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Angola foi distinguida em Roma, Itália, pelo trabalho desenvolvido no domínio da
agricultura visando reduzir pela metade a proporção de pessoas com fome em 2015.
Na presença de várias personalidades ligadas a Organização das Nações Unidas pa-
ra a Alimentação (FAO), o ministro da Agricultura, Afonso Pedro Canga recebeu das
mãos do director geral da FAO, José Graziano da Silva, a referida distinção em

 cerimónia que decorreu na sede das Nações Unidas. Integraram a comitiva o embai-
xador extraordinário e plenipotenciário de Angola na Itália e representante perma-
nente junto da FAO, do PAM e do FIDA, Florêncio de Almeida,  altos funcionários do
Ministério da Agricultura e da representação angolana junto dos organismos da ONU
sedeados em Roma.

A boa exibição de Ary Papel, no
Clube 1º de Agosto, valeu-lhe a
simpatia de muitos adeptos de fu-
tebol. Nos últimos dias, na cidade
do Lubango, onde treina com a
selecção nacional, o craque teve
uma demonstração de carinho
por parte do público. Durante os
treinos, a população não se coibiu
de pedir autógrafos em cadernos
e t-shirts, momentos que foram re-
gistados pela equipa da Gente na
Huíla. Ary Papel retribuiu o cari-
nho e a atenção dos adeptos, dei-
xando evidente a simplicidade e
humildade que lhe são caracterís-
ticas. Ary Papel, jogador do 1º de
Agosto, mais conhecido por
AP30, é um dos mais médiaticos
atletas do campeonato nacional
de futebol  vulgo “Girabola”. A es-
trela cintilante de Ary Papel está
associada ao bom momento
competitivo, por que passa o 1º
de Agosto no Girabola. Gente feli-
cita o jogador pelo gesto.

Puto Português exibe dotes

Tchiema lança repto aos fãs

Angola distinguida em Roma
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Várias personalidades angolanas assistiram na sede da FAO à cerimónia

O cantor  angolano Puto Portu-
guês habituou-nos a abrilhantar a
noite com as suas exibições em
palco. No passado fim-de-sema-
na, o jovem oriundo do Rangel, ci-
dade de Luanda, juntou-se aos
amigos do Bairro da Terra Nova
para uma partida de futebol. O au-
tor do álbum “Geração do Sem-
ba” não desiludiu, pois não deixou
os seus créditos em mãos alheias,
segundo fonte próxima do cantor.
Num jogo com cariz filantrópico, o
2Gueda, como é conhecido no
meio artístico, divertiu-se e dei-
xou-se fotografar pelos amigos e
admiradores. “Futebol com os
amigos da Terrex!”, escreveu o
músico numa rede social, estam-
pando uma fotografia que retratou
o momento. Nascido em Luanda,
no Bairro Rangel, a 13 de Maio de
1987, Lino Cerqueira Fialhodeci-
diu ingressar na música em 1999
com o apoio do amigo Nacobeta,
tendo formado a dupla.

O bispo emérito da Diocese do Uí-
ge, Dom Francisco da Mata
Mourisca, apresentou, ontem, no
auditório da Emissora Provincial
do Uíge, a sua nova obra literária
“Retratos de Jesus Cristo”, que
mostra a figura de Cristo como
modelo a seguir na convivência
social. Durante a apresentação do
livro, Dom Francisco da Mata
Mourisca explicou que a obra tra-
ta do  lado psicológico, espiritual e
ideológico de Jesus Cristo,   para
permitir que as pessoas possam
aprofundar ainda mais o conheci-
mento sobre a pessoa de Cristo.
“Ser cristão sem conhecer Cristo é
ser mentiroso ambulante. O cris-
tão deve conhecer a quem ele se-
gue para melhor servi-lo. No livro
apresento vários aspectos da pes-
soa de Jesus e as diversas cate-
gorias de pessoas no seu tempo”,
disse.  Com 216 páginas, “Retra-
tos de Jesus Cristo” comporta na
capa uma ilustração da imagem
de Jesus Cristo.

O livro de Francisco da Mata Mourisca 
O músico angolano Gabriel Tchie-
ma decidiu lançar um repto aos
seus fãs. Tchiema que realiza na
próxima sexta-feira, no A tlântico,
em Luanda, um concerto, convi-
dou os seus admiradores nas di-
ferentes redes sociais para que
compareçam no espectáculo. "A -
migos, estarei com carinho a
vossa espera para podermos
aquecer a noite do dia 19 deste
mês. Juntos faremos um show
marcante. Serei fiel à tudo que
sou, para garantir e confirmar o
vosso bem-estar. O meu abraço
forte!", escreveu Gabriel Tchie-
ma. O músico, vai viajar pelos vá-
rios discos, interpretando os
maiores sucessos de cada um,
num evento em que a música
clássica deverá predominar.
Nascido na Lunda Sul, Gabriel
Tchiema apresenta temas maio-
ritariamente cantados na língua
cokwe, numa mistura de ritmos
tradicionais angolano, sempre
ao som da conga e guitarra.
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Afonso Pedro Canga recebeu o diploma do director-geral da FAO 

Ary Papel tem dedicado especial atenção aos adeptos depois dos treinos 

Bispo emérito da Diocese do Uíge apresentou ao público a sua nova obra

Popularidade de Ary Papel
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EMBAIXADOR FLORÊNCIO DE ALMEIDA NA CONFERÊNCIA DA FAO

Produção agrícola viabiliza combate à fome
O representante permanente

de Angola junto das Agências das
Nações Unidas em Roma, Florên-
cio de Almeida, disse, ontem, que
os níveis de produção agrícola no
país melhoraram significativa-
mente, embora seja necessário
incrementar a produtividade para
melhorar as condições sociais
das populações rurais. 
Falando na 39ª sessão da Confe-

rência da FAO, que decorre de 6 a
13 deste  mês, em Roma, Itália, o
diplomata manifestou a satisfação
por Angola ter sido um dos países
galardoados com um diploma da
FAO, que reconhece o trabalho
positivo do Governo angolano ao
alcançar, com sucesso, as metas
do Milénio e da Cimeira Mundial
da Alimentação.
“Este reconhecimento da FAO só

nos incentiva a redobrar os esfor-
ços para continuar a lutar contra a
fome e as suas causas, pelo que
contamos, nesta caminhada, com a
solidariedade e o apoio de todos os
países e organizações que, tal como
Angola, aspiram a um mundo sem
fome”, afirmou.
Angola, com  outros 72 países,

foi distinguida, no último domin-
go,  com um diploma, por ter alcan-
çado a meta de Desenvolvimento
do Milénio, ao reduzir para metade
a proporção de pessoas com fome e
da Cimeira Mundial da Alimenta-
ção de 1996, ocasião em que os go-
vernos se comprometeram a redu-
zir para metade o número absoluto
de pessoas subnutridas até 2015.

Para a FAO, 2015 marca o fim da
busca pelo alcance dos Objectivos
de Desenvolvimento do Milénio.
Essa fasquia será substituída pelos
Objectivos de Desenvolvimento
Sustentável, que estão actualmente
a ser negociados pela comunidade
internacional.
Quanto às alterações climáticas,

Florêncio de Almeida informou
que Angola registou, nos últimos

anos, situações de estiagem, com
maior incidência nas regiões do
Sul, que colocam sérios desafios ao
sector da agricultura familiar.
Para minimizar os efeitos dessa es-

tiagem, disse, o Governo angolano
concebeu e implementa programas
de apoio às populações, pondo à sua
disposição bens alimentares e não
alimentares, cuidados de saúde e as-
sistência médica e  medicamentosa,

bem como constrói e reabilita  in-
fra-estruturas de apoio à produção.
Recordou ainda a realização, com
sucesso, em Angola, da Conferên-
cia sobre a Agricultura Familiar,
que contou com a participação acti-
va de entidades governamentais,
associações de agricultores, cen-
tros de investigação, universidades
e a sociedade civil, bem como  de-
legados de vários países.

“A agricultura familiar conti-
nua a merecer uma atenção parti-
cular do Governo angolano, por
reconhecer o seu contributo na
criação de emprego, geração de
rendimentos, abastecimento dos
mercados, melhoria das condi-
ções de vida das populações ru-
rais,  bem como na diversificação
da  economia”, acrescentou.
Florêncio de Almeida referiu-se

ao papel da juventude e  da mulher
rural como sendo questões priori-
tárias para o Governo angolano,
que tem realizado encontros pe-
riódicos de auscultação, envol-
vendo toda a sociedade.
O diplomata felicitou o Profes-

sor José Graziano da Silva, pela
sua recondução ao cargo de direc-
tor-geral da FAO, reafirmando  o
desejo de Angola continuar a tra-
balhar com a FAO no combate à
fome e à pobreza.
Os trabalhos da 39ª sessão pros-

seguem até sábado com a discussão
de assuntos regionais e mundiais
relacionados com as Conferências
Regionais para o Médio Oriente,
Ásia, Pacífico,  África, América La-
tina e Caribe, América do Norte e
para a Europa, realizadas em 2014.
Outros assuntos de destaque são a

análise dos progressos realizados a
respeito das metas e dos Objectivos
de Desenvolvimento do Milénio de
interesse para a FAO e a agenda pa-
ra o Desenvolvimento depois de
2015 e a preparação para a celebra-
ção do 40º período de sessões da
Conferência da FAO em 2016.

ESTADOS UNIDOS

Ordenada libertação dos “Três de Angola”

e ganha 750Kz de Saldo Extra por amigo
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Um tribunal norte-americano
ordenou a libertação imediata do
prisioneiro que esteve mais anos
em regime de isolamento nos
EUA. Albert Woodfox, antigo
membro dos Panteras Negras e um
dos homens do grupo conhecido
como  “Os Três de Angola”, pas-
sou grande parte dos últimos 43
anos fechado numa pequena cela,
23 horas por dia.
Woodfox, actualmente com 68

anos, foi colocado em regime de
isolamento no dia 18 Abril de 1972,
juntamente com os seus compa-
nheiros Robert Hillary King e Her-
man Wallace, depois da morte de
um guarda num motim.
Os três homens tinham sido con-

denados um ano antes, em 1971, por
assalto à mão armada, e foram cum-
prir a pena no Estabelecimento Pri-
sional do Estado do Luisiana – a
maior prisão de alta segurança dos
EUA, conhecida como “Alcatraz do
Sul” e “A Quinta”, mas conhecida
principalmente como “Angola”, nu-
ma referência a uma antiga plantação

com o mesmo nome para onde os
escravos idos de Angola eram leva-
dos no século XIX.
Poucos meses depois de terem

começado a cumprir a pena por as-
salto à mão armada, Albert Wood-
fox e Herman Wallace foram acu-
sados, julgados e condenados pelo
homicídio do guarda prisional
Brent Miller, e enviados para o iso-
lamento. Robert Hillary King foi
acusado pela administração da ca-
deia de estar implicado na morte do
guarda, nunca chegou a ser julgado
mas foi condenado pela morte de
um outro presidiário.
Os três homens, que faziam par-

te de um grupo ligado aos Pante-
ras Negras e lutavam pela melho-
ria das condições de vida na pri-
são de Luisiana, foram afastados
dos restantes presidiários e colo-
cados em isolamento.
Woodfox foi julgado e condena-

do duas vezes pela morte do guarda
prisional, e acabou por ver essas
duas condenações revogadas por
tribunais de recurso, embora tenha

continuado preso – o Ministério
Público do Luisiana queria acusá-
lo uma terceira vez, mas o juiz que
ordenou agora a sua libertação
imediata também ordenou aos pro-
curadores que desistam do caso, ar-
gumentando que Albert Woodfox
nunca seria julgado com imparcia-
lidade no estado do Luisiana.
A viúva do guarda prisional morto

em 1972, Teenie Rogers, disse que
acredita na inocência dos “Três de
Angola”, uma declaração que repe-
tiu em 2014, em declarações à Am-
nistia Internacional. “Acredito que
os Três de Angola estão inocentes.
Li todas as provas, e ninguém me
convence do contrário. Eles estão
inocentes”, disse Teenie Rogers.
Robert Hillary King foi libertado

em 2001, ao fim de 29 anos na soli-
tária, depois de a sua condenação
ter sido revogada. Herman Wallace
foi libertado em Outubro de 2013 e
morreu poucos dias depois, de can-
cro no fígado – passara a maior par-
te dos últimos 41 anos numa cela de
1,82 metros por 2,70 metros.

PUBLICIDADE

Conferência da ONU para a Alimentação e a Agricultura reconhece o trabalho desenvolvido pelo Governo de Angola no combate à fome

Ministros da Justiça da CPLP têm encontro alargado este mês na capital timorense 

Reunião em Timor-Leste
dos ministros da Justiça

COMUNIDADE DE LÍNGUA PORTUGUESA

Angola premiada em Roma por conseguir reduzir para metade penúria alimentar

Os ministros da Justiça da Co-
munidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP) reúnem-se
nos dias 22 e 23 deste mês na ca-
pital de Timor-Leste, Díli, numa
conferência sob o lema “A pro-
priedade da terra como factor de
desenvolvimento”.
O ministro timorense da Justi-

ça, Ivo Valente, disse, em Dili,
que o seu Governo espera apro-
veitar a reunião para debater e
avançar em protocolos bilaterais
de cooperação com vários Esta-
dos membros. 
Esta vai ser uma oportunidade

para ouvir “ideias, informações”
dos parceiros da CPLP que parti-
lham com Timor-Leste, nesta
questão como noutras do sector
da justiça, “desafios comuns e
experiências parecidas nas suas

histórias”, disse Ivo Valente.
“Espero que possamos recolher
muita informação. Nomeada-
mente a forma como resolveram
os seus desafios”, acrescentou.
Ivo Valente disse que o Gover-

no timorense enviou já propostas
de protocolos de cooperação bi-
lateral a Cabo Verde, Moçambi-
que e Guiné-Bissau, bem como
uma proposta de adenda ao pro-
tocolo de cooperação para o sec-
tor já existente com Portugal.
Segundo explicou, o encontro

de Díli vai permitir analisar com
os seus homólogos da CPLP es-
ses protocolos e, no caso de
Portugal, o objectivo é conse-
guir o envio de assessores para a
área cível e penal, tanto para os
tribunais como para o Ministé-
rio Público.
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