
MOSTRA DOCUMENTAL | CUBA E PORTUGAL: 500 ANOS DE CONHECIMENTO
3 de julho | 6 de setembro

Inauguração: 2 de Julho, 18h00 
Arquivo Nacional da Torre do Tombo
Alameda da Universidade, Lisboa

  
A  Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas  e a Embaixada da República de Cuba  assinalam o 
centenário do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países com uma mostra 
documental patente entre os dias 3 de julho e 6 de setembro, cuja inauguração terá lugar no dia 2 de 
julho, pelas 18h00, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo
 
Apresentam-se documentos do acervo do Arquivo Nacional da Torre do Tombo que dão 
conta de um conhecimento recíproco que recua ao século XVI, estes integrados no Corpo 
Cronológico, fundo documental  classificado pela UNESCO como integrante do Registo 
‘Memória do Mundo’. 

Através do documento de arquivo estabelece-se um percurso cronológico que pretende 
mostrar como foram sendo criadas as bases das futuras relações diplomáticas que perduram 
até aos dias de hoje, nomeadamente com um parecer de 1824, elaborado por solicitação 
régia, sobre as condições de comércio com Havana, tendo em vista a criação de uma 
representação consular, ou, uma Carta Patente de 1836 a José Miguel Fernandes, como 
Cônsul da Nação Portuguesa naquela cidade, ou ainda documentos do Arquivo Salazar sobre
a representação diplomática de Cuba acreditada em Portugal. 

A revolução cubana surge através dos cortes dos Serviços de Censura ao Jornal 'O Século', 
em 1959, ou através dos relatórios do  Secretariado Nacional de Informação sobre obras 
literárias ou cinematográficas relacionadas. Finalmente mostram-se algumas fotografias de 
visitas oficiais de representantes de ambos os países, após 1974, nomedamente a de Otelo 
Saraiva de Carvalho a Cuba onde surge a acompanhar Fidel Castro e Raul Castro ou, a visita
a Lisboa do Vice- Presidente da República de Cuba, Carlos Rafael Rodriguez, em 1978.

Horário
Até 15 de julho:
seg a sex  9h30 – 19h30 | sáb 9h30 – 12h30
Encerra domingos e feriados

A partir de 15 de julho:
seg a sex  9h30 – 17h30
Encerra sábados, domingos e feriados
Entrada livre

Contactos
+351 21003780/81
dsieq@dglab.gov.pt
   www.dglab.gov.p  t  
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