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PÁTRIA OU MORTE!

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/

O Povo Cubano comemorou, no dia 24 de Fevereiro, o 

126º aniversário do início da Guerra da Independência, 

que teve início em 1895 e ficou assinalada na história 

como o “Grito de Baire“.

osé Martí, ideólogo e génio
organizador da luta pela
independência e soberania de
Cuba, reiniciou em Baire a
considerada Guerra Necessária,
que o Povo Cubano assinalou e
fez brilhar com intensidade,
quando um clamor de Pátria ou
Morte ressoou em frente ao
mausoléu do Herói Nacional.

O Povo Cubano não esquece por um momento os seus heróis e honra-os
com a sua resistência ao bloqueio criminoso e abjecto que dura há mais de
60 anos, com vitórias importantes não só para Cuba, mas também para a
humanidade.

Cuba regozija-se com o anúncio recente feito pelo Centro Nacional de
Biopreparações (BioCen), da entrada em fase de dimensionamento
produtivo, nas suas instalações, da vacina Soberana 02, que deve iniciar a
fase III do seu teste clínico, nos primeiros dias de Março.

Cuba, um país pobre, que vive debaixo do mais cruel bloqueio movido
pelos poderosos falcões da guerra, já prestou solidariedade a cerca de 1,9
bilhões (1.988.000.000) de pessoas em todo o mundo, quase a terça parte
da humanidade, onde a Brigada Médica Henry Reeve desempenhou um
importante papel.

Ainda recentemente, o ministro do Poder Popular para a Educação
venezuelano disse que “sem o internacionalismo do povo cubano, seria
impossível o sucesso na batalha contra a Covid-19, no momento em que
enfrentamos a intensificação da grosseira ofensiva imperialista.”.

VIVA CUBA INTERNACIONALISTA!
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A “RED EN DEFESA DE LA HUMANIDAD” REITERA O SEU APOIO

E SOLIDARIEDADE AO PRESIDENTE DA VENEZUELA NICOLAS MADURO
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A “Red en Defensa de la Humanidad” enviou uma carta, subscrita pela sua 

Secretaria Executiva (constituída por 45 personalidades de diversos países), 

dirigida ao Presidente Nicolas Maduro, em que afirma “a sua solidariedade e 

apreço pela luta anti-imperialista e anticapitalista que impulsiona o seu governo 

como mandatário legítimo da confiança do seu povo”.

referido movimento (RDH) repudia a

posição da U.E. que “obediente aos

mandos do imperialismo estado-unidense,

em lugar de rever as suas medidas

ilegais e arbitrárias, opta pela

represália, comportando-se como

colónia dos EUA”.

“A Venezuela tem dado exemplos

d e d i g n i d a d e p e r a n t e a l ó g i c a

imperial. Exemplo de clarividência

política internacionalista e paradigma

das nossas lutas anti-imperialistas

históricas, que não devemos esquecer.

Por isso, com esta carta fraterna e

O

solidária, companheiro Presidente,

reiteramos o nosso afecto e reconhecimento

político em Defesa da Humanidade, o

compromisso inquebrantável de, cada vez

que o imperialismo e a dominação se

manifestem, estar sempre do lado da

resistência, do lado da Paz, do lado da

emancipação, caminho que seguiremos

percorrendo juntos.”.

* La Red de Redes “En Defensa de la Humanidad”-
organização sem fins lucrativos, de intelectuais, artistas e
movimentos sociais em defesa da Humanidade, é um
movimiento de pensamento e acção contra toda a forma de
dominio.
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COOPERADORES CUBANOS NA VENEZUELA SERÃO IMUNIZADOS COM A SPUTNIK V

CUBA AVANÇA!
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ara preservar a saúde dos cooperadores
cubanos na Venezuela, que acompanham o povo de
nosso país irmão no confronto com a Covid-19, o
Governo Bolivariano decidiu incluí-los
prioritariamente no programa nacional de
imunização, que realiza por meio do uso da vacina
russa Sputnik V.

O Dr. Reinol Delfín García, chefe da missão médica
cubana, informou que já começou a vacinação do
pessoal antilhano, da qual, numa primeira fase,
receberão os enfermeiros dos cuidados intensivos e
de emergência, médicos com licenciatura em terapia
intensiva e em outras especialidades da triagem
respiratória, bem como médicos que estão na zona
vermelha cuidando diretamente de pacientes
doentes.

Adiantou que se espera, na medida em que a
Venezuela adquira a vacina, levar imunização aos
cooperadores de todas as missões sociais que
prestam serviços na Pátria de Bolívar.

O Dr. Reinol Delfín García, chefe da missão médica de Cuba, informou que se espera, 
à medida que a Venezuela adquira o medicamento, a vacinação aos trabalhadores 
humanitários de todas as missões sociais que prestam serviços na pátria de Bolívar

Rodolfo Pérez Sánchez, subchefe integral da missão
médica no Distrito da Capital, explicou que a segunda
dose será administrada depois de 21 dias e que, após
a aplicação do medicamento, é mantida vigilância
para verificar qualquer possível anomalia.

Autor: Jorge Pérez Cruz, especial para o Granma

Foto: EFE

o momento em que a pandemia se encontra
instalada em todo o mundo e que se impunha a
solidariedade entre os povos de todo o planeta, num
combate em que todos contribuiriam para vencer os
viros Sars cov, o imperialismo revela de forma
implacável o seu lado desumano e, podemos
mesmo considerar, criminoso.

No mundo e, particularmente na Europa, a opção da
União é a de deixar os povos em sofrimento e a
enfrentar a morte, devido à escassez das vacinas do
imperialismo, cujo mercado é dominado pelos
laboratórios das grandes multinacionais.

Não importa que existam vacinas de outras origens,
como é o caso da Sputnik V, mesmo sendo esta de
custo substancialmente mais baixo.

O negócio está feito, ponto final!

Enquanto isto, Cuba, um pequeno país de limitados
recursos sujeito a um bloqueio agressivo e
criminoso, prossegue o seu caminho vitorioso na
luta contra a Covid 19 e avança, decidido, na
produção das suas vacinas..

Os testes de produção das vacinas cubanas
avançam, com resultados consistentes e
animadores, para a sua terceira fase.

Uma vez aprovadas pelo Centro de Controle Estatal
de Medicamentos, Equipamentos e Dispositivos
Médicos (Cecmed), está previsto, para os primeiros
dias de Março, o início da fase III dos testes clínicos
da Abdala (CIGB-66) e da Soberana 02, duas vacinas
cubanas contra a Covid-19, que provaram ser seguras
e capazes de alcançar uma resposta imunológica
poderosa a este vírus.

Os cientistas cubanos têm como espectativa que
durante o ano de 2021 toda a população esteja
vacinada.

Cuba continua a dar lições de humanismo ao mundo.
Ta lvez, por isso a comunicação soc ia l da
voz do dono não
informe o povo dos
e x e m p l o s d o
socialismo cubano
q u e , m e s m o
debaixo de uma
a g r e s s ã o
i n q u a l i f i c á v e l ,
avança em defesa
da sua soberania e
d o s e u p o v o
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FORTALECER A CULTURA CUBANA
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A exposição esteve patente ao público no 

Museu de História Contemporânea de 

Moscovo até ao dia 27 de Janeiro de 2021, 

após o que partiu em digressão por um ano 

por cidades dos Urais e Sibéria, até ao 

remoto Oriente e à cidade de Vladivostok, 

na Rússia.

EXPOSIÇÃO “OH HAVANA” EM

MOSCOVO

ários estilos e especialidades das artes

plásticas, assim como a evocação de diferentes

momentos da história da Maior ilha das Antilhas e de

seus principais protagonistas, integram a exposição

“Oh Havana”, que foi inaugurada no Museu de

História Contemporânea de Moscovo.

Uma outra parte da exposição será apresentada em

Havana, em Maio de 2021, por ocasião da Feira

Internacional de Turismo de Cuba, que terá a Rússia

como país de honra convidado.

“Oh Havana” é um acontecimento cultural sem

precedentes na história do país, disse Vladimír

Anisimov, chefe do Buró de Expedições Criativas da

Academia de Belas Artes da Rússia, dado tratar-se

duma proposta itinerante de grande magnitude,

declarou.

Redacción Cultural | cultura@granma.cu

V

O ministro da Cultura, Alpidio Alonso, 

anunciou a programação comemorativa que 

será lançada em todo o país, ao longo do 

ano, para comemorar os 60 anos das 

“Palavras aos Intelectuais”

o longo do ano, em todo o país, e com a rubrica

“Vocês têm a palavra”, serão realizadas diversas

atividades em comemoração dos 60 anos das

“Palavras aos Intelectuais”, discurso que o

Comandante-em-chefe Fidel Castro proferiu, num

encontro de três dias com um grupo de escritores e

artistas, na Biblioteca Nacional José Martí.

Os pormenores do programa, que será apoiado por

uma plataforma de comunicação, foram dados a

conhecer por Alpidio Alonso Grau, ministro da

Cultura de Cuba, no mesmo centro onde se

realizaram os primeiros intercâmbios em que se

estabeleceu a política cultural da Revolução Cubana.

Fevereiro, 2021

Foto: Ariel Cecilio Lemus
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SÍMBOLOS GRÁFICOS DA UNEAC
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No limiar dos 60 anos da União de Escritores e Artistas de Cuba, a memória não 

pode deixar de se focar na marca deixada pelos destacadíssimos criadores das artes 

plásticas na configuração da imagem da organização: Luis Martínez Pedro        

(1910-1989) e René Portocarrero (1912-1985)

m deles foi o autor do

logotipo que se tornou selo de

identidade; o outro concebeu o

cartaz que publicitou o congresso

fundacional, em Agosto de 1961.

A solução de Martínez Pedro

destaca-se pelo entrelaçado

visual dos elementos tipográficos

do logotipo da nascente

organização. Ao concentrar num

círculo a composição, permitiu

que os espaços intercalados

pudessem ser destacados a

cores.

Ainda que o artista seja mais conhecido pela sua

obra pictórica – recorde-se, sobretudo, a sua

participação no movimento de arte concreta (um dos

ramos do abstraccionismo dos anos 50), contava

com uma intensa experiência no campo da

publicidade, tendo fundado a Organização Técnica

Publicitária Latino-americana, que acolheu, entre

outros proeminentes criadores, Alberto Korda, Raúl

Martínez y Rafael Morante.

Após o Triunfo da Revolução, Martínez Pedro deu

maior ênfase à pintura. As suas séries “Águas

territoriais” e “Sinais do mar” são icónicas pela

conseguida síntese temática na área da abstracção.

A sua experiência de desenhador esteve ao serviço

da UNEAC nos anos fundacionais, não só na

concepção do logotipo, como também no ponto de

partida da revista “União”.

Portocarrero tinha percorrido um

caminho f rutí fero nas ar tes

p lá s t i c a s qua nd o G u i l l é n ,

pessoalmente, solicitou a sua

colaboração para a realização do

p r i m e i r o C o n g r e s s o d o s

Esc r i t o res e Ar t i s tas . E ra

reconhecido como um mestre de

desenho e tinha dado o salto das

composições de inspi ração

bucólica para a configuração

barroca da arquitectura citadina.

O prémio pelo seu quadro “A

catedral”, no Salão Nacional de

Pintura e Escultura de 1956, foi um ponto de viragem

na sua percepção estética.

Mas, paralelamente ao seu crescimento como pintor,

deixou a sua marca na ilustração e na arte do livro

(ficou conhecida a sua vinculação com a revista

“Orígenes”), estando, por isso familiarizado com as

artes gráficas. De modo que, ante a encomenda do

cartaz para o Congresso da UNEAC, não lhe foi

difícil realizar uma obra que revela, tanto a sua

grandiosidade plástica como o seu excelente manejo

dos códigos da mensagem gráfica.

O cartaz contém uma metáfora válida para os

tempos de hoje: a unidade e pujança das diversas

áreas da criação artística e literária em função do

bem social.

Autor: Virginia Alberdi Benítez | internet@granma.cu
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JOSÉ MARTÍ
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erói da luta pela independência
de Cuba e inspirador da revolução
cubana, José Martí foi um político,
um pensador, escritor, jornalista,
poeta.

Condenado a seis anos de trabalhos
forçados a cumprir em Espanha,
licenciou-se em Direito, Filosofia e
Letras, visitou França, México, Guatemala, Estados
Unidos, tendo adquirido um conhecimento profundo
sobre o continente.

A sua obra "Nuestra América" foca a necessidade de
salvaguardar as origens das nações latino-
americanas, libertando-as dos colonizadores
europeus e gorando as pretensões proteccionistas
norte-americanas.

Regressou a Cuba em Abril de 1895, tendo
sido vítima do exército espanhol, na batalha de Dos
Rios.

A independência de Cuba do jugo espanhol teria
lugar somente em 1898.

Para Martí, a concepção política da liberdade é a
independência.

Em simultâneo, Martí concebe a unidade latino-

americana que deverá significar a libertação do

povo por si, defendendo os seus interesses,

pensando por si. A sua obra "Nuestra América"

(1891), reflete o conceito de unidade latino-

americana, já então denunciando o racismo e o

imperialismo que outros "impérios" queriam

implantar no continente.

"Vivi no seio do monstro, conheço as suas estranhas e
a minha funda é a de David", disse.

A independência de Cuba dar-se-á 4 anos após a
morte de Martí com a intervenção dos EUA.

A Constituição cubana formaliza a dependência de
Cuba aos EUA, autorizando a sua intervenção quando
"conveniente", através da ignominiosa Emenda Platt.

Só a vitória da revolução, em 1959, fortemente
inspirada no pensamento de Martí libertaria Cuba!

"O que se esconde por trás do ódio e o ódio yanky à
revolução cubana(...) é o medo. Não o medo à
revolução cubana mas sim à revolução latino-
americana."

CARLOS MANUEL DE CÉSPEDES

evantou-se em armas contra o governo

espanhol em 10 de Outubro de 1868, libertando os

seus escravos e incentivando-os a unirem-se à luta

anticolonialista.

Redigiu a declaração de independência de Cuba

nesse mesmo ano que deu início à Guerra dos 10

anos.

Morreu em combate contra as forças espanholas.

Céspedes era um latifundiário.

Libertou os seus trabalhadores da escravidão,

dando-lhe total liberdade, convidando-os a

juntarem-se à luta contra.o governo espanhol em

Cuba. Em Abril de 1869 foi escolhido para

Presidente da República de Cuba em Armas.

A Guerra dos Dez Anos foi a primeira grande

tentativa de alcançar a independência do domínio de

Espanha .

Foi morto em combate, pelas tropas espanholas, em

Fevereiro de 1874.
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 27.02.1874 – Carlos Manuel de Céspedes é
assassinado pelos espanhóis em San Lorenzo.

 10.02.1878 – Convénio de Zanjón ou Pacto de
Zanjón – documento que estabelece a capitulação
do Exército Libertador cubano frente às tropas
espanholas, pondo fim à chamada Guerra dos
Dez Anos.

 24.02.1895 – “Grito de Baire” – sublevação das
forças revolucionárias, na povoação de Baire,
contra o poder colonialista espanhol em Cuba.

 15 .02.1898 – O couraçado MAINE foi afundado
no porto de Havana.

 21 .02.1901 – Aprovação da nova Constituição
(neoliberal).

 6.02.1932 - Nasceu Camilo Cienfuegos Gorriarán,
um dos comandantes que liderou a Guerra de
Libertação Nacional. Foi o primeiro comandante
do Exército. Durante o governo revolucionário,
alcançou o maior cargo dentro do exército, depois
do cargo de Comandante em Chefe ocupado por
Fidel Castro.

 16 .02.1958 - 2º Combate de Pino del Agua
(vitorioso para os rebeldes).

E
F

E
M

É
R

I
D

E
S

I
N

I
C

I
A

T
I

V
A

S

Boletim nº 35 Fevereiro 2021

A Direcção da AAPC terminou o seu mandato
de 3 anos.

De acordo com os nossos estatutos, vamos
convocar uma Assembleia Geral a realizar na
Sede da AAPC.

A Assembleia decorrerá com as medidas de
prevenção rigorosamente aplicadas com o
objectivo de garantir toda a segurança aos
presentes.

INFORMAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL

A Assembleia Geral a realizar no próximo
dia 27 de Março, com início às 14:00h e terá
a seguinte Ordem de Trabalhos:

• Ponto 1 – Discussão e aprovação do
Relatório de contas de 2020.

• Ponto 2 – Apresentação do Relatório de
Actividade de 2020 e Plano de Acção
para 2021.

• Ponto 3 – Eleição dos Corpos Sociais
para o triénio 2021/2024.


