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EDITORIAL

Destaque

A TUA SOLIDARIEDADE SALVA VIDAS!
s acções de caracter golpista

com a mais alta percentagem da

dinamizadas e financiadas pelos EUA

população vacinada pelo menos com

intensificam-se à medida que Cuba

uma dose das vacinas contra a Covid-

vai vencendo o combate à pandemia.

19.

Utilizam poderosos meios e investem

A solidariedade internacionalista é no

milhões de dólares em acções que

entanto fundamental e neste sentido a

visam

social

AAPC tem em curso uma campanha

usam

para a recolha de medicamentos e

televisão

donativos que tem merecido o melhor

a

desestabilização

pagando

a

estações

de

sediadas

mercenários,
rádio

nos

manipulação

e

EUA

para

a

e

lançarem

convocatórias para a realização de
manifestações, incitam à execução de
sabotagens e actos terroristas.

acolhimento e empenho da parte dos
nossos núcleos.
O combate que temos de intensificar em
defesa da soberania dos povos, pelo
direito

à

escolha

do

seu

próprio

Os Estados Unidos executam uma

caminho, sem qualquer interferência

politica que visa o seu domínio global

externa é crucial para impormos a Paz

não olhando a meios para atingir os

aos senhores da guerra

seus desígnios utilizando tudo o que

O Bloqueio Mata

demais sinistro existe como é o caso
do terrorismo.
Cuba resiste e avança e, apesar das
dificuldades, é o país das américas
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Fim ao criminoso bloqueio dos EUA

Cuba Vencerá!
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TOLERÂNCIA ZERO PARA A VIOLÊNCIA DE GÉNERO

C

uba assinala o Dia da Não Violência

respostas articuladas em situação de violência,

Contra Mulheres e Meninas entre 01 de

não só às mulheres mas também a outras

Novembro e 10 de Dezembro, reforçando a

manifestações deste fenómeno.

mensagem de tolerância zero para a violência

Está prevista uma jornada de ativismo feminino

de género.

contra o bloqueio e o

A Federação das

imperialismo.

Mulheres Cubanas

No dia 15 de Novembro

(FMC) coordena o

será feito um tweet nas

programa de atividades

redes

q u e inc lu i víde o s de

coincidindo com os 60

informação às mulheres

anos da revista Mujeres.

s obr e co mo pr ocurar

D ESTA QU E

sociais,

aj ud a , p rog ram as de

O dia 25 de Novembro,

rádio e televisão sobre o

Dia Internacional pela

tema e debates com especialistas em violência

Eliminação da Violência contra a Mulher, será

de género.

amplamente assinalado.

Como parte do programa, no dia 05 de

De 25 de Novembro a 10 de Dezembro, serão

novembro serão inaugurados os Conselhos

realizados 16 dias de ativismo sobre este

para o Tratamento da Violência, sediados nas

fenómeno

Casas de Orientação à Mulher e à Família, que

sistemática dos direitos humanos em todo o

a FMC mantém ativas em todos os municípios

mundo.

do país.

que

constitui

a

violação

mais

Fonte: https://www.granma.cu/cuba/2021-11-01/en-cuba-toleranciacero-ante-la-violencia-de-genero-01-11-2021-17-11-56

Estes são espaços de confiança onde as
mulheres podem falar da sua situação em
segurança, sendo orientadas e tratadas por
diferentes

profissionais,

especialistas

com

vastos conhecimentos sobre o tema.
Na província de Pinar del Río a maioria dos
mu n i c íp io s t ê m g a bin et e s ou p e lo uro s
específ icos sobre a vio lên cia. Foram
preparadas equipas multidisciplinares que
of erecem a ajuda especializada, dando
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CUBA “CONVIDADO DE HONRA”
NO 49.º FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO – MÉXICO
Melhor resposta às campanhas de ódio e
desinformação é a própria obra dos criadores, com
toda a sua complexidade e diversidade, pois «a arte
que se auspicia a partir das instituições culturais
fundadas pela Revolução é crítica, não é hipócrita nem
contemplativa, não nos interessa esse tipo de produtos;
se essa fosse a função das instituições, mais valia que
não existissem».

C U LT U R A

O

49º Festival Internacional Cervantino (FIC),
que se realizou de 13 a 31 de Outubro na cidade de
Guanajuato, no México, contou com a presença de
grande número de artistas cubanos (orquestras
populares, trovadores, agrupamentos de música de
concerto do mais alto nível, artistas plásticos,
cantores de rap, solistas) o que revela bem que não
existe nenhuma confrontação entre as novas
gerações de artistas de Cuba e o Governo, declarou
numa entrevista dada ao diário Mexicano La
Jornada o poeta e Ministro da Cultura de Cuba
Alpidio Alonso Grau.
O convite sucede pelo segundo ano consecutivo e
corresponde à elevada e carinhosa qualidade das
relações que ligam os dois países, nas tão
particulares
circunstâncias
com
que
nos
defrontamos «quando se fomentou e financiou a
subversão dentro e fora do país, assim como o uso
da cultura para esses mesmos fins.».

O Ministro da Cultura de Cuba enfatizou «acreditamos
na criação autêntica, no papel da investigação, na
aproximação e indagação da realidade através da
linguagem da arte, pois nenhuma outra disciplina do
saber o pode fazer de maneira tão ampla. Nesse
sentido, auspiciamos um sistema de ensino artístico no
país em música, artes cénicas e plásticas que não tem
nada de escolástico.
Acrescentou que é uma falácia pretender mostrar o
Governo cubano como incapaz de dar resposta às
expectativas das pessoas ou que existe um estado de
instabilidade social, omitindo as causas reais das
dificuldades por que atravessa a Ilha como o bloqueio
ou a política hostil fomentada de maneira permanente
pela ultradireita cubano-estado-unidense em Miami.
Agradeceu ao México o convite para o festival e
assegurou que os mais de 100 artistas que
representaram Cuba no evento confirmaram que o
papel da cultura é central para o projecto da Revolução
e do socialismo cubano que nasceu há mais de 60
anos.

Alonso Grau disse que «foi comovedor que México
se levantasse para defender-nos e expressar a sua
solidariedade de maneira tão transparente e firme.».
Disse também que «Este Governo recolocou o
México no mapa político do continente, devolveu-lhe
uma dignidade extraordinária à política que sempre
teve».
«Não tem precedente a maneira como se utilizou de
forma perversa a tecnologia para falsear as coisas e
construir uma narrativa que adultera tudo. Distribuiuse muito dinheiro para comprar a opinião dentro e
fora de Cuba e, por exemplo, criar publicações
digitais que costumam chamar-se “alternativas”, as
quais não são mais que uma imprensa servil a essa
outra grande imprensa que também é uma peça do
sistema. Aproveitaram a pandemia para assanhar-se
duma maneira vergonhosa».
Agradeceu a oportunidade que o evento representa
para defender a verdade de Cuba e disse que a
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06.10.1976 - Crime de
Barbados
–
Avião
cubano abatido.

Outubro 2021
•

20.10.1868 – Dia da Cultura Nacional – No dia 20 de
Outubro Cuba comemora o Dia da Cultura Nacional.
Nessa data, em 1868, os patriotas que tomaram a
então Vila de São Salvador de Bayamo, no começo
da guerra pela independência, entoaram pela
primeira vez a “Bayamesa”, que se tornou depois
Hino Nacional.

Ao precipitar-se no mar
numa pequena ilha de
Barbádos a aeronave
CU -45 5 da A v iaç ão
Cubana com 73
pessoas a bordo, sendo
um dos mais brutais
ac to s de ter roris mo
executados pelos
contra-revolucionários ao serviço da CIA.
Neste triste acontecimento utilizaram-se bombas
de C-4.

EFEMÉRIDES

Provas posteriores implicaram vários terroristas,
como Luis Posada Carriles, Orlando Bosch,
Freddy Lugo e Hernán Ricardo Lozano.

•

09.10.1967
Che
Guevara é assassinado
em La Higuera, após
sua captura, na véspera

•

10.10.1868 – Grito de
Yara – Início da Guerra
de Independência
(guerra dos 10 anos)
Carlos Manuel de
Céspedes reuniu
todos os escravos
da s ua f azenda “ La
Demajagua” e disse-lhes: Cidadãos, até agora
haveis sido meus escravos. A partir de agora,
sois tão livres como eu. Cuba necessita de todos
os seus filhos para conquistar a sua
independência. Os que me quiserem seguir,
sigam-me; os que queiram ficar, que fiquem,
todos continuarão a ser tão livres como os outros!

•

16.10.1953 – Fidel faz
a sua própria defesa
perante o Tribunal,
com o famoso discurso
“A
História
me
Absolverá” – sessão à
porta fechada
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•

27.10.1492
–
Chegada
de
Cristóvão Colombo
a Cuba

•

28.10.1962 – fim
da
crise
dos
mísseis

•

28.10.1959
–
morte de Camilo
Cienfuegos, vítima
de acidente de
aviação
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21.10.2021 Sessão pública
na Sede da
AAPC, com a
participação da
S e n h o r a
Embaixadora de
Cuba, Mercedes
M á r t i n e s .

•

Pelo fim do criminoso Bloqueio!
Contra a ingerência nos assuntos internos de
Cuba!
•

Na reunião foi
abordada a situação
social e politica em
Cuba no contexto
actual, numa
esclarecedora
intervenção da Senhora Embaixadora.

21.11.2021 – 13:00h – Magusto
Adega da Quinta da Atalaia.
Caldo Verde, Grelhada de carnes, água-pé e
outras bebidas, sobremesas, café e castanha
assada!!!
10 Havanas.

Os danos causados pelo criminoso bloqueio ao povo

Momento Politico com homenagem à
Embaixadora de Cuba, Mercedes Martínez

cubano, o financiamento a grupos de agitadores de

Inscrições até dia 18.11.2021

milhões de dólares por parte de agências Norte
Americanas com o objectivo de provocar o caos e a
desordem pública foram questões abordadas de
forma clara.

•

23.10.2021 –
Eleição do
secretariado
do Núcleo de
Loures da
AAPC.

A iniciativa, que
cont ou c om a
presença de
mais de 70
pessoas num
almoço convívio,
seguido de uma
intervenção
cultural e outros
passatem pos.

AGENDA

I N I C I A T I VA S

15.11.2021 - concentração junto à Embaixada de
Cuba:

•

25.11.2021 – 18:00h – 5.º aniversário do
falecimento de Fidel Castro.
Sessão pública na Sede da AAPC
Intervenção politica
Passagem de um documentário “biografia de
Fidel”
Contamos com a presença da Sra. Embaixadora
de Cuba, Mercedes Martínez.

•

27.11.2021 – 15:00h – Visita guiada ao Museu
do Aljube Resistência e Liberdade.
Inclui Debate politico.
Contamos com a presença da Sra. Embaixadora
de Cuba, Mercedes Martínez
Grupo limitado a 30 pessoas.
Inscrições até dia 25.11.2021.

Teve igualmente um momento político com
intervenções da Senhora Embaixadora de Cuba,
Mercedes Mártinez e da Direcção Nacional da
AAPC.
Seguiu-se a Assembleia electiva que formalizou a
constituição do Núcleo e a eleição do seu
Secretariado.

A comunicação das inscrições para as
iniciativas agendadas deve ser enviada por
email para: aapcuba@gmail.com ou por
telefone para 962 022 208

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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