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Casa da Música será inaugurada em Luanda 

O espaço vai contribuir com a profissionalização de jovens e fomentar o mercado musical  

 

A Fundação Arte e Cultura abre oficialmente as portas do seu mais novo projecto: Casa da 
Música nesta Sexta-feira, 15 de março, pelas 19:00h no Centro Cultural e Académico Raúl 
David, localizado na Zona Verde do Benfica. O cocktail de inauguração contará com a 
presença de músicos angolanos de diversos estilos além de individualidades no mercado 
cultural. 
 
A Casa da Música é um centro cultural sem fins lucrativos criado como o objectivo favorecer o 
desenvolvimento de novos talentos entre artistas e jovens aspirantes ao mundo musical. Para 
este efeito, o espaço foi concebido e equipado para o ensino de técnicas musicais, canto e a 
prática em instrumentos diversos que permitam ao estudante seja iniciante ou intermediário um 
aprimoramento na modalidade por ele escolhida que pode culminar com a gravação duma 
produção discográfica. 
 
A Casa da Música também dispõe de um estúdio de gravação profissional e dum teatro com 
capacidade para 200 pessoas, onde performances teatrais e musicais podem ser realizadas 
pelos estudantes e por membros da comunidade a custos simbólicos. As empresas Ita e Sical 
foram importantes parceiras da Fundação na Casa da Música. 
 
Cursos de piano, guitarra, percussão, contrabaixo, canto e coro são algumas das modalidades 
oferecidas pela Casa da Música que apenas servem de motivação para o comprometimento 
dos estudantes no decurso do aprendizado. Para Cássia Ayres, Directora Adjunta da Fundação 
Arte e Cultura “o centro tem a missão principal de incluir socialmente os jovens através da arte, 
buscando, progressivamente, profissionalizar o mercado musical tanto entre iniciantes quanto 
entre músicos que não tiveram a oportunidade de gravar seus próprios trabalhos. 
 

Sobre a Fundação Arte e Cultura 

Criada em 2006 pelo Grupo Israelita Mitrelli, a Fundação Arte e Cultura tem como missão contribuir para 

o crescimento e a consolidação de profundos valores para os angolanos: a educação para as artes, a 

preservação e a difusão das manifestações culturais, artísticas e históricas do país. Como parceiro no 

fomento a cultura nacional, a Fundação cria projectos próprios e apoia artistas e instituições angolanas 

dedicadas ao tema. A área de educação para as artes, por sua vez, tem como foco transmitir 

desenvolver talentos artísticos de crianças e jovens estimulando-os para serem cidadãos mais criativos e 

produtivos na sociedade. 
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