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o feito de Fidel é inegável, enabalável e incontestável

Para muitos Fidel é um ditador.
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Osvaldino Semedo[/caption]
Para mim não passa de um dos maiores líderes mundiais do século XX e XXI.
Fidel impulsionou várias revoltas do povo Caboverdiano e de outros países africanos.
Cabo Verde teve uma ajuda forte, pontual, especializada e não só, mas também nas áreas
militares, saúde etc.
Fidel ajudou Cabral e os seus homens o caminho para o qual chegariam a êxito e a
consequente libertação de Cabo Verde e Guiné Bissau.
Foi o homem que aguentou Cuba durante o mandato de dez presidentes Americanos.
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Aguentou o enbargo económico por mais de Sessenta anos.
Cuba é hoje um país pobre, mas com peculiaridades importantes. Tais como: Cuba tem uma
taxa de alfabetização de 99,8%, uma taxa de mortalidade infantil inferior até mesmo à de
alguns países desenvolvidos, e uma expectativa de vida média de 77,64. Em 2006, Cuba foi a
única nação no mundo que recebeu a definição da WWF de desenvolvimento sustentável; ter
uma pegada ecológica de menos de 1,8 hectares per capita e um Índice de Desenvolvimento
Humano de mais de 0,8 em 2007.
Ao ver e ouvir antigos estudantes Caboverdianos na Cuba a darem os seus testemunhos, tudo
me tornou ainda mais nítida.
Não é fácil nos dias de hoje aguentar o comunismo. Claro, principalmente com os que querem
a todo custo viver a custa dos pobres, sendo que os pobres tornam cada vez mais miseráveis e
os ricos cada vez mais rocos.
Mas o feito de Fidel é inegável, enabalável e incontestável.
Hasta siempre Comandante Fidel.
OSemedo
Cidade da praia, 29 de Novembro de 2016.
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