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Informação sobre

FIM AO BLOQUEIO!

Ao fim de 62 anos de bloqueio
genocida, o império tudo tem feito
recorrendo a acções criminosas, como
bloquear o acesso a medicamentos
para combater a pandemia, com o
objectivo de, à custa do sofrimento do
povo ter as condições propicias para
criar a instabilidade.
Não têm ponta de honestidade e
escrúpulo os que alinham na
estratégia hegemónica do império,
falam das dificuldades por que passa o
povo, culpando o Governo e as suas
políticas, ignoram propositadamente
as verdadeiras causas, que advêm do
mais longo bloqueio imposto a um país
e ao seu povo.
Os Estados Unidos da América,
fazendo jus à sua política subversiva,
não poupam meios, financiando com
milhões as suas agências de terror,
criadas para orientar e dinamizar
acções desestabilizadoras em estados
soberanos que se opõem às suas
pretensões hegemónicas.
Os seus objectivos fracassaram! A
histeria propalada nas redes sociais,
com o apoio massivo dos média e a
direita reaccionária de Bruxelas pela
trela sobre o levantamento popular na
ilha, não se verificou.
No que deu a intentona foi,
contrariando asua intenção, no reforço
da solidariedade que, por todo o
mundo, se afirmou e, no nosso caso,
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foi expresso pela concentração junto à
Embaixada de Cuba em Lisboa.
A solidariedade com Cuba é pois um
elemento fundamental nesta luta sem
quartel e a AAPC tem desenvolvido
acções concretas, como a recolha de
fundos para a compra de seringas e o
envio de medicamentos. Para o êxito
destas campanhas que se mantêm, temos
contado com o apoio de inúmeras
associações, como o Movimento Sindical
Unitário e centenas de particulares que
generosamente têm demonstrado a sua
inequívoca solidariedade.
Num contexto tão difícil como o actual, a
solidariedade afirma-se como uma arma
importante nesta luta tão desigual contra
os defensores do pensamento único, das
ambições hegemónicas do Imperialismo
Norte Americano e dos seus cachorros do
velho continente.
A luta dos povos constitui a principal arma
para derrotar os intentos hitlerianos de
domínio absoluto de todos os povos.
Contra todos os bloqueios!
Contra o Bloqueio a Cuba!
Cuba vencerá!
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ELEIÇÕES NA VENEZUELA

QUOTIZAÇÃO/FUNDOS

VITÓRIA EXPRESSIVA DAS FORÇAS
DEFENSORAS DA REVOLUÇÃO

GARANTE DO TRABALHO DA AAPC

s forças revolucionárias
da Venezuela obtiveram uma
retumbante vitória nas eleições
do dia 21 de Novembro ao
ganharem
20
dos
23
governadores dos estados e
205 autarquias.
Esta foi a 29ª eleição nos
Mapa Eleitoral
(A vermelho, os
últimos 22 anos (período da
governadores eleitos pelas
Revolução), que se realizaram
forças da Revolução
num contexto complexo da
A azul, governadores eleitos
pandemia e das brutai s
pela direita)
sanções económicas,
financeiras e comerciais impostas pelo governo dos EUA.
Todas as forças políticas participaram (incluindo as de direita) e
todo o processo eleitoral foi auditado antes (16 vezes), durante e
após a votação, em que participaram todas as forças
concorrentes.
O voto foi universal, directo e secreto através do sistema eleitoral
automatizado, fiável e seguro.
O processo eleitoral foi acompanhado por 300 observadores
internacionais de 55 países e diversas organizações.
Esta foi uma dupla vitória da Revolução Bolivariana: a
eleitoral e a derrota das forças reaccionárias e golpistas
apoiadas pelo imperialismo norte-americano, sendo uma
afirmação soberana da Venezuela.

COOPERAÇÃO ENTRE CUBA E RÚSSIA

O

Vice Primeiro Ministro
cubano, Ricardo Cabrisas Ruiz, no
seu segundo dia de visita de
trabalho à Rússia, continuou com
um extenso programa de reuniões,
de acordo com o site do Ministério
das Relações Exteriores de Cuba.
Durante o dia realizou reuniões
Foto: @EmilioLozadaG
com o ministro em exercício da
Defesa Civil, Emergência e Eliminação das Consequências de
Desastres Naturais, Alexander Chupriyan; com o Presidente do
Grupo Gaz, Vadim Sorokin e com o Diretor-Geral da
Zarubezhneft jsc, Sergey I. Kudryashov.
O líder cubano explanou a complexa situação económica pela
qual Cuba está a passar, principalmente devido ao aperto do
bloqueio norte-americano, à pandemia e aos efeitos da
mudança climática.
Por outro lado, Cabrisas expressou a sua gratidão pelas
doações de alimentos e suprimentos médicos enviados pela
Rússia e destacou as relações de fraternidade e solidariedade
que unem tanto os povos quanto os governos.
As partes ratificaram a sua vontade de continuar a desenvolver
laços bilaterais, com ênfase nas esferas económica, comercial,
financeira e de cooperação.
Fonte: Granma
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Amigo Companheiro
O trabalho da AAPC, em prol da solidariedade
efectiva com a Revolução Cubana, passa pela
realização

INFORMAÇÃO SOBRE QUOTIZAÇÃO

D E S TA Q U E

A

de iniciativas

de vária índole:

realização de sessões públicas em várias
localidades,

promover

convívios, iniciativas

culturais procurando a divulgação da cultura
cubana, exibição de filmes e documentários, a
implementação

de

uma

política

de

preenchimento dos tempos livres, divulgação
de informação fidedigna com o objectivo de
contrariar as leviandades da informação do
sistema, envio de fundos e medicamentos.
Toda

esta

actividade

só

é

possível

de

concretizar se a AAPC estiver preparada
económica e financeiramente.
O pagamento da quota e/ou entrega de algum
donativo são o garante para o cumprimento do
nosso plano de solidário. Podes fazer a tua
contribuição através de transferência bancária,
utilizando o seguinte IBAN da AAPC: PT 50
0033 0000 0058 0164 11697, com o nome
completo, para se evitarem dificuldades de
identificação.
Por uma questão de maior segurança, envia
um

e-mail

a

confirmar,

para

aapcuba@gmail.com.
Para quaisquer contactos:
21 385 73 05 ou 96 20 222 08.
Um Abraço Solidário.
A Direcção
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CENTRO FIDEL CASTRO RUZ
INAUGURAÇÃO

C

14.ª BIENAL DE HAVANA:
TRIUNFO DA ARTE

om um apoio internacional esmagador, e o
compromisso da comunidade artística cubana e o
renovado interesse de propiciar espaços de
confluência popular e interacção com linguagens
contemporâneas, a 14ª Bienal de Havana está patente
desde 12 de Julho de 2021 até 30 de Abril de 2022.

C U LT U R A

A

Lei 123ª aprovada pela Assembleia Nacional
do Poder Popular, em 27 de Dezembro de 2016,
"«Sobre o uso do nome e da figura do Comandanteem-chefe
Fidel
Castro
Ruz»
endossou,
excepcionalmente, a criação de uma instituição que
levaria o seu nome, com vista ao estudo e a
divulgação de seu pensamento e trabalho
Nesta ocasião, a cerimónia de inauguração
Centro Fidel Castro Ruz aconteceu no dia 25
Novembro,
no
quinto
aniversário
desaparecimento físico do líder histórico
Revolução Cubana.

do
de
do
da

A inauguração, que constituiu a actividade central
nacional da efeméride, aconteceu no anfiteatro
Turquino da própria instituição, localizado no
município de Plaza de la Revolución, em Havana,
com a encenação de uma peça da Companhia de
Teatro Infantil La Colmenita, criada especialmente
para esta ocasião.
Fonte: Granma

Mais de 300 artistas, galeristas, promotores, críticos e
teóricos de diversas disciplinas procedentes da
América Latina, do Caribe, de África e da Ásia, como
corresponde a um foro de orientação terceiromundista, mas também da Europa e dos Estados
Unidos, confirmaram a sua participação em
exposições individuais e colectivas, projectos
especiais, jornadas teóricas e intercâmbios de
experiencias criativas e pedagógicas, a desenvolver-se
em três etapas: Preâmbulo (12 de Novembro–5 de
Dezembro de 2021), A Havana da Bienal (6 de
Dezembro de 2021-24 de Março de 2022) e Regresso
ao futuro (25 de Março de 2022-30 de Abril de 2022).
Àqueles juntam-se dezenas de artistas, professores e
estudantes cubanos, sobretudo no segundo segmento,
pelo seu carácter inclusivo e abrangente.
Tão importante como a participação directa resulta o
apoio à Bienal expresso na assinatura, até ao dia da
abertura, de 800 artistas e intelectuais de 40 países à
declaração inicialmente publicada em 27 de Outubro
pelo diário mexicano La Jornada, que denunciou a
campanha de manipulações e falsidades destinada a
boicotar um evento que se prefigura já como um triunfo
da arte, da liberdade, do pensamento anti hegemónico
e da solidariedade.
Autor: Pedro de la Hoz | pedro@granma.cu
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VIAGEM DE TURISMO POLÍTICO 2022 28/04/2022 A 11/05/2022
1.º DE MAIO EM HAVANA

•

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

Nota importante:
Pode haver ajustes das datas
previstas de partida e chegada,
estando
garantida
a
participação no 1º de Maio em
Havana

Além do programa, há várias diligências que estão
pendentes do número de pessoas inscritas para
procedermos às reservas de viagem aérea.
Tendo em conta a oscilação dos preços das viagens,
apelamos a todos os interessados, que nos contactem até
15 de Dezembro de 2021, para procedermos às reservas
até Janeiro de 2022, inclusive. Caso se efectuem
inscrições após esta data, os preços das viagens poderão
sofrer aumentos significativos.
Ressalvamos que, após confirmada e efectuada a reserva,
temos apenas um dia para liquidar integralmente a
mesma.

O programa completo pode ser consultado no facebook e
na página da Associação:
https://associacaoamizadeportugalcuba.pt/index.php/acti
vidade/iniciativas/outras-iniciativas/979-viagem-deturismo-politico-1-maio-de-2022
Estamos disponíveis para qualquer esclarecimento, via
telefone
(962022208) ou
por
correio electrónico,
(aapcuba@gmail.com)

RECOLHA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO

I N I C I AT I VA S

•

10.11.2021 – O Núcleo da Moita
fez a entrega de medicamentos e
outro material médico para enviar
para Cuba.
Esta recolha solidária levada a cabo

pelo Núcleo da Moita nos concelhos da Moita, Barreiro e
Montijo, com a colaboração da Banda Filarmónica Moita ,
Associação Desenvolvimento do Chão Duro, Associação
Portuguesa Pelota, Clube Recreativo Penteado.

FIM AO BLOQUEIO DOS EUA CONTRA CUBA!
•

15.11.2021 - Concentração da
Embaixada de Cuba em Lisboa.

AAPC

junto

à

A iniciativa teve como objectivo o protesto e denúncia da
ingerência dos EUA nos assuntos internos da Cuba bem
como a exigência do fim do criminoso bloqueio.

A Acção contou com o apoio solidário
da CGTP, do CPPC, da Juventude
Trabalhadora
e
da
Associação
Conquistas de Revolução e foi
divulgada nas redes sociais em directo.

HOMENAGEM À EMBAIXADORA MERCEDES MARTINEZ
•

21.11.2021 – Sessão pública com
o
objectivo
principal
de
homenagear a Sra. Embaixadora
de Cuba, Mercedes Martinez que
terminou a sua missão em
Portugal.

A iniciativa, que decorreu sob as

normas emanadas pela DGS, preencheu por completo o
espaço destinado ao evento.
A AAPC fez a entrega de uma simples lembrança à Senhora
Embaixadora.
A Associação Conquistas da Revolução fez oferta de um
ramos de flores.

SESSÃO EVOCATIVA DE FIDEL CASTRO RUZ
•

25.11.2021
Sessão
evocativa do 5º aniversário
sob
o
desaparecimento
físico de Fidel Castro Ruz.
Fidel,
pela
sua
forte
personalidade e inteligência
marcou
indelevelmente
e
continua a marcar, todos
quantos lutam pelo ideal da paz
e pela construção de uma
sociedade mais justa.
A histórica Declaração proferido no 1º de Maio de 2000
constituirá para sempre o guia para a construção da
Revolução bem como a definição do homem
revolucionário:
“Revolução é ter consciência do momento histórico, é
alterar tudo aquilo que deve ser alterado; é igualdade e
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liberdade plenas; é ser tratado e tratar os outros como seres
humanos; é emanciparmo-nos por nós mesmos com o nosso
próprio esforço; é desafiar poderosas forças dominantes
dentro e fora do âmbito social e nacional; é defender os
valores em que se crê ao preço de qualquer sacrifício; é
modéstia, desinteresse, altruísmo, solidariedade e heroísmo;
é lutar com audácia, inteligência e realismo; é nunca mentir
nem violar princípios éticos; é convicção profunda de que
não existe no mundo força capaz de esmagar a força da
verdade e das ideias. Revolução é unidade, é independência,
é lutar pelos nossos sonhos de justiça para Cuba e para o
mundo, que é a base do nosso patriotismo, do nosso

socialismo e do nosso internacionalismo.”
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Foi exibido um documentário sobre a biografia de Fidel
Castro.
A Embaixada de Cuba esteve representada pela Cônsul
Jassellys Morales Roque.
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BLOQUEIO DOS ESTADOS UNIDOS A
CUBA É CRIME E TERRORISMO

VISITA GUIADA AO MUSEU DO ALJUBE
RESISTÊNCIA E LIBERDADE
• 27.11.2021 – Visita Guiada ao Museu do Aljube –
Resistência e Liberdade, realizada com a presença
de 22 participantes. A visita foi acompanhada pelos
historiadores do Museu, Francisco e Elisabete
Inácio e pelo ex-preso político Adelino Pereira da
Silva que esteve nesta prisão mais de um ano,
entre 1963 e 1964, embora esta fosse uma “prisão
de passagem para interrogatórios”, permanecendo

•

todo o tempo nos curros que se encontram

I N I C I AT I VA S

replicados no 3º piso deste edifício.
Os historiadores presentes retrataram de uma forma
muito clara, o espírito do Museu e o que se pretende
transmitir aos visitantes: a memória coletiva de um
povo que não pode ser esquecida.

03.12.2021 – Iniciativa contra o Bloqueio promovida
pelo Núcleo de Coimbra, no restaurante “Paço do
Conde”, onde foi abordada a situação política e
social em Cuba. Foi prestada uma singela
homenagem à Sra, Embaixadora, Mercedes
Martínez.

SESSÃO PÚBLICA
A SITUAÇÃO DE CUBA NO CONTEXTO ACTUAL

De seguida o camarada Adelino deu nota da sua
passagem por esta prisão, sem dramatismo nem
mágoas, mas tão somente realçando a obrigação de
tudo se fazer, para que não volte a acontecer. Falou,
a pedido dos presentes, das fugas que se
concretizaram deste estabelecimento prisional do
fascismo.
A Embaixada de Cuba esteve representada pela
Cônsul, Jassellys Roque, que falou sobre a
resistência em Cuba e, a pedido dos presentes,
sobre o enclave americano em Cuba (Guantanamo).
Esclareceu os efeitos do terrível bloqueio, com
dados muito concretos, precisos e exemplos claros
para todos, com a certeza de que apesar das
dificuldades sofridas por aquele povo todos os dias,
a vitória será certa e Cuba vencerá.

•

04.12.2021 – o Núcleo de Almada promoveu uma
sessão pública no Teatro Joaquim Benite, sobre a
situação de Cuba no contexto actual, com a
presença da Sra. Embaixadora, Mercedes Martínez.
A iniciativa foi precedida de um almoço convívio.

VOTOS DE BOAS FESTAS
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27.11.1871 – Dia de luto estudantil (nesta data
foram

fuzilados

oito

estudantes

•

11.12.2021 – Assembleia Eleitoral para Eleição

medicina

do Secretariado do Núcleo da Moita.

injustamente acusados de profanar o tumulo de
um jornalista espanhol) – Eleição fraudulenta de
Fulgêncio Batista.

•

30.11.1956 – Levantamento armado em Santiago
de Cuba, organizado por Frank Pais - O dia
escolhido foi aquele em que se esperava que os

•

11.12.2021 – Visita guiada ao Depósito de Água
das Amoreiras, local de grande interesse histórico
da cidade de Lisboa, ligado à construção do
Aqueduto das Águas Livres da cidade.

expedicionários do Granma desembarcassem na
ilha, o que só viria a acontecer três dias mais

AGENDA

EFEMÉRIDES

tarde por contingências da viagem do barco.

•

01.11.1953 25.11.1956 – Saída do Granma de
Tuxpan

•

Rifa Solidária

A AAPC promove, como
é
habitual,
a
Rifa
Solidária.
Infelizmente, a pandemia
serviu, não só para
evidenciar ainda mais as
desigualdades
na
sociedade mas, também,
para expor, de forma mais clara, a acção criminosa dos
EUA contra Cuba.
Apelamos à vossa participação, mais uma vez, nesta
actividade, que vem reforçar os fundos da nossa
associação, servindo para contribuir, divulgar e defender
os valores da Revolução Cubana.
À semelhança do ano anterior, a rifa pode ser adquirida
junto da Associação, presencialmente ou por e-mail. Por
e-mail, basta enviar o pedido que responderemos com a
indicação dos números disponíveis e, após recepção da
transferência bancária, será enviado o comprovativo das
mesmas.
O pagamento deve ser efectuado após a confirmação da
disponibilidade dos números de rifa escolhidos.
O sorteio será efectuado, num jantar, que terá lugar em
fins de Janeiro de 2022. Iremos divulgando os
pormenores desta iniciativa.

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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