
 

 

 

Nota de Imprensa 

Luanda, 28 de Fevereiro de 2020 

 

Fundação Arte e Cultura inaugura Centro Cultural e nova sede na 

Ilha de Luanda e privilegia famílias desfavorecidas 

A Fundação Arte e Cultura inaugura hoje, dia 28 de Fevereiro, entre as 10h00 

e as 12h00, um novo e inovador Centro Cultural na Ilha de Luanda No novo 

Centro, um dos maiores e mais completos no país, funcionará também a sede 

da Fundação. 

Este novo espaço cultural da cidade de Luanda inclui um Centro Cultural, 

um Centro Comunitário com diversos polos de actividade, um anfiteatro com 

capacidade para cerca de 300 pessoas, albergando ainda os projectos mais 

emblemáticos da Fundação, a “Galeria Tamar Golan” e a “Casa da Música”. 

Respondendo às necessidades das populações da Ilha e da cidade de Luanda 

em geral, o Centro possui salas de formação especializada em diversas áreas, 

nomeamente música, com aulas de guitarra, piano e percussão, dança e 

capoeira, artes plásticas e artesanato, em particular corte e costura, e salas de 

informática, entre outras. O novo espaço conta ainda com uma Oficina de 

Carpintaria, uma Biblioteca Infantil e uma Horta Comunitária, cuja intenção 

é incentivar as crianças a valorizarem a agricultura familiar e o poder da 

alimentação biológica.  

No momento em que se vai proceder à inauguração do novo Centro Cultural, 

mais de 350 crianças e adolescentes e 30 mulheres da Ilha de Luanda estão 

inscritos nas mais diversas áreas de formação, inclusive aulas de dança, 

reciclagem e decoração, capoeira e Iogas.  

Ainda sobre o novo Centro Cultural 

“Com este novo espaço de criação e desenvolvimento queremos contrariar 

o lado negativo que o mundo expõe às crianças e adolescentes, a falta de 

actividade que, na verdade, contribui para os expor ao mundo da 

delinquência, o consumo de álcool e drogas e outras tendências negativas  



 
 

da sociedade actual. Este novo Centro Cultural vem dar resposta a estes e 

outros problemas, é um local de aprendizagem e valorização, um porto 

seguro onde crianças e jovens em situação de vulnerabilidade encontram 

actividades ”,  

Naama Margalit, Directora-Geral da Fundação. 

 

Sobre a Fundação Arte e Cultura 

A Fundação Arte e Cultura é parte integrante da Menomadin Foudation e 

braço de responsabilidade social do Grupo Mitrelli. Sua missão é de trabalhar 

na integração social das crianças, adolescentes e jovens em situação de 

riscos, bem como apoiar as artes e os artistas, contribuindo assim para o 

desenvolvimento da arte e da cultura angolana. 
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Para mais informações: 

Gabinete de Comunicação 

Camilo.lemos@ofek.co.ao/934 567627/990045231 
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