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Fundação Arte e Cultura Online abre Quarta Temporada com aulas de Guitarra  e 

Concertos Online com Kizua Gourgel e Nel Jazz 

 

A Fundação Arte e Cultura começa hoje a quarta temporada do projecto Fundação Arte e Cultura 

Online com aulas de Guitarra e concertos online com os músicos  Kizua Gourgel e Nel Jazz. O 

evento surge em resposta ao prolongamento do Estado de Emergência, no âmbito do esforço 

conjunto que deve ser feito para incentivar as famílias a permanecerem em casa como forma de 

prevenção contra a Covid-19. 

Sob lema “Fique em Casa e Proteja a Sua Vida”, esta nova temporada traz uma excelente novidade 

para as crianças, adolescentes e não só. Trata-se das aulas de Guitarra, que serão leccionadas no 

horário das 15h00 com o professor Dianguenda Sanzo, “Lastron”, professor do Centro Cultural, 

da Fundação.  

“Queremos ensinar as crianças a conhecer e a tocar uma guitarra. Vão aprender as partes da 

guitarra baixo, afinação do instrumento e terão um exercício de escala cromática para praticar.. 

Vão aprender também a postura correcta da mão direita e como puxar as cordas pelos dedos da 

mão e a posição da mão esquerda e mover os dedos. Verão como as escalas estão posicionadas 

na guitarra”, afirma o professor de guitarra, Dianguenda Sanzo.  

Para acompanharem o professor, as crianças e adolescentes e, na realidade, todos os interessados, 

deverão dispor de uma guitarra baixo, para os que possuem. Na falta deverão dispor de um bloco 

para anotar as orientações do professor. 

 

Sobre o projecto 

O projecto “Fundação Online” foi lançado no passado dia 24 de Março de 2020, como forma de 

dar resposta às limitações impostas pelo Estado de Emergência e à necessidade de proporcionar às 

famílias, crianças e adolescentes alunos do Centro Cultural da Fundação, na Ilha de Luanda,  razões 

para, por um lado, ficarem em casa e protegerem as suas vidas da Covid-19 e, por outro, manterem 

o habitual ritmo das aulas. O  objectivo é realizar essas actividades online e permitir assim que, a 

partir de suas casas, as famílias possam receber um estímulo adicional para tornarem os seus dias 

mais divertidos, mas também mais seguros, nos horários considerados mais viáveis. As famílias 

assistem aos eventos a partir das redes sociais da Fundação, nomeadamente as páginas de  

Facebook “Fundação Arte e Cultura”, “Escola da Música” e “Galeria Tamar Golan”. 



 
 
 
 
 

 

 Sobre a Fundação 

Parte integrante da Menomadin Foundation, a Fundação Arte e Cultura representa também o 

compromisso de responsabilidade social corporativa do Grupo Mitrelli. Fundada no dia 25 de 

Janeiro de 2006, a Fundação tem o seu forte na inserção social das famílias em situação de grande 

vulnerabilidade e no apoio às artes e  à cultura angolana. Recentemente inaugurou o seu novo 

Cento Cultural e sede na Ilha de Luanda, onde centenas de crianças e adolescentes participam nas 

mais diversas áreas de formação, como as artes plásticas e o artesanato e corte e costura, a música, 

nomeadamente guitarra, piano, percussão e canto, a dança, o ioga e a ginástica, a superação escolar 

e a informática, entre outras actividades. 
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Para mais informações: 

Gabinete de Comunicação 

Camilo Lemos - 934 567 627/ 929045231 

camilo.lemos@fundacao.co.ao 


