
 

 

      
Fundação Arte e Cultura promove tarde de jazz 

 
Cantor Raimundo Santos vai animar o show 

 
 
 
A Casa da Música apresenta no próximo Domingo, dia 23 de Dezembro, às 16:00h um 
concerto de jazz com o cantor Raimundo Santos. 
Dois músicos angolanos, um baterista e um baixista vão juntar-se à voz e piano de Raimundo 
Santos, numa ocasião em que serão apresentadas músicas originais e de outros compositores. 
O concerto acontece no âmbito do regresso de Raimundo Santos aos palcos e às suas raízes. 
O cantor pretende por outro lado, apoiar o projecto da Fundação Arte e Cultura de promoção 
de músicos e da música angolana. 
 
Raimundo Santos, mais conhecido por Professor Raimundo, regressou recentemente dos EUA 
onde realizou vários shows na cidade de Philadelphia, registando casa cheia. A Casa da 
Música será o primeiro local de concerto após o seu regresso à Angola. 
Para além de Professor de Canto, Director musical e Produtor musical de discos, Raimundo 
Santos é também um cantor de qualidades reconhecidas a nível nacional e internacional.  
 
A organização do concerto de jazz é da responsabilidade da Fundação Arte e Cultura em 
parceria com a equipa de produção do Professor Raimundo. 
O evento será seguido de uma Jam Session, aberta a todos os músicos que, com base no 
improviso, pretenderem tornar o momento mais brilhante. 
 
Os bilhetes de acesso ao show estão à venda na Casa da Música, no Benfica e na Sede da 
Fundação Arte e Cultura, na Rua D. Antonia Saldanha nº. 34-36, Ingombotas (por detrás do 
edifício das AAA), de segunda a sexta-feira das 9:30 às 17:00 horas. 
 
A Casa da Música, um projecto da Fundação Arte e Cultura criado pelo Grupo Mitrelli, está 
localizada no Centro Cultural e Acadêmico "Raul David", na Zona Verde do Benfica n. º 538, na 
auto-estrada, frente à Igreja Universal. O Centro inclui várias salas de aulas, uma sala de 
concertos e um estúdio de gravação totalmente equipado. O centro foi criado em colaboração 
com as Empresas de informática ITA e a SICCAL, Empresa de construção civil, como um 
projecto social sem fins lucrativos, que visa promover actividades culturais e artísticas 
especialmente ligadas a música.  
 
No quadro dos preparativos para a sua abertura oficial, agendada para 23 de Fevereiro de 
2013, a Casa da Música tem acolhido várias actividades que visam essencialmente, criar 
oportunidades para músicos que lutam para afirmar-se. 
 



Giyora Arbiser, da organização, acredita que “o concerto de Domingo vai dar mais visibilidade 
ao trabalho que a Casa da Música está a realizar para a valorização das artes e da cultura 
angolana no geral”. 
 

 
 
Contactos:  
 

Giyora Arbiser - Gerente de projectos- Fundação Arte e Cultura 
Tel. 912 846 380 / giyora.arbiser@fundacao.co.ao 

 

Raimundo Santos – cantor e pianista 

Tel. / musicmundors@gmail.com 

 

    Cássia Ayres / Directora Adjunta da Fundação Arte e Cultura  

    Tel: 912 200 402 / cassia.ayres@ofek.co.ao  

 
 

Morada: Rua D. Antónia Saldanha, 34-35, Ingombotas – Luanda, Angola 
Tel: 244 846 379 /www.fundacao.co.ao  
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