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EDITORIAL 

18ª Cimeira do Movimento dos Não-Alinhados 

Miguel Diaz-Canel participou na 18ª Cimeira do Movimento 

dos Não-Alinhados, realizada em Baku, Azerbaijão, em 25 

de Outubro de 2019. 

Na sua importante intervenção, Diaz Canel acentuou a im-

portância e a necessidade da união dos Estados que se inse-

rem no Movimento dos Não-Alinhados a lutarem contra a 

ofensiva sem escrúpulos de espécie alguma do Imperialismo 

Norte-Americano sem deixar de salientar a cumplicidade de 

estados da Europa, seus aliados, na persecução de políticas 

atentatórias da soberania dos povos. 

Das suas palavras poderemos extrair como ideia de fundo 

que, ou o Movimento dos Não-Alinhados se reforça na ac-

ção concreta e solidária, ou a luta contra o império do mal 

está comprometida. 

Cuba e o seu povo sofrem na pele as consequências das dia-

bruras movidas pelo seu maléfico vizinho.  

A cruzada movida pelo Imperialismo é pela “liberdade” de 

oprimir, espoliar e subjugar os povos que pretendem esco-

lher o seu próprio destino, longe das garras Yankees, nem 

que para isso tenham de massacrar Nações e Povos sobera-

nos. 

Cuba, a sua Revolução e o seu povo estão do lado certo da 

História. Dizem Sim à Paz, à Solidariedade Internacionalista 

e à Cooperação entre os Povos. 

O nosso papel neste caminho é o de combater o imperialis-

mo e sermos solidários com os ideais libertadores da Revo-

lução. 

Que ninguém falte à chamada! 

DESTAQUE 

Encontro Anti-imperialista de Solidariedade 

pela Democracia e contra o Neoliberalismo  
 

Vai decorre em Havana o Encontro Anti-imperialista de 

Solidariedade pela Democracia e contra o Neoliberalismo e 

a nossa Associação está mais uma vez presente. 

Trata-se de um importante evento, que trata a poderosa 

ofensiva imperialista, particularmente na região e o papel 

das organizações de esquerda. 

A articulação nas acções a desenvolver pelas organizações 

que lutam pela soberania dos povos e o aprofundar da soli-

dariedade são factores de elevada importância. Devendo, 

contudo, ter em consideração as especificidades de cada 

uma destas organizações na realidade do meio em que se 

inserem. 

A região da América Latina e do Caribe vive hoje momen-

tos conturbados, por força da revolta dos povos contra a 

ausência de soberania e subserviência dos seus governan-

tes, aos interesses dos sectores mais reaccionários de cada 

estado e do Imperialismo do vizinho do Norte. 

Os desaires sofridos recentemente pela política de ingerên-

cia do imperialismo Norte-Americano na Bolívia e na Ar-

gentina são acontecimentos de grande importância mas re-

querem atenta vigilância e consequente desmascaramento 

das acções que Trump irá intensificar para desestabilizar 

estes estados soberanos. 

É a análise de toda esta problemática e as acções a desen-

volver pelas organizações e movimentos socias, o reforço 

da participação da juventude nesta luta que devem ditar as 

conclusões deste importante evento. 
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FIGURAS DESTACADAS DA REVOLUÇÃO 
 

Assinalamos os 60 anos sobre a morte de Camilo 

Cienfuegos 

Um dos mais brilhante de todos os guerrilheiros 

De Camilo Cienfuegos, Fidel disse: «Camilo era um ho-

mem que amava as tarefas difíceis; poderíamos dizer que 

era um homem que amava as dificuldades, que sabia en-

frenta-las e era capaz de realizar façanhas nas mais incrí-

veis circunstâncias» 

Cienfuegos é reconhecido como um dos pilares da Revolu-

ção Cubana que libertou o povo cubano da ditadura de Ful-

gêncio Batista. 

Com Fidel Castro, Che Guevara, Juan Almeida Bosque e 

Raúl Castro, foi membro da expedição Granma de 1956, 

que lançou a revolução armada de Fidel Castro contra o 

governo do ditador cubano. 

Companheiro de Fidel de Castro, o comandante Camilo 

Cienfuegos era um guerrilheiro destemido e um grande 

organizador. Dirigiu a coluna “Antonio Maceo” que foi a 

primeira unidade da guerrilha a sair da Sierra Maestra. Em 

1958, Com Che Guevara, liderou a batalha decisiva de San-

ta Clara que abriu caminho à entrada em Havana em 8 de 

Janeiro de 1959. Tornou-se um dos principais líderes de 

guerrilha de Fidel Castro, conhecido como o "Herói de 

Yaguajay” depois de ganhar uma batalha fundamental da 

Revolução Cubana . 

Cienfuegos foi comandante do Exército Rebelde e Chefe 

do Estado Maior após o triunfo revolucionário. Ajudou a 

derrotar vários levantamentos anticastristas e desempenhou 

um importante papel na implementação das reformas 

agrárias. 

Vários meses depois do triunfo revolucionário, Camilo fa-

lou sobre o papel do Exército Rebelde: 

“Todos nós que fomos à guerra, sabemos que a Pátria 

precisa dos nossos esforços e dos nossos braços. Se na 

guerra empunhámos os fuzis, hoje estamos dispostos a pegar 

nas enxadas para semear a terra, para que esta nossa terra 

produza o que precisamos; para que Cuba cresça, para que 

Cuba floresça, para que a reforma agrária seja um exemplo 

para os demais países irmãos , para sair da miséria em que 

vivemos durante mais de 50 anos.” 

 

Camilo desapareceu, quando retornava de Camagüey a Hava-

na, em 28 de Outubro de 1959, num avião Cessna 310, nº 53, 

que supostamente desapareceu no mar. 

A Associação de Amizade Portugal Cuba, rende homenagem 

ao homem e verdadeiro revolucionário que deu a sua vida 

pela Revolução Cubana e por Cuba. 

 

CULTURA 

18º Festival de Teatro de Havana 

A 18ª edição do Festival de Teatro de Havana, que decorreu 

entre 19 e 27 de Outubro no âmbito de múltiplos festejos, pre-

tende homenagear o quinto centenário de Havana, os 90 anos 

do nascimento de Vicente Revuelta e a Jornada pela Cultura 

Cubana. 

Na festa do teatro participaram artistas da Argentina, Brasil, 

Alemanha, Espanha, México, Porto Rico, República Domini-

cana e Suécia, os quais apresentaram 14 encenações para o 

público cubano e estrangeiro que acorreu aos teatros. 

Pelo que respeita a companhias nacionais foram representadas 

as províncias de Artemisa, Havana, Matanzas, Las Tunas e 

Camagüey, num total de 10 espectáculos. Além disso, foi 

convidada uma secção especial com 6 encenações de grupos 

transcendentais no panorama teatral cubano, como foi o caso 

de As amargas lágrimas de Petra von Kant do Teatro El Pú-

blico, sob a direcção de Carlos Díaz, com um total de 30 re-

presentações durante todo o encontro. 

O 18º Festival de Teatro de Havana desenrolou-se em 16 lo-

cais de representações, às quais o público pôde desfrutar 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.pt&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Fidel_Castro&usg=ALkJrhjcAnJ89CchKexlwh-5BquZ0re6uw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.pt&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Che_Guevara&usg=ALkJrhhKijiQ-Vb27t6Fus-UQu7CpxEgnw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.pt&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Juan_Almeida_Bosque&usg=ALkJrhi_BnWyfYyGkJ7AvQu2s3mbyUpK3A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.pt&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ra%25C3%25BAl_Castro&usg=ALkJrhg0PtWVVghFizQ-YtXYT8hhAeYWnA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.pt&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Granma_(yacht)&usg=ALkJrhgP4BanOuelCV17KnwrbPK3LxWt5Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.pt&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Yaguajay,_Cuba&usg=ALkJrhgexVLzsmi3uwKC0RMFnx6wCP-3mw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.pt&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Cuban_Revolution&usg=ALkJrhhMPLc5U1JX81cv2bgs6aUkgK7H_w


  Boletim nº 19                                                                              Outubro 2019 

  associacaoamizadeportugalcuba.pt                                                    Página 3 

Con sabor latino foi um programa que durante 32 anos este-

ve a cargo de Miguel «Mickey» Meléndez, grande amante 

da música cubana que se dedicou a difundir as sonoridades 

contemporâneas da ilha, bem como o tradicional. 

A Orquestra Aragón nasceu em Cienfuegos, província do 

centro da ilha, e foi fundada por Orestes Aragón Cantero, 

primeiro com o nome de “Rítmica 39”, mais tarde como 

“Rítmica Aragón” e finalmente, “Orquestra Aragón”. 

Se nos primeiros anos o repertório da Aragón incidia sobre 

danzones, boleros e guarachas, com o triunfo de chá-chá-

chá, tornou-se o expoente máximo desse género. 

Com a orquestra Aragón cantaram grandes figuras da música 

cubana, como Benny Moré, Pérez Prado e Chapotín. 

 

INTERNACIONAL 

AMÉRICA LATINA EM LUTA CONTRA O NEO-

LIBERALISMO 

Os povos da América Latina despertaram e lutam pelo seu 

direito à liberdade, à independência dos seus países e contra 

as políticas neoliberais, acções que alcançaram importantes 

vitórias. 

A AAPC destaca 3 acontecimentos: 

1. Eleição da Venezuela para a Comissão dos Direitos Hu-

manos da ONU. Apesar do boicote, das ameaças e das chan-

tagens do Imperialismo Norte-Americano, a Venezuela obte-

ve uma grande vitória diplomática e política ao ser eleita 

para esta Comissão. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Eleição de Evo Morales na Bolívia com mais de 47% de 

votos do resultado geral. Destaca-se ainda a diferença eleito-

ral de 10%, que se traduz em 680.000 votos, face ao segundo 

candidato. Apesar das eleições terem sido acompanhadas por 

diversos organismos internacionais, que reconheceram a fia-

bilidade do sistema eleitoral, o segundo candidato não acei-

tou os resultados, tendo mobilizado os seus apoiantes que, 

por sua vez, provocaram actos de vandalismo e de contesta-

ção. Entretanto, largos milhares de cidadãos manifestaram- 

duma selecção, do que há de melhor nas artes de palco con-

temporâneas, não apenas da Maior Ilha das Antilhas, como 

também do legado de outras latitudes. 

O teatro Trianón, a sala Hubert de Blanck, a Casona de Lí-

nea, a sala El Sótano e o teatro Martí, entre outros, foram os 

espaços principais das representações, pois também houve 

uma mostra itinerante pelos parques e sítios públicos da ca-

pital. 

O Festival contou, entre segunda-feira, 21, até sexta-feira, 

25, com uma ampla vertente teórica, que incluiu a realização 

de painéis e mesas redondas, projecção de audiovisuais, 

apresentação de publicações, “workshops”, exposições, con-

ferências e espaços de intercâmbio entre os encenadores/

actores e os espectadores, após o final de cada função. 

Ao Festival foi atribuído o Prémio Raquel Revuelta da 

UNEAC. 

 

Celebrados em Nova Iorque os 80 anos da 

Orquestra Aragón 

A Orquestra Aragón, conhecida como «a mãe de todas as 

charangas», é considerada na actualidade uma instituição da 

música cubana. A celebração do 80º aniversário da sua car-

reira artística reuniu, num tributo musical, vários agrupa-

mentos radicados em Nova Iorque. 

 

 

 

 

 

 

O clube SOB's (Sons do Brasil), em Manhattan, foi o local 

escolhido para que vários grupos, entre os quais o “Sweet 

Plantain” e “Típica 73”, rendessem a sua homenagem. 

Foi atribuído o prémio “Venceremos Victor Jara”, o qual foi 

recebido pelo Embaixador Cubano junto da ONU, Humberto 

Rivero, em nome da Aragón. 

Esta é a segunda ocasião em que se outorga o troféu, após ter 

sido atribuído ao pianista e compositor portoriquenho-

estadounidense, Eddie Palmieri. 

Marysol Cerdeira, locutora do programa “Com sabor latino” 

da rádio WBAI e uma das principais promotoras da homena-

gem, realçou a grande influência que a Orquesta Aragón 

tem: «Obrigada por pôr o mundo a bailar», disse. 
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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. 

Argentina e as eleições no Uruguai fora do seu controlo, a 

vitória do Presidente Morales na Bolívia constitui um sério 

revés na estratégia da política Yankee para a região. 

Ficamos todos expectantes quanto à posição habitualmente 

seguidista da Europa em função das receitas diabólicas de 

Trump. 

Será que vamos ter outro autoproclamado? 

Que ninguém espere tréguas do Imperialismo, este não de-

sarmar. Só o Povo Unido e a Solidariedade Internacional 

serão capazes de derrotar os seus objectivos. 

 

 

INICIATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrado no programa cultural e político que a AAPC a de-

correr regularmente na nossa sede, no passado dia 23 de Ou-

tubro, foi exibido o filme Diários de Che, estando já previs-

tas novas iniciativas que divulgaremos brevemente. 

 

Almoço-Convívio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 26 do mês findo, realizou-se um almoço convívio com 

os amigos e companheiros que participaram na construção 

do nosso pavilhão na Festa do Avante, assim como trabalha-

ram nos turnos da Festa do Avante. 

 

se em apoio ao Presidente Eleito e anunciaram vigília per-

manente, perante a tentativa de golpe de estado. 

3. Na Argentina Alberto Fernandez e Cristina Kirchnet fo-

ram eleitos à .primeira volta, Presidente e Vice-Presidente, 

derrotando Macri, Presidente cessante que estava a aplicar o 

pacote neoliberal do FMI e a provocar uma grave crise soci-

al no país. 

 

O POVO BOLIVIANO E EVO MORALES 

DERROTAM A OEA E OS EUA 

 

 

 

 

 

 

 

O agravamento do Bloqueio movido contra o povo cubano e 

a continuada acção terrorista contra o país de Bolívar conti-

nua sem fim à vista. 

O império do mal não desarma dos seus intentos e tenta, a 

todo o custo, fazer regredir as importantes conquistas alcan-

çadas pelos povos de Cuba e da Venezuela. Entretanto vão 

espalhando a sua semente sanguinária e cobarde por outras 

nações soberanas, investindo na desestabilização, como é o 

exemplo mais recente ocorrido na Bolívia de Evo Morales. 

Neste momento procuram montar o cenário das eleições 

fraudulentas, utilizando para tal os artistas do costume: Bol-

sonaro e a desacreditada OEA. Com a derrota da direita na 
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AGENDA 

A AAPC está a divulgar, ao abrigo do protocolo celebrado 

com o Teatro Municipal Joaquim Benite em Almada, a peça 

Reinar depois de Morrer. 

6 e 9 de Novembro de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condições especiais para grupos organizados ao teatro: 

 Bilhetes a 6.50€ por pessoa; 

 Bilhetes com jantar (ou almoço) incluído, 15€ por 

pessoa. 

 Sessões à quarta-feira, às 16h, para grupos com difi-

culdades em efectuar deslocações nocturnas. 

 Sábado às 21:00 horas. 

 

MAGUSTO 

No dia 23 de Novembro de 2019 às 12:30 horas teremos o 

tradicional Magusto na sede da AAPC. O cartaz será divul-

gado brevemente. As inscrições serão até ao dia 21. 

EFEMÉRIDES 

 

25.11.1956 – Saída do Granma de Tuxpan 

 

 

 

 

 

 

 

30.11.1956 – Levantamento armado em Santiago de Cuba, 

organizado por Frank Pais 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi o dia escolhido foi aquele em que se esperava que os 

expedicionários do Granma desembarcassem na ilha, o que 

só viria a acontecer três dias mais tarde por contingências da 

viagem do barco. 

16 CUC 
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VIAGEM DE TURISMO POLÍTICO  

 

1º de Maio em Cuba 

 

Caros companheiros e amigos, 

Está em marcha a preparação da nossa viagem, por forma garantir uma estadia confortável e de grande interesse político 

e cultural. 

Além do que apresentamos no programa disponível ,http://www.associacaoamizadeportugalcuba.pt/index.php/actividade/

iniciativas/outras-iniciativas/481-viagem-de-turismo-politico, há várias diligências e tarefas a tratar, que dependem do número 

de pessoas inscritas, nomeadamente à reserva de viagem aérea. 

Tendo em conta a oscilação dos preços das viagens, apelamos que os interessados nos contactem até 15 de Dezembro de 

2019, de modo a procedermos às reservas em Janeiro de 2020. 

Estamos disponíveis para qualquer esclarecimento, através de contacto telefónico ou por correio electrónico. 

 

Informações Adicionais 

 É condição ser sócio da AAPC para integrar este programa. 

 Custo da estadia em Cuba: 

Grupo de 10 a 15 pessoas: 

quarto duplo    1.305 USD (aproximadamente 1.180€) 

quarto individual   1.460 USD (aproximadamente 1.320€) 

 

Grupo de 16 a 20 pessoas: 

quarto duplo    1.120 USD (aproximadamente 1.013€) 

quarto individual   1.275 USD (aproximadamente 1.153€) 

 

 A esta tarifa acrescem os seguintes custos: 

O custo do visto: sendo o próprio a tratar presencialmente no Consulado são 22 € 

Sendo tratado pela Associação, o custo é de 47,00 €. 

Seguro de Risco de Viagem, pode ser tratado pela AAPC e custa sensivelmente 20,00 €. 

Custos administrativos: 50.00 € a serem transferidos para a AAPC, no momento da confirmação da inscrição. 

 

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. 

http://www.associacaoamizadeportugalcuba.pt/index.php/actividade/iniciativas/outras-iniciativas/481-viagem-de-turismo-politico
http://www.associacaoamizadeportugalcuba.pt/index.php/actividade/iniciativas/outras-iniciativas/481-viagem-de-turismo-politico

