um
suposto Conselho da oposição e que, ainda, criaria
uma organização secreta de inteligência e ação dentro
de Cuba, a qual daria uma cobertura para as operações
controladas pela CIA com a finalidade de estabelecer
capacidades de infiltração de agentes, assim como o
envio de armas e explosivos.
O “Programa de Ação Encoberta Contra o Regime de
Castro” previa a criação de uma força paramilitar fora
do território cubano e de capacidades logísticas a
operações militares encobertas na Ilha o que originou
os acampamentos de mercenários nos EUA e Centroamérica para constituir a brigada mercenária que
invadiria a Baía dos Porcos em 17 de abril de 1961.
A O.E.A. desenvolveria ações para condenar a Maior
ilha das Antilhas por facilitar a infiltração comunista no
continente e, por outro lado, promover o seu isolamento
diplomático internacional e o bloqueio económico,
comercial e financeiro, além de determinar que
companhias estado-unidenses proporcionariam apoio e
recursos financeiros para o plano, junto com os
orçamentos da CIA autorizados para o efeito..
A guerra mediática baseava-se, principalmente, na
instalação na ilha hondurenha de Swan de una
emissora da CIA de propaganda de forma sistemática,
elaborada no centro principal da Agencia para
desmotivar o apoio popular à Revolução e ao seu
máximo líder Fidel Castro.
Todas
as
medidas
deveriam
coincidir
com
levantamentos contra-revolucionários no país, em
conjunto nas zonas montanhosas que permitiriam
estabelecer supostas zonas libertadas que, como
cabeças de pontas, justificavam o apoio nortenho ou a
invasão de forças mercenárias, com apoio da Casa
Branca na etapa culminante.
Embora não estivesse incluído no “Programa de Ação
Encoberta Contra o Regime de Castro”, previam planos
pa ra o as s as si n ato d e lí de r es d a Rev ol uç ão
principalmente do Comandante em chefe o qual foi
reconhecido em 1975 pelas investigações do Comité
Seleto do Senado dos Estados Unidos para estudar as
atividades de inteligência. Ainda, foi criada a Secção 4
da Divião do Hemisfério Ocidental da CIA, que se..
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Fidel comandou pessoalmente as tropas na Baía dos Porcos.
FOTO: Granma

estenderia na organização da Base da agência J. Waves, em
Miami, a maior no solo dos Estados Unidos.
O Plano foi desencadeado pelo Presidente John Kennedy.
Mas antes do início deste Plano já estavam a ser aplicados
atos de sabotagem nas cidades, queima de cana de açúcar,
atentados terroristas, como o ocorrido em 4 de março com a
explosão do Vapor La Coubre, que trazia armas e munições
adquiridas por Cuba na Bélgica, que custou a vida de quase
cem operários e soldados.
No dia 15 de abril, ao amanhecer e à mesma hora, aviões
bombardeiros norte-americanos lançaram bombas de grande
poder de destruição nos aeroportos de Havana, em Stº
António de los Baños e Santiago de Cuba, foi uma operação
executada com todas as regras militares.
Estas ações terroristas foram o prelúdio da invasão, no dia 17
de abril, da Baía dos Porcos.
O “Programa de Ação Encoberta Contra o Regime de Castro”
começou a fracassar desde 1960 pelo valor e a capacidade
de resistência e unidade do povo e a sua direção histórica
junto às Forças Armadas Revolucionárias, ás Milícias, aos
Órgãos de Segurança do Estado, de Ordem Interior e de
outras organizações revolucionárias que enfrentaram com
êxito cada um dos planos de subversão do país e de ações
contra-revolucionárias.
Depois de três dias de combates, os invasores foram
derrotados e Fidel declarou “a vitória sobre o imperialismo
norte-americano”.
A estratégia do imperialismo norte-americano, dos diversos
governos, continua a ser o mesmo de manutenção do
bloqueio económico, comercial e financeiro apostando a
quebrar a unidade do povo cubano, a estimular processos
subversivos, agora apoiados nas novas tecnologias da
comunicação e redes sociais, o que constitui um desafio para
as atuais gerações de revolucionários que, como os seus
antecessores, saberão estar à altura de combater as
agressões do regime imperialista.
CUBA NÃO ESTÁ SÓ!
CUBA VENCERÁ!
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CUBA RESTAURA “À MÃO” OS SEUS RECIFES DE CORAL

Para além de exibir organismos marinhos vivos
e de promover a educação ambiental para o
cuidado, conservação e uso racional dos
recursos e espécies desse meio, o Aquário
Nacional de Cuba (ANC) lança-se, com
resultados notáveis, no campo da investigação

O
C U LT U R A

culminar de diferentes estudos nas últimas
duas décadas propiciou o registo de mais de 40
novas espécies nas águas cubanas, e a ciência
proporcionou novas técnicas de manejo e cuidados
com
mamíferos
marinhos,
sob
condições
controladas.
Desta maneira, foi possível caracterizar a
abundância e distribuição do golfinho Tursiops
truncatus nos mares que rodeiam Cuba e conseguir
a reprodução em cativeiro de distintas espécies

ameaçadas, entre elas, o atraente cavalo marinho.
Segundo informou Ángeles Serrano, directora do ANC,
a instituição lidera actualmente o projecto “Cultivo e
propagação de corais pétreos para a restauração de
recifes em Cuba”, no qual participam também
especialistas do Parque Nacional Guanahacabibes, o
Centro Nacional de Áreas Protegidas, o Instituto de
Ciências do Mar, o Aquário da Florida e a Fundação
para a Conservação da Natureza, dos E.U.A.
Fonte: Orfilio Peláez orfilio@granma.cu

UJC CELEBRA OS SUCESSOS DO JOVEM MÚSCULO

Os melhores novos atletas das
Grandes Antilhas nos anos 2019
e 2021 foram reconhecidos

O

s melhores representantes juvenis do nosso

Os melhores atletas juvenis de 2019 e 2021 nas

movimento desportivo nos últimos anos receberam o

Grandes Antilhas foram premiados justamente no dia

seu mais que merecido reconhecimento no teatro do

que marcou o 61º aniversário da primeira derrota do

Museu Nacional de Belas Artes, onde também a

imperialismo ianque na América Latina e também no

União de Jovens Comunistas (UJC) aproveitou para

âmbito das atividades que comemoram as seis

celebrar os recentes resultados deste grupo de

décadas de existência do UJC.

futuros campeões do nosso arquipélago.
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Fonte: Enio Echezabal Acosta
digital@juventudrebelde.cu
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09.04.2022 – O Núcleo de Setúbal,
promoveu uma sessão pública,
com um almoço convívio, onde
estiveram cerca de 60 amigos
solidários com o povo cubano



10.04.2022 – Sessão
pública em Loulé, com a
presença de 15 amigos,
tendo sido lançadas as
bases para a criação do
núcleo do Algarve.



25.04.2022 – O Núcleo de
Coimbra marcou presença
nas
Comemorações
promovidas pelo Ateneu
de
Coimbra.
Muita
juventude
e
uma
moralizadora
moldura
humana. Continuemos.



25 de Abril – A AAPC
celebrou o 25 de Abril
como é habitual com um
almoço convívio na Sede
da Associação. Após o
almoço, concentramo-nos
na Av. da Liberdade e participamos nesta grandiosa
manifestação.



Cabaz da Páscoa – A
AAPC,
promoveu
a
divulgação do Cabaz da
Pascoa cujo sorteio será
realizado no nosso Bazar,
na Alameda D. Afonso
Henriques após a chegada
do desfile do 1.º de Maio.

 22.04.1976 – Ato terrorista em
Lisboa: explosão de bomba na
Embaixada de Cuba que causou a
morte de dois diplomatas cubanos.



1.º de Maio – A AAPC, vai
estar
presente
na
Alameda com um bazar
com
as
bebidas
tradicionais de Cuba e
outros artigos.

 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.



Brigada Europeia José
Martí – A AAPC vai
participar, como é habitual,
na Brigada José Marti que
se realizará de 9 a 27 de
Julho do corrente ano.

 07.04.1800 – Cédula Real
de Aranjuez: carta de alforria
a 1075 homens e mulheres
que trabalhavam nas minas
de El Cobre.
 10.04.1869 – em Guáimaro (província de
Camagüey) a Assembleia Nacional Cubana
proclamou a República, aprovou a Lei
Constitucional e elegeu o primeiro Governo.
 10.04.1892 – é proclamada a fundação do Partido
Revolucionário Cubano.

 16.04.1961 – “Dia do
Miliciano” - Declaração do
carácter socialista da
Revolução. Após o
bombardeio dos aeroportos
de San Antonio de los Baños, Santiago e Havana
pelos aviões da CIA, Fidel Castro, após
compará-lo, com justo motivo, ao ataque pérfido
e traiçoeiro do Japão a Pearl Harbor, em 1941,
declarou que os Estados Unidos não perdoam
Cuba porque “esta é a revolução socialista e
democrática dos humildes, com os humildes e
para os humildes”.
 17 a 19.04.1961 – Invasão da Baía dos Porcos.

I N I C I AT I VA S

EFEMÉRIDES

 11.04.1895 – desembarque de Martí em Cuba
para integrar a “Guerra Necessária”.

 19.04.1961 – (17:30 h.) Derrotado o último reduto
dos invasores de Playa Girón

Muito brevemente será
divulgado o programa e
abertas as inscrições para participantes na Brigada.
Mantem-te atento!

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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