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CUBA PREPARA CEM MILHÕES DE DOSES DA VACINA SOBERANA 2 ANTI-COVID-19

A AAPC apoia a atribuição do 
Prémio Nobel da Paz 2021 para as brigadas médicas cubanas Henry Reeve 

Facebook: Prix Nobel de la paix pour les brigades médicales cubaines Henry Reeve - https://www.facebook.com/groups/2613328735439981/

mundo continua o combate à pandemia
COVID-19 e Cuba, em particular, desenvolve
todos os esforços no sentido de proteger o seu
povo e todos quantos escolhem o país para
uma visita turística.

Com a pandemia controlada, Cuba abriu os
seus aeroportos aos visitantes, embora estes
estejam sujeitos a apertadas regras de
segurança, o que não impede que os
programas se cumpram.

O que mais importa enaltecer é o facto de o
país estar a sofrer o mais ignóbil e monstruoso
bloqueio e, ainda assim, resistir, desenvolver-
se e manter os apoios necessários ao seu
povo, sem que ninguém seja esquecido e fique
para trás.

Com um sistema de saúde de proximidade e
eficiente, Cuba consegue, ao cabo de quase
um ano de combate à pandemia, ter um
número de infectados e óbitos por 100 mil
habitantes irrisório, se tivermos por termo de
comparação o que se passa no nosso país.

Talvez esta realidade resida no facto de Cuba
ter disponíveis, desde Março do ano passado,
medicamentos que combatem de forma
comprovada cientificamente a COVID-19 como
é o caso do Interferon Alfa 2B cubano,

medicamento que por aqui nunca se ouviu falar,
assim como o Itolizumab anticorpo monoclonal,
desenvolvido pelo Centro de Imunologia
Molecular (CIM) de Cuba, em colaboração com a
empresa India Biocon, que recebeu autorização
para iniciar a fase III do teste clínico em
pacientes com a Covid-19, nos Estados Unidos,
México e Brasil.

O diretor geral do Instituto Finlay de Vacinas,
Vicente Vérez Bencomo, anunciou, em recente
entrevista coletiva com agências estrangeiras
credenciadas em Havana, que Cuba está a criar
capacidade para produzir cem milhões de doses
da vacina injectável Soberana 2 contra a
COVID-19.

Cuba já deu apoio em 40 países com o seu
contingente especializado Henry Reeve e,
recentemente, enviou 49 médicos para o Belize
em missão, por solicitação daquele país, já
regressados a Cuba após terem terminado o seu
trabalho.

É o exemplo que fica para quem tiver a
humildade de reconhecer as suas dificuldades.

CUBA VENCERÁ!

O
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COOPERAÇÃO DOS PAÍSES DA ALBA NO COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19

Os países membros concordaram em fortalecer

a cooperação em matéria de saúde e promover

uma estratégia comum para o controle da

pandemia, bem como garantir a vacinação das

populações da região.

Em recente intervenção, o Presidente da

Venezuela, Nicolas Maduro, destacou os

avanços do projecto de saúde, em conjunto

com o Governo de Cuba, país que desenvolve

quatro vacinas candidatas ao combate ao

coronavírus SARS-Cov-2, com resultados

encorajadores nas várias fases do estudo.

Assim, decidiram criar um fundo humanitário

para constituir um banco de vacinas e

medicamentos.

Na ocasião, o Presidente do BANCO ALBA

anunciou a disponibilidade de linhas de crédito

de dois milhões de dólares, para a promoção

de projectos de saúde. Numa primeira fase,

serão atribuídos um milhão de dólares aos

países insulares das Caraíbas Orientais, para

concluir negociações de compra de vacinas

contra a Covid-19. Numa segunda fase, a

instituição colocará um milhão de dólares à

disposição do banco de vacinas e

medicamentos, para garantir o acesso a

material médico e a testes de diagnóstico.

O Secretário Executivo da ALBA-PCT defendeu

o reforço da integração e cooperação na luta

contra a pandemia e questionou a posição de um

grupo de países no combate ao Covid-19, onde

prevalecem atitudes adoptadas pelo neoliberalismo

e os interesses de mercado.

Por último, alertou para a desigualdade no acesso

às vacinas, referindo que 95% das doses para o

combate à pandemia estão na mão de uma dezena

de países.

O próprio Secretário-Geral da OMS alertou para o

facto de que os países em desenvolvimento

sofrerão o maior impacto da desigualdade na

distribuição das vacinas contra a Covid-19 e

pagarão altos preços para obter a imunização.

Também destacou que alguns países

estabeleceram acordos bilaterais, em detrimento

do Fundo de Acesso Global (Covax), o que leva ao

aumento dos preços, entesouramento e uma

resposta descoordenada à pandemia.

Daí a importância das decisões da ALBA-PCT

(criada por iniciativa de Fidel de Castro e Hugo

Chavez), para assegurar os meios necessários ao

combate da Covid-19 nos países da região.

o dia 19 de janeiro realizou-se uma reunião do Conselho Social da ALBA-PCT

(Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América – Tratado de Comércio dos

Povos), destinada a coordenar os esforços dos países membros, a promover o

intercâmbio de boas práticas para o reforço dos sistemas de saúde e garantir o acesso

aos tratamentos do Covid-19.

N

D
E

S
T

A
Q

U
E



associacaoamizadeportugalcuba.pt Página 3

Havana Leal

presidente da República, Miguel Díaz-
Canel, esteve presente na gala do 501º
aniversário da Vila de San Cristóbal em
Havana, realizada no Teatro Martí, na qual o
Governo da capital e o Gabinete do Historiador
da cidade prestaram uma homenagem sincera
a Eusebio Leal.

Segundo o Twitter do Presidente, criações do
prolífico pianista e compositor José María
Vi t ier, acompanhadas pela excelência
interpretativa da professora Niurka González
na flauta, do violinista Javier Cantillo e da
soprano Bárbara Llanes, cobriram a noite, em
cujo epílogo foi apresentado o documentário Foto: Estudios Revolución

O dirigido por Omelio Borroto, Lealista,
insuperavelmente fiel, que capta o testemunho de
colaboradores próximos e do próprio Eusebio, com
passagens reveladoras deste famoso cubano.

Fundação Nicolás Guillén comemora 30 anos de sua criação

edicada a estudar e divulgar a obra do Poeta Nacional cubano Nicolás Guillén, a

fundação homónima apresenta hoje uma imagem renovada, que acompanhará as

comemorações por suas três décadas de trabalho.

Até o dia 10 de julho, a instituição cultural

desenvolverá uma série de atividades que incluem

diversas ações relacionadas a eventos

importantes e aos projetos que desenvolve nas

esferas académica, sociocultural, comunitária,

artística e editorial.

Um comunicado divulgado pela Fundação indica

que a sua nova identidade será divulgada nas

redes sociais, enquanto a filial na província oriental

de Las Tunas será inaugurada e os programas de

animação, documentários e reportagens serão

projetadas em plataformas digitais.

Da mesma forma, as festividades continuarão com a

apresentação de livros das Ediciones Sensemayá, o

sorteio do volume De qué callada way por ocasião do

Dia dos Namorados, e serão exibidos vídeos e

infográficos sobre estratégias de género, contra o

racismo e a discriminação.

No calendário de atividades, destacam-se duas datas

que marcam dois dos textos mais significativos de

Nicolás Guillén: os 70 anos da Elegia a Jesús

Menéndez, coincidindo com os 110 anos do nascimento

daquele líder sindical, e os 90 anos de Sóngoro

Cosongo, nota o comunicado de imprensa.

Painéis científicos, exposições, documentários e novas

edições marcarão a homenagem a Menéndez até

dezembro, enquanto Sóngoro Cosongo será lembrado

pela cultura, painéis científicos, documentários,

programas de televisão e entrevistas, entre outros.
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Urselia Díaz Báez - 1939 - 1957

rselia Díaz Báez, com apenas 18 anos
tornou-se a primeira mulher mártir na luta
clandestina contra a tirania de Batista.

64 anos passaram desde aquele
acontecimento que pôs fim à vida de uma das
jovens mais fiéis e audaciosas do
underground no palco que precedeu o triunfo
revolucionário e que com justiça se colocou
entre os mártires do corpo estudantil cubano,
junto com Fructuoso Rodríguez, José
Machado "Machadito", José Antonio
Echevarría, Joe Westbrook e tantos outros
que, apesar da pouca idade, enfrentaram
resolutamente as feras que encheram Cuba
de sangue.

Sempre demonstrou profundo sentido
patriótico e imensa vontade de constante
aperfeiçoamento e aprofundamento do
pensamento político, para o qual leu
sistematicamente José Martí, estudou a sua
vida e trabalho com dedicação e se esforçou
para obter bons resultados como aluna do
quarto ano do ensino médio.

Em pleno desenvolvimento dos seus sonhos,
conheceu o belo e pleno amor de Tony
Briones Montoto, também seu parceiro de
luta, e foi protagonista de inúmeras
manifestações estudantis, comícios, protestos
na rua, bem como em tarefas de agitação e
propaganda que foram realizadas por ele,
designado como membro dos grupos de
acção do Movimento 26 de Julho.

Ela foi a única que morreu no cumprimento de
uma acção revolucionária durante a ditadura

Estudando a história da Revolução Cubana, rica 

em feitos heróicos e de dedicação ilimitada do 

povo, é possível avaliar em todas as suas 

dimensões os jovens que, com coragem e total 

desapego, deram tudo pela liberdade da sua 

pátria, até mesmo com o custo das suas vidas.

de Fulgencio Batista e constitui um exemplo de
abnegação e patriotismo dos melhores jovens
cubanos. As suas actividades revolucionárias
contra a tirania levaram-na a ganhar o apoio dos
seus colegas de classe e, ao mesmo tempo, a
tornar-se uma jovem temida pelos pistoleiros da
opressão.

Seu maior desejo era estudar Medicina na
Universidade de Havana e por isso se esforçava
diariamente nos estudos, além de realizar
actividades clandestinas com profunda disciplina
e precisão.

Na terça-feira, 3 de Setembro de 1957, após o
curso de Ciências Naturais, a última disciplina
que saiu para concluir o quarto ano do ensino
médio no Instituto de Havana, Urselia e outros
colegas foram a um refeitório próximo ao
campus.

O alvoroço juvenil não fez os demais clientes
acreditarem que ali estavam a finalizar detalhes
para protestar contra as comemorações
promovidas pelo governo para o dia 4 de
Setembro, por ocasião de mais um aniversário
do primeiro golpe de Batista, acção
revolucionária que lhe custou a vida.

O seu exemplo irradia até hoje e é,
frequentemente, tomado como referência ao
heroísmo da juventude cubana em diferentes
momentos da história do país. Uma placa
descerrada por seus companheiros do
Movimento 26 de Julho, na fachada do cinema
do teatro América, lembra a todos que ali morreu
um jovem revolucionário cubano.
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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
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 28.01.1853 – nasceu José 
Martí, em Havana.

 12.01.1868 – Holocausto de Bayamo – incêndio
da cidade decidido pelos seus habitantes para
impedir a reconquista da cidade pelas tropas
espanholas comandadas pele General
Valmaseda à frente de cerca de 3.000 soldados
de artilharia e infantaria. O avanço da tropa
espanhola foi atrasada pelos combatentes
crioulos, armados de paus e machetes, que nas
margens do rio Salado travaram uma heróica
luta que durou 3 dias.

 22.01.1869 – Publicação do único número do
jornal “Pátria Livre” editado por J.Martí.

 5.01.1892 – em Cayo Hueso são aprovados os
estatutos do Partido Revolucionário Cubano.

 10.01.1929 – assassinato de Juan Antonio
Mella.

 15.01.1934 – Golpe de Estado de Batista que
põe fim ao Governo dos 100 dias e dá a
presidência a Carlos Mendieta .

 17.01.1957 –Ataque pelo grupo rebelde a La
Plata, 1 mês e 15 dias depois do desembarque
do Granma.

 1.01.1959 –
Triunfo da
Revolução -
Vitória do
Exército
Libertador sobre
a ditadura militar
reaccionária que
se manteve
durante quase 7
anos no poder

 8.01.1959 –
Entrada em
Havana do Exército
Rebelde, chefiado
por Fidel

 Realizou-se no dia 27, na Sede da 

AAPC, o sorteio da iniciativa “Cabaz 

Solidário”.

Não foi possível realizar este sorteio como

estava previsto, na iniciativa programada

comemorativa do Triunfo da Revolução.

Tal alteração deveu-se ao estado de

emergência decretado pelo Presidente da

República.

O sorteio realizou-se às 15.00 h na Sede da

AAPC com a presença do presidente

Augusto Fidalgo e do secretário Eduardo

Fonseca.

A amiga contemplada foi a Celestina Leão

Gomes, sócia com o nº. 4474.

Queremos expressar o nosso agradecimento

pela participação dos amigos da Revolução

Cubana.
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