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Pela retirada de Cuba da lista de países amigos de Portugal

Na passada terça-feira, os deputados da Comissão de Negócios Estrangeiros da Assembleia da República, 
retiraram vários países governados por ideologias ditatoriais e repressivas da lista portuguesa dos Grupos 
Parlamentares de Amizade, organismo da Assembleia da República que faz a ponte diplomática com os 
considerados países amigos de Portugal. 

Do leque de territórios agora retirados deste estatuto encontra-se Cuba, país que há mais de 50 anos 
mergulhou e mantém mergulhado todo o seu povo numa completa e total pobreza, ruína e estagnação 
económica e social, absolutamente indecorosa no mundo em que vivemos.

É certo que nesta casa, muito têm, nomeadamente o PCP e o BE, tentado defender o indefensável, com 
atitudes que vão desde votar favoravelmente um Voto de Pesar pela morte do ditador Fidel Castro, considerar 
que a Coreia do Norte não é bem uma ditadura ou entender que está tudo bem na Venezuela, ainda que nela 
possam estar portugueses a morrer à fome, a ser assassinados semanalmente ou a perder tudo quanto 
obtiveram com muito suor e trabalho.

A Assembleia da República fez assim justiça ao retirar Cuba do leque de países amigos de Portugal, numa 
atitude cuja única ressalva que se faz, é pecar por tardia. Cuba e todos os territórios semelhantes, nunca 
foram, não são, nem nunca poderão ser vistos como amigos de Portugal, pela simples razão de que nem 
sequer são amigos dos seus próprios povos, abandonando-os a todos a um estado de quase indigência.

A Assembleia da República vem assim, com grande enfâse e satisfação política, congratular a os deputados 
da Comissão de Negócios Estrangeiros, por finalmente, nesta questão, terem tido a coragem e o 
desassombro de fazer o que há muito tempo já devia ter sido feito.
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