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Guiné-Bissau, 20 de Abril de 2009. No passado Sábado dia 18 de Abril, colaboradores da saúde 
e diplomatas Cubanos na Guiné Bissau realizaram nas primeiras horas da manhã e em 
simultâneo nas setes regiões onde se encontram os nossos colaboradores, um “Dia Internacional 
de Saúde” dedicado à solidariedade para com o povo da Guiné-Bissau. 
O acto de abertura dessa importante actividade teve lugar no Centro de Saúde do Bairro Militar 
na presença de milhares de pessoas que encheram o edifício com uma gigantesca fila para 
receber os atendimentos médicos. 
O acto foi presidido pelo Ministro da Saúde Pública, Dr. Camilo Simões Pereira e contou com a 
presença do Embaixador  de Cuba na Guiné-Bissau, Pedro Doña Santana, do Chefe da Brigada 
Médica, Dr. André Villar Bahamondes, do Director de Saúde da Capital, do Director do Centro 
Médico, Representantes das ONGs Internacionais que se integraram nessa actividade, apoiando 
com recursos e promovendo actividades de saúde que eles brindaram e demais convidados. 
Realizaram-se consultas durante todo o dia em três centros da cidade e também nas tabancas 
(comunidades) das outras regiões onde se encontram nossos cooperantes. 
O Embaixador manifestou que este Dia Internacional da Saúde em beneficio do povo da Guiné-
Bissau, é mais uma amostra da solidariedade que nos une; ressaltou ainda a importância de 
contar com outras ONGs internacionais que se uniram nesta iniciativa de Cuba em conjunto 
com o Ministério da Saúde. 
Cuba recebe ainda, mas também brinda solidariedade a todos que dela necessitam. 
No próximo ano estes centros da capital que contam com pouco médicos e os das regiões 
beneficiarão com a presença de 92 estudantes que vão terminar o quinto ano e começarão a 
ocupar postos médicos. 
Para este novo curso com a entrada de 32 novos estudantes, o número de formandos aumentou 
para173.  
Perante órgãos de comunicação social nacionais e estrangeiros, o Ministro da Saúde realçou 
essa iniciativa, considerando a solidariedade com Cuba como um exemplo no mundo e em 
especial aos países africanos. 
Com a cooperação cubana, conseguimos  muito rapidamente cobrir algumas necessidades dos 
centros de saúde da capital e das regiões, que antes estavam praticamente desprotegidos. 
Por outro lado, anunciou que dentro em breve, irão ser reactivados os serviços de algumas 
especialidades, entre elas a cirurgia, num dos centros das regiões, onde com a participação 
cubana, de uma importante ONG e dos habitantes desta zona, já não terão que transportar 
pacientes para capital. 
Recordou também que Bissau está a beneficiar da solidariedade cubana na preparação de alguns 
especialistas na tecnologia de saúde na ilha. 
Falou ainda do significado deste dia dedicado à saúde no seu país, informando que o 
Embaixador lhe entregou um lote de medicamentos, materiais médicos e outros artigos 
entregues ao diplomata cubano pelas ONGs que ajudam gratuitamente a população consultada. 
Agradeceu depois em nome do Governo e do povo da Guiné Bissau, o trabalho da colaboração 
cubana, a solidariedade de Cuba e a presença de algumas ONGs. 
Depois do acto de abertura desta jornada, as comitivas foram para outros centros de saúde da 
capital onde se estava a realizar consultas à população. 
Os resultados finais na capital e nas seis regiões do país redondaram um total de 1.603 casos 
vistos entre adultos e crianças, assim como 1.457 conversas educativas e actividades em 
grupos.  
 
(Embaixada de Cuba em Guiné Bissau). 
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DRA. NORMITA, NEONATOLOGA CON  

ESTUDIANTE DE CUARTO AÑO DE ASISTENTE 
 
 
 
 
 

 
DR. QUE LLEGO EN 2005 CON QUINTO AÑO Y SE 

GRADUO EN ESTA COM LA BRIGADA. 
 
 

 
 
 



 
DR. AUGUSTO. PEDIATRA. GRADUADO EN CUBA. 
 
 
 
 
 

 
DRT. CHAVEZ. CLINICO GENERAL,CON ALUMNO ASISTENTE DE CUARTO 
AÑO. 
 

 
DR. CARLOS (GINECOLOGO) CON ALUMNO ASISTENTE DE CUARTO AÑO) 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
DR. TABIO.(ORTOPEDICO ) CON ALUMNA ASISTENTE DEL CUARETO AÑO.  
 

 
ALUMNA QUE TERMINA ESTE  SEMESTRE EL  SEXTO AÑO. (SENTAND)  Y 
ENFERMERA  DE ASISTENTE. 
 

 
EMBAJADOR, CON ALUMNA DE CUARTO AÑO Y LA DIRECTORA DE ONG  
EXTRANJERA PLAN INTERNACIONAL  QUE SE UNIO A LA INICIATIVA 
CUBANA, 
 

 



MINISTRO DE SALUD DR. CAMILO SIMOE PEREIRA, REALIZANDO 
DECLARACIONES A LOS MEDIOS. 
  

 
EMBAJADOR. JUNTO AL MINISTRO,  REALIZANDO DECLARACIONES A LA 
TELEVISIÓN PORTUGUESA Y MEDIOS NACIONALES, 
 

 

VAMOS CONTINUAR A TRABALHAR! 
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