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NÃO MAIS BLOQUEIO

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 Bloqueio mantem-se, apesar da mudança de

administração do imperialismo Norte Americano, e

as suas consequências nefastas abatem-se ainda

com maior gravidade sobre o povo cubano, que

também enfrenta o surto epidémico.

O boicote genocida impede o desenvolvimento mais

célere das vacinas cubanas, uma vez que as

dificuldades para a obtenção das matérias-primas

necessárias estão sujeitas a um bloqueio

verdadeiramente criminoso. Assim, o denunciam os

directores do grupo empresarial da Biotecnologia e

Indústrias Farmacêuticas de Cuba.

Ainda assim, está previsto que, no mês de Maio,

todos os municípios de Havana farão parte do

estudo de intervenção populacional com as vacinas

candidatas Soberana 02 e Abdala.

Cuba continua firme na luta pela sua soberania e

pelo desenvolvimento do seu processo

verdadeiramente revolucionário, enfrentando toda

a hipocrisia que torna possível a manutenção de um

Bloqueio, injustificado, a um país e a um povo

amantes da paz e profundamente humanista.

Cuba continua firme na luta pela sua soberania 

e pelo desenvolvimento do seu processo verdadeiramente revolucionário

No dia 23 de Junho, uma vez mais, representantes da

diplomacia revolucionária apresentarão um projecto

de resolução nas Nações Unidas, que pede o fim desta

política genocida. As manifestações de solidariedade

com o processo cubano surgem em todo o mundo,

tendo-se realizado largas dezenas de manifestações,

em que a política do governo dos Estados Unidos foi

repudiada.

A AAPC tem desenvolvido trabalho, no sentido de

materializar a solidariedade com a Revolução e o povo

cubano, e reforça o empenho em fortalecer a

solidariedade e a mobilização de apoio,

principalmente em momentos, como o actual, de

grande dificuldade para a humanidade e,

particularmente, para o martirizado povo cubano.
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8.º CONGRESSO DO PARTIDO COMUNISTA DE CUBA
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e 16 a 19 de Abril realizou-se em Havana, o 8º
Congresso do PCC, o Congresso da Continuidade. Nesta
data completaram-se 60 anos sobre a gloriosa vitória da
Playa Giron (Baía dos Porcos), primeira derrota do
imperialismo ianque na América. O Congresso prestou
homenagem aos combatentes cubanos que defenderam
a nação das tropas americanas que atacaram as costas
em Playa Giron.

Competiu ao 1º Secretário do PCC, General do Exército
Raúl Castro, a apresentação do Relatório Central, tendo
anunciado que se retirava do cargo.

O Congresso elegeu o novo Comité Central e para
Primeiro Secretário, Díaz-Canel.

De seguida, destacamos, de forma muito sucinta, as
resoluções aprovadas no Congresso:

1. RELATÓRIO CENTRAL

A aprovação do Relatório é a expressão do legado da
geração histórica e guia para o trabalho futuro da
organização partidária e de outros sectores da
sociedade. Apesar dos obstáculos do exacerbado
bloqueio económico, comercial e financeiro do Governo
dos EUA, foi possível preservar as principais conquistas
sociais da Revolução, sem renunciar aos objectivos de
desenvolvimento previstos. Houve a manifestação de
apoio e de unidade do Povo, em torno do Partido e a sua
capacidade de resistência frente às agressões do inimigo.

2. RESOLUÇÃO SOBRE A ACTUALIZAÇÃO E 
CONCEPTUALIZAÇÃO DO MODELO ECONÓMICO E 

SOCIAL CUBANO

A conceptualização actualizada ratifica que a sociedade
cubana se encontra no período histórico de Construção
do Socialismo, assim como nos princípios em que se
sustenta o ideal de sociedade socialista, forjado durante
o período revolucionário, em função de materializar a
Visão de Nação, Soberana, Independente, Socialista,
Democrática, Próspera e Sustentável.

3. RESOLUÇÃO SOBRE O ESTADO DA IMPLEMENTAÇÃO 
DA POLÍTICA ECONÓMICA E SOCIAL

A complexidade do contexto nacional e internacional que
caracterizou os últimos anos, em particular o conjunto de
problemas estruturais acumulados da economia, as
deficiências e dificuldades afrontadas, o recrudescimento
do bloqueio económico, comercial e financeiro do
governo dos EUA, os desastres meteorológicos e o
impacto da pandemia Covid-19.

O Congresso elegeu o novo Comité Central e o Primeiro Secretário, Miguel Díaz-Canel.

D

Nesta análise teve-se em conta a evolução da economia no
quinquénio 2016-2020, assim como o Plano Nacional de
Desenvolvimento Económico e Social até 2030, como
elementos de vital importância.

4. RESOLUÇÃO SOBRE A AVALIAÇÃO DO CONJUNTO DA 
RESOLUÇÃO DO VII CONGRESSO, RELACIONADO COM O 

FUTURO, ACTIVIDADE DA IDEOLOGIA E A LIGAÇÃO ÀS 
MASSAS

A avaliação centrou-se, fundamentalmente, na necessidade
de continuar o fortalecimento do Partido, como vanguarda
política da Revolução, no seu vínculo permanente com o
povo e o funcionamento, desde a base, com os
trabalhadores e toda a população no impulso da economia
do país, que permita afrontar a crise mundial e as
dificuldades impostas pela política genocida do bloqueio do
governo dos EUA.

5. RESOLUÇÃO SOBRE A POLÍTICA DE QUADROS DO 
PARTIDO, A U.J.C., AS ORGANIZAÇÕES DE MASSAS, O 

ESTADO E O GOVERNO

Nos Relatórios Centrais dos VI e VII congressos do PCC,
foram referidos os aspectos negativos da improvisação, da
falta de previsão e da sistematização da política de quadros,
resultando na existência de uma insuficiente reserva de
novos quadros experimentados e com preparação adequada
para assumir as complexas funções de direcção do Partido,
do Estado e do Governo. Neste Congresso avançou-se na
composição e na materialização de política de renovação
paulatina dos cargos decisórios.

Foto: Estúdio Revolución/Reprodução
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CUBA SERÁ A SEDE DO XXI 
CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO

INTERNACIONAL DE TEATRO PARA

A INFÂNCIA E A JUVENTUDE (AITIJ)

CUBA INICIA PRODUÇÃO

DO FUNGICIDA BIOLÓGICO GLUTICID

C
U

L
T

U
R

A
Boletim nº 37 Abril 2021

m representação de Cuba no XX Congresso
da Associação Internacional de Teatro para a
Infância e a Juventude, interveio o dramaturgo
Wilfredo Rodríguez, o qual tem o cargo de
secretário geral do Centro Cubano da
organização.

Para participar no fórum “Lançando Pontes”,
auspiciado por Atina Argentina, em conjunto
com a Rede Iberoamericana de Artes Cénicas
para a Infância e a Juventude, também o
director do Grupo Teatro Dripy, de Santa Clara,
colocou as suas palavras num audiovisual, uma
vez que Cuba está impedida, devido ao
bloqueio dos Estados Unidos, de usar a
plataforma Zoom, através da qual têm lugar as
videoconferências dessa organização.

A respeito desta medida, que impede também
o uso dessa plataforma a outras nações, como
a Venezuela, Irão, China e Síria, o artista
declarou no periódico “Vanguardia”:
«Dissemos que o faríamos por diferentes vias
que pudéssemos, mas que não participaríamos
ao vivo com outras alternativas, para que eles
vejam que o bloqueio existe na verdade».

No encontro foi eleita, por unanimidade, a Ilha
Maior das Antilhas como sede do Congresso da
AITIJ, cuja vigésima primeira edição ocorrerá
em 2024. Esta será a segunda vez que Cuba
será anfitriã deste encontro que pretende
promover e defender o desenvolvimento das
artes cénicas para as crianças e os jovens.

Esta será a 

segunda vez que 

Cuba será 

anfitriã do fórum 

“Lançando 

Pontes”
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Gluticid, um eficaz fungicida biológico destinado
ao combate de fungos, começou a produzir-se pela
primeira vez em Cuba, na maior e mais moderna central
produtora de bio produtos do país. Esta central foi
inaugurada em Outubro de 2020 no município de Palma
Soriano (província de Santiago de Cuba), com a entrega
do biofertilizante Nitrofix.

Héctor Lorenzo La O Hechavarría, director da “Unidade
Empresarial de Base Derivados”, responsável pela
Empresa Provincial Açucareira daquela instalação,
referiu a alta complexidade e os requisitos tecnológicos
do fungicida, que irá substituir paulatinamente produtos
importados para culturas estratégicas, como o tabaco, a
cana e o arroz.

Elaborado a partir de produtos líquidos, mas obtido
como produto final em pó, presentemente são
produzidos 150 Kg por dia do fungicida, embalado em
sacos de meio quilo e de dois quilos, cujas análises de
qualidade revelam, em laboratório, 95% de coincidência
com o Gluticid, comercializado no mercado
internacional.

Quanto ao comportamento mantido pela central, cuja
tecnologia de ponta, de acordo com as medidas
essenciais de biossegurança compreende equipamentos
de aço inoxidável no valor de 6 milhões de euros, La
Hechavarría especificou que, em relação ao Nitrofix, já
foram produzidos perto de 500.000 litros.

O óptimo biofertilizante assegura a fixação biológica do
nitrogénio ao solo, beneficia o enraizamento das
plantas, a sua resistência a agentes patogénicos e
aumenta o seu rendimento. Além disso, substitui, na
cana do açúcar, a utilização de até 60 % de fertilizantes
nitrogenados agressivos e cerca de 50 % no caso da
cultura de vários pastos.

Ao aproximar-se da plena capacidade, resta a esta
central iniciar em Outubro próximo a produção da fito-
hormona cubana Bioenraiz, usada fundamentalmente
nas sementes pelo seu alto efeito na redução do tempo
de fermentação e germinação, no desenvolvimento das
raízes e, por conseguinte, no crescimento do vegetal e
seu rendimento agrícola.

Feitos com amplo uso de consumo nacional, a prioridade
destes bioprodutos que, além de substituirem produtos
químicos agressivos ao meio ambiente e ao homem,
economizam milhões de dólares em importações,
atendendo à determinação do país em aumentar a
aplicação da ciência e da tecnologia na produção de
alimentos.

Autor: Eduardo Palomares Calderón internet@granma.cu

O
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• 07.04.1800 – Cédula Real de Aranjuez: carta de
alforria a 1075 homens e mulheres que
trabalhavam nas minas de El Cobre.

• 10.04.1869 – em Guáimaro (província de Camagüey)
a Assembleia Nacional Cubana proclamou a
República, aprovou a Lei Constitucional e elegeu
o primeiro Governo.

• 10.04.1892 – é proclamada a fundação do Partido
Revolucionário Cubano.

• 11.04.1895 – desembarque de Martí em Cuba para
integrar a “Guerra Necessária”

A “Guerra Necessária”, guerra da
independência Cubana (1895-1898), foi a
última das três guerras pela independência
dos cubanos contra o domínio espanhol.

• 16.04.1961 – “Dia do Miliciano” – Declaração do
carácter socialista da Revolução.

Após o bombardeio dos aeroportos de San
Antonio de los Baños, Santiago e Havana
pelos aviões da CIA, Fidel Castro, após
compará-lo, com justo motivo, ao ataque
pérfido e traiçoeiro do Japão a Pearl Harbor,
em 1941, declarou que os Estados Unidos não
perdoam Cuba, porque “esta é a revolução
socialista e democrática dos humildes, com os
humildes e para os humildes”.

• 17 a 19.04.1961 – Invasão da Baía dos Porcos.
Primeira derrota do imperialismo na América Latina

• 19.04.1961 – Derrotado o último reduto dos invasores de 
Playa Girón.

Nas primeiras horas do dia 15 de Abril de 1961,
sábado, aviões inimigos camuflados com as
insígnias das FAR (Forças Armadas
Revolucionárias) atacaram as bases aéreas da
cidade Liberdade, Santo António de Los Baños e o
aeroporto de Santiago de Cuba, ataques que
tinham como objectivo destruir a nascente
aviação cubana e abrir caminho para a próxima
agressão: Invasão de Plaia Giron (Baia dos
Porcos).

• 22.04.1976 – Acto terrorista em Lisboa: explosão de
bomba na Embaixada de Cuba que causou a
morte de dois diplomatas cubanos.
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or iniciativa do CPPC e sob o lema “Não à Guerra às

Sanções e Bloqueios”, realizou-se no dia 14 de Abril, no

Martim Moniz, e no dia 15 no Porto, um Acto Público

Pela Paz.

A AAPC solidarizou-se com esta iniciativa muito

importante nos conturbados dias que o mundo

atravessa, com a ameaça real de um conflito gravíssimo,

devido à politica de confronto criada pela gula do

imperialismo, utilizando a NATO como o seu braço

armado opressor.

Nesta iniciativa tivemos a oportunidade de denunciar o

criminoso bloqueio movido contra o povo cubano.

Intervenção da AAPC na jornada

O bloqueio económico, comercial e financeiro imposto pelo
governo dos Estados Unidos da América contra Cuba há mais
de seis décadas, constitui o sistema de sanções unilaterais
mais injusto, severo e prolongado que algum dia foi aplicado
a qualquer país e é o principal obstáculo para o
desenvolvimento de todas as potencialidades da economia
cubana.

O bloqueio constitui uma violação flagrante e sistemática dos
direitos humanos do povo cubano e, por isso, representa um
acto de genocídio.

Os prejuízos acumulados durante estas seis décadas
ascendem a UM BILIÃO E NOVENTA E OITO MIL MILHÕES DE
DÓLARES.

Nenhum cidadão ou sector da economia cubana escapa às
afectações derivadas do bloqueio, que atrasa o
desenvolvimento do país que tem direito soberano de o
construir.

A política imperial dos EUA, além do criminoso bloqueio,
lançou ainda uma cruzada para tentar desacreditar e
obstaculizar a cooperação médica internacional que Cuba
oferece, divulgando calúnias e chegando ao extremo de
exigir de outros países que se abstivessem de solicitá-la, em
plena crise de emergência sanitária, criada pela Covid-19 no
mundo.

A solidariedade médica cubana tem quase a mesma idade da
Revolução. Porque tem um carácter internacionalista,
expresso através da participação da Brigada Henry Reeve em
dezenas de países, cujo reconhecimento é demonstrado pela
sua proposta ao Prémio Nobel da Paz de 2021.

Condecorada por vários países e organizações como, em
2017, pela Organização Mundial de Saúde, a Brigada vê o
apoio internacional fortalecer dia a dia, encerrando, em tal
apoio, a convicção de que as diferenças de ideais políticos
não se podem sobrepor ao valor da vida humana.

A luta contra todos os bloqueios constitui um grito pela paz,
pela solidariedade entre os povos, um alerta à hipocrisia das
democracias ocidentais, um protesto contra a protecção às
multinacionais e afirma que os estados devem, em primeira
análise, governar tendo em conta o bem-estar dos seus
povos.

Assim é a democracia.

Contra o Bloqueio a Cuba!

Cuba vencerá!

P



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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HOMENAGEM A ADRIANA CORCHO E EFRÉN MONTEAGUD

o passado dia 22 de Abril cumpriram-se 45 anos sobre o

ataque bombista que destruiu as instalações da Embaixada de

Cuba em Lisboa, tendo como vítimas mortais Adriana Corcho

e Efrén Monteagudo.

Para assinalar esta efeméride, a Embaixada de Cuba em

Portugal realizou uma pequena cerimónia nas suas

instalações, tendo como convidado a Direcção da AAPC que

manifestou a sua solidariedade com o corpo diplomático.

N

COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL

o dia 25 de Abril, realizámos na nossa Sede um almoço
comemorativo desta efeméride. Foi um momento de
saudável convívio, mas também de luta.

• Nota: de forma a garantir todas as normas de segurança
da DGS, as inscrições foram limitadas, mediante inscrição
prévia.

A AAPC, sempre no espírito do 25 de Abril, participou no
grande desfile comemorativo do 25 de Abril. Com
entusiasmo e solidária com a luta dos trabalhadores em
defesa da democracia e de uma vida digna, mais justa e em
defesa dos direitos consagrados na Constituição de República
Portuguesa.
Foi uma jornada gloriosa com a Avenida da Liberdade
repleta, a manifestar a confiança e a determinação de todos
quantos quiseram e puderam estar presentes nesta jornada.

Também o núcleo de Coimbra participou no desfile
realizado na cidade, como aliás sempre tem acontecido.

25 DE ABRIL SEMPRE!

N


