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Pelo Falecimento de Fidel de Castro
No passado dia 25 de novembro, aos 90 anos de idade, faleceu Fidel Castro, dirigente histórico
da revolução cubana, que exerceu funções como Primeiro-ministro e como Presidente do
Conselho de Estado e de Ministros da República de Cuba até 2008 e como Primeiro Secretário
do Partido Comunista de Cuba até 2011.
Para além de naturais diferenças de opinião que possam existir quanto às suas convicções
ideológicas, Fidel Castro foi uma personalidade cuja dimensão foi universalmente reconhecida
não apenas pelos que partilham do seu ideal e projeto de construção de uma sociedade mais
justa e solidária, mas também pelos mais diversos estadistas e dirigentes ao nível mundial.
Fidel Castro consagrou a sua vida aos ideais do progresso social e da paz, dirigindo a luta que
pôs fim à ditadura de Fulgêncio Batista em Cuba, em 1959, e mobilizando o povo cubano na
construção de uma sociedade socialista, tendo enfrentado, desde 1962, o bloqueio económico,
financeiro e comercial imposto pelos EUA ao seu país.
Enquanto dirigente e estadista, Fidel Castro tornou-se uma referência incontornável para os
povos da América Latina e outros povos do mundo, sendo uma das personalidades marcantes
da história das últimas décadas.
Fidel Castro foi um amigo do povo português, tendo-se empenhado no desenvolvimento das
relações de cooperação e amizade entre Cuba e Portugal. A sua participação na Cimeira
Iberoamericana realizada no Porto em 1998 foi uma expressão significativa dos laços de amizade
e solidariedade que mantinha com o povo português.
Neste momento de emoção para o povo cubano, a Assembleia da República, reunida em
plenário em 29 de novembro de 2016, manifesta à Assembleia Nacional da República de Cuba e
ao povo cubano, sentidos pêsames pelo falecimento de Fidel Castro.
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