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DALLYS RESORT
MUSSULO
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No meio da Ilha do Mussulo, o Dallys Resort está 
localizado na praia, desdobrando-se até o topo, 
onde oferece todos os serviços necessários para 
o seu conforto e bem-estar.
Conta com 19 quartos, com diferentes tipologias, 
um restaurante onde se pode degustar 
excelentes refeições, dois bares, sendo um de 
frente para a praia, ideal para os que primam pela 
tranquilidade, bebidas deliciosas e refrescantes.
Em um espaço projetado para recebê-lo com 
harmonia e conforto, seu resort permite que você 

escolha em cada momento a ocupação que mais 
faz você se sentir no ambiente de sua casa, com 
alegria, vigor e qualidade de vida.
Nós nos concentramos na satisfação e 
fidelidade de nossos clientes, e é por isso que 
desenvolvemos um programa de qualidade, 
ajustado à realidade de um resort deste tipo. 
Fique conosco, porque estamos muito perto de 
você a cada momento!
Dispõe de três barcos para o transporte de 
clientes.
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+244 931 510 510
info@hoteisangola.com
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FAUNA - FLORA
Fauna e flora com especies unicas e em perteita ligação 
com a natureza

HISTORIA

Um território com Historia, cheio de pontos para 

mostrar. 

Das gravuras rupestres à arquitectura colonial
SEMBA - KIZOMBA - KUDURO

Os ritmos e as danças angolanas estão na moda e têm 

potencial para se tornarem um importante produto 

cultural

QUEDAS DE KALANDULA
Localizada no rio Lucala, o mais importante afluente do rio Kwanza. Com uma extensão de 410 mts e uma altura de 105 mts, são as segundas maiores de África.

PARQUES NATURAIS
Angola tem uma vasta oferta de áreas protegidas, con-
stituídas em Reservas e Parques Nacionais, Florestais, 
Regionais e Parciais.

MARAVILHAS NATURAIS
As belezas naturais estendem-se de norte a sul pelos montes e vales desta terra de encantos

LUANDA

Luanda a capital é a maior cidade de Angola. Localiza-

da na costa do Oceano Atlântico, é também o principal 

porto e centro económico do país.

PRAIAS
Angola dispõe de cerca de 1.650 Km de litoral, onde in-

úmeros rios de caudal elevado desaguam formando 

imensos estuários.

Linhas de Apoio
+244 931 510 510

hoteisangola.com
info@hoteisangola.com @

Redes Sociais
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Cupom de desconto

5 000 AOA
Data val. 

30 MAR 2022

Nome da Unidade Hoteleira

Código do cupom Voucher-002022876

Este documento pode ser usado por Jorge Nunes para uso exclusivo 
em reservas online em www.hoteisangola.com. 
Pode ser usado no hotel Apartahotel Mil Cidades

VAMOS FAZER TURISMO EM ANGOLA
Uma iniciativa do Hoteisangola.com com intuito de promover o turismo em Angola.
Tem como principal objectivo o acesso alojamento em condições mais atractivas.

Os VOUCHER DESCONTO podem ser em percentagem ou valor fixo.
Para ter acesso aos mesmos basta registar-se. 

Ao registar-se no VOUCHER DESCONTO irá receber gratuitamente um documento por email e uso exclusivo em reservas online

VOUCHER DESCONTO
of
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ta

https://www.hoteisangola.com/
https://www.hoteisangola.com/voucher-desconto.html
https://www.hoteisangola.com/voucher-desconto.html
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HOTEL 
CONTINENTAL

LUANDA
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Charmoso e elegante, o Hotel 
Continental é o ancião do sector 
hoteleiro angolano.
Detentor de uma rica história, o 
Continental foi aberto em 1955, 
quando Angola ainda era uma colônia 
portuguesa, e desde então tem 
estado sempre entre as primeiras 
escolhas de quem visita Luanda para 
negócios ou mesmo turismo. 
Este hotel de três estrelas fica a uns 15 
minutos do Aeroporto Internacional 
4 de Fevereiro, adjacente à um dos 
bairros mais históricos de Luanda – 
os Coqueiros – e a escassos metros 
da Marginal de Luanda. 
O Hotel dispões de Bar, Restaurante, 
centro de fitness, terraço, vários tipos 
de quartos entre outros serviços.

HISTORIA, REQUINTE E TRADIÇÃO 
NA BAIXA DE LUANDA 

+244 931 510 510
info@hoteisangola.com
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1 Roça das Mangueiras 
Mussulo, Mussulo

Com uma arquitectura marcada 
pelos tectos de capim, o Resort 
Roça das Mangueiras oferece 
uma atmosfera exclusiva 
e envolvente que, aliada à 
hospitalidade da equipa que 
dele faz parte, assegura uma 
agradável estadia.
O Resort dispõe 42 unidades 
de alojamento com 50 quartos 
de diversas tipologias, divididos 
entre Bungalows T1, Quartos 
twin, quartos de casal, Casas 
familiares com 2 suites e sala 
de estar, 1 casa familiar com 
3 suites e sala de estar, dois 
restaurantes, um .....

2 Macoco Resort
Mussulo, Mussulo

É um pequeno complexo 
turístico situado na Ilha do 
Mussulo em Luanda, Angola.
É composto por 5 pequenos e 
confortáveis bungalows situados 
á 100 metros da praia do 
Macoco.
Funciona em modelo de 
aparthotel, os clientes podem 
trazer a sua comida, é 
expressamente proibido levar 
bebida. As casas possuem 
Tv- Satélite, ar condicionado, 
frigobar, micro-ondas, roupa de 
cama e loiça necessária.
Temos um bar onde pode......

3 Flamingo Bay Resort
Mussulo, Mussulo

É uma das mais recentes 
unidades hoteleiras do Mussulo.
Localizado perto da vila 
do Buraco, pode chegar 
ao Flamingo Bay de barco 
(oferecido pelo resort) ou pela 
EN100 até ao desvio para a vila 
do Taco, chegará ao Flamingo 
Bay depois de percorrer 9,5km 
de via de terra batida.
O recanto ideal para o seu relaxe 
é composto por 16 suítes de 
várias tipologias, 2 piscinas 
(adultos e crianças), restaurante, 
bar, infantário, parque infantil 
exterior, zona de campismo e 
condições ...

1

2 3

https://www.hoteisangola.com/reservations/hotels/mussulo/roca-das-mangueiras.html
https://www.hoteisangola.com/reservations/hotels/mussulo/macoco-resort-mussulo-luanda.html
https://www.hoteisangola.com/reservations/hotels/mussulo/flamingo-bay-mussulo.html
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4 Hotel Presidente Luanda 
Largo 4 de Fevereiro, nº 4 , 

Luanda 

Localizado ao longo da Baía de 
Luanda e decorado em estilo 
colonial moderno, este hotel 
apresenta um extensivo buffet 
de pequeno-almoço, um ginásio 
e um terraço. Todos os quartos 
são climatizados e dispõem de 
Internet gratuita. Os quartos 
espaçosos do Hotel Presidente 
Luanda possuem vistas sobre a 
baía e a Ilha de Luanda, com as 
suas praias brancas. Todos os 
quartos estão equipados com 
uma secretária, televisão por 
cabo e casa de banho moderna.
Croissants e doces são servidos 
diariamente no .....

5 Fly Hotel 
Rua 16 MK - Bairro do 

Cassequel, Luanda

O Fly Hotel é uma unidade 
Hoteleira aberta ao público 
desde Setembro de 2013, 
oferece uma ótima localização 
junto ao Aeroporto dos voos 
domésticos em Luanda e 
coloca à disposição dos clientes 
salas e espaços multiuso com 
capacidade até 100 pessoas. 
Seja uma pequena reunião, 
uma reunião empresarial, uma 
formação, uma cerimónia de 
família ou um cocktail, o Fly 
Hotel ajusta os espaços de 
acordo com as necessidades 
do cliente para que o evento 
seja.......

6 Hotel Continental 
Rua Rainha Ginga, 18/21 - 

Coqueiros, Luanda

Charmoso e elegante, o Hotel 
Continental é o ancião do sector 
hoteleiro angolano.
Detentor de uma rica história, o 
Continental foi aberto em 1955, 
quando Angola ainda era uma 
colônia portuguesa, e desde 
então tem estado sempre entre 
as primeiras escolhas de quem 
visita Luanda para negócios ou 
mesmo turismo. 
Este hotel de três estrelas fica 
a uns 15 minutos do Aeroporto 
Internacional 4 de Fevereiro, 
adjacente à um dos bairros 
mais históricos de Luanda – os 
Coqueiros...... 

https://www.hoteisangola.com/reservations/hotels/luanda-municipio/hotel-presidente-luanda.html
https://www.hoteisangola.com/reservations/hotels/luanda-municipio/fly-hotel-luanda.html
https://www.hoteisangola.com/reservations/hotels/luanda-municipio/hotel-continental.html
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7 Hotel Ritz Capital 
Rua da Missão 32/1º andar, 

Luanda

O Hotel Ritz Capital é um hotel 
de 2 estrelas, situado no coração 
de Luanda, próximo da Marginal 
e da Ilha de Luanda onde pode 
desfrutar das belas praias e de 
uma larga oferta de restaurantes.
O conforto é assegurado por 
uma excelente equipa de 
profissionais sempre pronta a 
servi-lo.
O Hotel Ritz Capital dispõe de 22 
quartos, 12 Duplos  e 10 Singles

9

77
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8 Aparthotel Tropicana 
R. Comandante Valodia 117, 

Luanda

Localizado no centro da cidade 
de Luanda, o Aparthotel 
Tropicana Luanda oferece 
estúdios espaçosos e acesso 
Wi-Fi gratuito. O hotel dispõe de 
um bar na cobertura com vista 
panorâmica da cidade e da baía 
de Luanda, além de academia.
O Tropicana Luanda possui 
estúdios elegantemente 
decorados, com móveis 
modernos e piso frio. Cada 
uma das unidades possui ar-
condicionado, cozinha compacta 
com geladeira e banheiro 
privativo com banheira.

9 Executive Hotel Samba 
Rua da samba s/n Estrada 

da Samba, Luanda 

Localizado no município da 
Samba a menos de 5 km 
da baixa de Luanda, com 
acessibilidade rápida ao 
aeroporto tanto doméstico como 
internacional, o Hotel Samba 
é um hotel de 4 estrelas de 
arquitectura contemporânea 
composto por 59 quartos de 
luxo e 6 Suites Residenciais, que 
oferece ao seu cliente conforto, 
segurança e um serviço único e 
personalizado.
O hotel foi concebido a pensar 
nas necessidades do cliente de 
negócio ou de lazer e ...

10 Hotel Victoria Garden
Estrada da Camama, 

Luanda Sul

O Hotel Victoria Garden é um 
hotel cinco estrelas a nível 
internacional, que oferece uma 
completa gama de serviços, 
excelentes espaços e uma 
experiência hoteleira única.
Construído de raiz e provido 
da mais alta tecnologia em 
hotelaria, as instalações incluem 
um equipamento de ponta, 
marcando a diferença no 
requinte e bom gosto em termos 
de decoração, aliando o estilo 
clássico ao moderno.
Formado por uma excelente e 
profissional equipa, ......

10

8

https://www.hoteisangola.com/reservations/hotels/luanda-municipio/aparthotel-tropicana.html
https://www.hoteisangola.com/reservations/hotels/luanda-municipio/executive-hotel-samba-luanda.html
https://www.hoteisangola.com/reservations/hotels/luanda-sul/hotel-victoria-garden-luanda.html
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11Kwanza Lodge
Parque Nacional Kissama, 

Barra do Kwanza, Angola

O Kwanza Lodge é um destino 
popular há mais de 15 anos. 
Localizado 74 km ao sul de 
Luanda e localizado na foz do rio 
Kwanza, oferecemos um refúgio 
de paz e tranquilidade, longe da 
agitação da cidade. 

12 Complexo Turístico 
Doce Mar

Cabo Ledo, Cabo Ledo, Angola

O Complexo Turístico Doce Mar, 
reúne há 7 anos o melhor em 
lazer, conforto e diversão para 
você e sua família.
Com acomodações (bangalôs e 
vilas com 2 quartos), restaurante, 
amplo terraço, estacionamento, 
cadeiras de praia, entre outras 
opções, o complexo oferece 
toda a infraestrutura necessária 
para o lazer.
O Mar Doce e a rica paisagem 
natural da baía de Cabo 
Ledo deixam seus visitantes 
impressionados com sua beleza, 
suas águas que flutuam nas 
belas e agradáveis areias ...

13 Boutique Lodge 
Sangano

Sangano, Angola

Situado na praia de Sangano, 
o Botique Lodge Sangano 
é o espaço ideal para quem 
pretende tirar um tempo para 
relaxar. 
Dispõe de vários bungalows que 
são compostos por uma varanda 
e um mini-bar, uma esplanada, 
estacionamento e um bar

11

12

11

12 13

https://www.hoteisangola.com/reservations/hotels/barra-kwanza/kwanza-lodge-tarpon.html
https://www.hoteisangola.com/reservations/hotels/cabo-ledo/complexo-turistico-doce-mar.html
https://www.hoteisangola.com/reservations/hotels/sangano/boutique-lodge-sangano.html
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14 Hotel Ritz Muxima
Muxima, Quiçama

O Aldeamento Ritz Muxima 
oferece todas as comodidades 
aos seus hóspedes. 
Visite ainda este local de culto 
e admire a beleza das águas do 
Rio Kwanza.
Com todo o conforto nos seus 
quartos e a disponibilidade do 
seu restaurante tem, ainda, a 
oferta de um amplo parque de 
estacionamento.
O Aldeamento da Muxima 
dispõe de 80 quartos Duplos 

AngolaAngoladestinos em 

https://www.hoteisangola.com/reservations/hotels/quicama/hotel-ritz-muxima.html


No planeta existem as energias renováveis e não 
renováveis.
As energias não renováveis dependem dos recursos 
limitados do nosso planeta. As energias renováveis provêm 
de recursos naturais.
A energia renovável, do tipo solar, é considerada a mais 
abundante e com maior disponibilidade em todo o 
planeta. O seu potencial é bastante e�ciente, podendo 
gerar calor ou electricidade através dos painéis 
fotovoltaicos ou térmicos para aquecimento do ambiente 
ou da água.
A utilização de energia solar fotovoltaica transforma a 
radiação solar em energia eléctrica por meio das células 
fotovoltaicas de painéis ou módulos solares que �cam 
expostos à luz do sol, sendo utilizado em grandes 
projectos, habitações e comércio.  
NCR Angola, pretende contribuir para o desenvolvimento 
socioeconómico e sustentável com as Energias Renováveis. 

PORQUE DEVEMOS ESCOLHER PRODUTOS DE ENERGIA 
RENOVÁVEL? 
     - São uma solução mais segura e mais económica; 
     - Melhoram a qualidade de vida;
     - São amigos do ambiente;
     - Promovem autonomia energética;
     - Provém de uma fonte inesgotável;
     - São resistentes e duradouros;
     - Necessitam de manutenção reduzida;
     - São uma solução mais segura e económica; 
     - Melhoram a qualidade de vida;
     - São amigos do ambiente 

VISITE A LOJA NCR ENERGIAS RENOVÁVEIS
RUA CONSELHEIRO JÚLIO DE VILHENA, Nº8
LUANDA

ENERGIA RENOVÁVEL - UMA NOVA ALTERNATIVA A PENSAR NO AMANHÃ

222 638 600 | 924 567 962       WWW.NCRANGOLA.COM

CONTAMOS 
CONTIGO PARA 

JUNTOS 
FAZERMOS A 

DIFERENÇA NO 
FUTURO DO 

PLANETA

A ENERGIA DO 
FUTURO CHEGOU À 
NCR
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APARTHOTEL

TROPICANA

APARTHOTEL 
TROPICANA

LUANDA
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 APARTHOTEL 
TROPICANA 

Localizado no centro da cidade 
de Luanda, o Aparthotel Tropicana 

Luanda oferece estúdios 
espaçosos e acesso Wi-Fi gratuito. 

O hotel dispõe de um bar na 
cobertura com vista panorâmica da 

cidade e da baía de Luanda, além 
de academia.

O Tropicana Luanda possui 
estúdios elegantemente decorados, 

com móveis modernos e piso frio. 
Cada uma das unidades possui ar-

condicionado, cozinha compacta 
com geladeira e banheiro privativo 

com banheira.

Os hóspedes podem começar 
o dia com um buffet de café da 

manhã ou saborear o café da 
manhã na privacidade do quarto. 

O restaurante à carta do hotel 
serve pratos locais e internacionais, 

enquanto o Bar Grand Caffé 
oferece bebidas refrescantes.

A Catedral de Luanda fica a 
2,5 km, enquanto o Aeroporto 

Internacional Quatro de Fevereiro 
fica a 7 km. O estacionamento 
privado gratuito também está 

disponível no Aparthotel Tropicana 
Luanda.

APARTHOTEL

TROPICANA

+244 931 510 510
info@hoteisangola.com

https://www.hoteisangola.com/reservations/hotels/luanda-municipio/aparthotel-tropicana.html


https://www.hoteisangola.com/


20

onde comer

AngolaAngoladestinos em 

BAR-         Simply RooftopRAB-
Situado no coração da Cidade de Luanda, mais 
propriamente no bairro Miramar, o Rooftop do 
BAR BAR é a última novidade do Grupo MDL, 
que com resiliência e determinação, continua 
a ser uma excelente opção de escolha para os 
finais de tarde e noites de diversão na Capital 
Angolana.
O surgimento da Pandemia Covid-19 levou este 
grupo à tomada de decisões estratégicas de fundo 
sem descorar o sentimento de responsabilidade 
latente em todas as suas decisões. O BAR BAR, 
espaço de diversão noturna, vencedor do prémio 
LNL para o melhor bar de Angola logo no ano 
da sua abertura, viu-se obrigado a encerrar as 

suas portas com a implementação das mais 
rígidas normas de controlo pandémico vistas 
até então no nosso país, ou melhor, no mundo 
inteiro. Tratando-se de um espaço fechado, 
lembrando um bar muito British e de decoração 
vintage, sempre proporcionou aos seus clientes 
e amigos, ambientes ecléticos e descontraídos. 
Eclético porque tudo se movimenta à volta de 
uma harmonia de sentidos onde a combinação 
de estilos diferentes fundem texturas e cores 
contrastantes para criar uma decoração coesa. 
Com o sentido de responsabilidade social e 
ambiental, grande parte da sua decoração provêm 
da reconversão de artigos em desuso ou mesmo 

BAR BAR RESTAURANTE
Baía Azul - Baía Farta - Benguela

referencias
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abandonados nas lixeiras do Sambizanga. Para 
além disso, a forte componente humanitária, 
fizeram com que o BAR BAR se tornasse uma 
escola de aprendizagem técnico-profissional 
onde foi ministrada formação nas diversas 
áreas da hotelaria a jovens desempregados 
e/ou com carências profundas de inserção no 
mercado de trabalho. 
Com diferentes temáticas noturnas, desde o 
smooth jazz, aos sons latinos, passando pelos 
ritmos cabo-verdeanos, temas dos anos 80/90 
e, não menos importante, os sons do Semba, 
Kizomba entre outros ritmos nacionais, desde 
o seu início em 2016, proporcionaram as mais 
divertidas e animadas noites a nacionais e 
estrangeiros. Localizado numa zona da cidade 
onde se encontram inúmeras embaixadas de 
países estrangeiros, cedo se percebeu que a 
mole humana de clientes do BAR BAR seria tão 
colorida como culturalmente diversificada: pelo 
BAR BAR passaram gentes dos quatro cantos 
do mundo. E por isso, os nomes maiores da 
cultura nacional angolana sempre brindaram 
com espectáculos de topo, mostrando a todos 
o que de melhor esta terra tem: os cheiros, os 
sons e as cores.....no fundo, as nossas gentes. 
Complementando o mix, em 2019 surge a 
Cervejaria Luanda no mesmo complexo. Com 
uma gastronomia mediterrânica descontraída, 
de forte ligação ao mar, os pratos com 
peixes e mariscos são a figura de proa deste 
navio atracado no Miramar. Com opções tão 
diversificadas como as Tábuas Tropicais, 
Espetadas Diversas ou Cataplanas de Peixes 
e Mariscos, o ex-libris da casa não deixa de 
ser o Barco Terra e Mar. Numa perfeita sinfonia 
de sabores, os peixes e mariscos da nossa 
costa fundem-se com carnes nobres e frutas 
das nossas fazendas: um regalo aos olhos de 
qualquer um, proporcionado pela mestria do 
Chef Angolano Wilson Franco!
Com a chegada da Pandemia Covid-19, Marta 

Vasconcelos e Miguel Lopes, proprietários do Grupo 
MDL, viram-se obrigados à tomada de decisões: 
parar ou avançar? Com início em meados de Abril 
de 2020 e fim em Julho de 2021, decorreram as 
obras de requalificação do espaço. Para além da 
remodelação total do espaço BAR BAR, que agora 
adoptará um cariz de sala de espetáculos ainda 
mais vincado, surge o novo conceito BAR BAR 
Rooftop, numa área totalmente nova e que até aí 

AngolaAngoladestinos em 
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não tinha qualquer utilidade. Servindo de ligação 
física entre a Cervejaria Luanda e o BAR BAR, 
o Rooftop proporciona aos seus visitantes um 
festival de cores e alegria, conseguidos com a 
mestria de mão de obra 100% nacional e com 
um toque final dado pelo pincel do grande e 
conceituado artista nacional, Tho Simões. A 
parecer que estamos numa aldeia piscatória, 
aqui se proporcionam pequenos almoços a partir 
das 8 horas da manhã.  Os almoços e jantares 
poderão agora ser desfrutados na sala interior 
(Cervejaria Luanda) ou no novo espaço exterior, o 
BAR BAR Rooftop. Permanecendo como espinha 
dorsal quanto ao seu conceito, o BAR BAR 
Rooftop apresenta-se como a única casa nacional 
com música ao vivo todos os dias da semana. 
Complementando, os Djs residentes aquecem o 
ambiente diariamente a partir das 15 horas e as 
Bandas Musicais iniciam a actuação pelas 20h, 

permitindo um jantar divertido ao som das suas 
melodias. Com um bar construído a partir de um 
camião que data de 1952, os frescos cocktails 
pincelam de mil cores os jantares de grupos e 
aniversários que se tornaram presença diária no 
Rooftop. E porque a festa é feita por todos e para 
todos, algumas mesas estão apetrechadas com 
torneiras privadas de cerveja à pressão. Sem 
esperas nem demoras, a diversão é prato da 
casa.
Percebendo-se com facilidade a enorme 
proximidade afectiva entre funcionários e 
clientes, o Complexo BAR BAR é muito mais 
que um mero negócio, é uma afectuosa casa de 
família. E prepare-se, com o fim da Pandemia 
poderá circular pelos três espaços livremente e 
sem reservas.
Por isso, do Rooftop se diz:.....Vem, aqui cheira a 
praia.....e sabe a mar......

CERVEJARIA 
LUANDA
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O Museu Nacional de História Natural (MNHN) é 
uma instituição pública de carácter museológico, 
sem fins lucrativos, dedicada por excelência 
a actividades de documentação, pesquisa e 
comunicação que reflectem a biodiversidade 
de Angola, com a finalidade de promover o 
conhecimento científico, sendo tutelado pelo 
Executivo e superintendido pelo Ministério da 
Cultura, Turismo e Ambiente através do Instituto 
Nacional do Património Cultural. 
Tem por função preservar, através da pesquisa, 
dos projectos e acções de conservação da 
biodiversidade, das actividades de educação 
ambiental, patrimonial e do seu acervo, que 
abrange as áreas da zoologia, da botânica da 
paleontologia e do património natural. 
As colecções científicas de material biológico que 
salvaguarda, constituem o testemunho e banco 
de dados do conhecimento gerado pela pesquisa 
pregressa, realizada nas áreas da sistemática e 
taxonomia, biologia e ecologia. 
O Museu Nacional de História Natural está 
localizado no centro da Cidade capital da 
República de Angola, Distrito de Ingombota, 
Município de Luanda, Província de Luanda, 
sendo uma das mais importantes instituições 
destinadas à pesquisa e difusão das ciências 

naturais do país. 

HISTÓRICO E CARACTERIZAÇÃO DA 
INSTITUIÇÃO
A história do Museu Nacional de História Natural 
começa em 1858, quando a portaria assinada 
por Sá da Bandeira dava como criado o primeiro 
museu da cidade de Luanda. 
A escolha do local recaiu sobre as ruínas de uma 
antiga igreja “que foi outrora Sé de Luanda”. 
Este edifício foi destinado para observatório 
meteorológico, para museu e biblioteca.
No entanto, o espólio composto por algumas 
variedades de madeiras, minerais e produtos 
agrícolas, não foi suficiente para despertar o 
interesse da parte mais evoluída da capital e, 
poucos anos após a sua abertura, o museu 
encerrou as suas portas para reabrir quase um 
século depois sob designação de Museu de 
Angola.
As actuais instalações do Museu Nacional de 
História Natural foram construídas em 1956 para 
albergar o então museu multidisciplinar, o Museu 
de Angola, criado pela Portaria Ministerial nº6 de 
8 de Setembro de 1938. 
De 1959 à 1974, o Museu de Angola esteve sob a 
Direcção do Instituto de Investigação Científica de 
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Não é apenas o maior peixe ósseo, mas ele 
também cresce mais do que qualquer outro 
vertebrado

Onde Vive o peixe-lua?
O peixe-lua habita as zonas quentes e 
temperadas dos Oceanos Pacífico e Atlântico, 
especificamente na zona epipelágica, uma 
região a 200m no oceano pode facilmente 
mergulhar a profundidades de mais de 600m, 
em uma região conhecida como zona de 
crepúsculo. Nesta região, as águas se tornam 
muito mais escuras, com aumento da pressão
 e redução de temperaturas que baixam a 
ponto de quase congelar.

Qual o Tamanho do Peixe-lua?
O tamanho do peixe-lua é 
impressionante, pesando cerca de 900 
quilos e medindo até 6 metros de 
comprimento quando adulto.
Quando as larvas do peixe-lua eclodem, 
elas têm apenas 2 mm de comprimento. 
Eles crescem até 60 milhões de vezes o 
seu tamanho desde quando eclodem.

Ciclo de Vida e Forma de Reprodução do 
Peixe-lua
O peixe-lua coloca mais ovos do que 
qualquer outro tipo de animal. Um único 
Mola mola é capaz de colocar mais de 
300 milhões de ovos de cada vez!
A expectativa de vida do peixe-lua atualmente 
é desconhecida, melhores estimativas atuais 
são de aproximadamente 20 a 25 anos 
para atingir seu tamanho total.

Curiosidades gerais
- O peixe-lua é capaz de transportar uma 
impressionante carga de parasitas. - A 
comunidade científica conseguiu identificar 
cerca de 50 espécies diferentes, entre parasitas 
internos e externos.
- O peixe-lua tem apenas 16 vértebras, o menor 
dentre todos os peixes. Os humanos, em 
comparação, têm 33.
- Apesar de não ter cauda, o peixe-lua utiliza 
suas barbatanas dorsal e anal modificadas para 
uma propulsão potente e ágil.
- Os Baiacus são alguns dos parentes mais 
próximos do Mola mola.

- O Mola mola quando está próximo a superfície, 
tem um hábito de nadar com uma barbatana 
para fora da água, fazendo com que 
pessoas o confundam com tubarões.

Mola Mola (Peixe Lua)

AngolaAngoladestinos em 
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TUBARÃO-MARTELO \ SMOOTH HAMMERHEAD
Sphyrna lewini (Griffith & Smith, 1834)

Angola – IICA, assumindo a Direcção do Museu o 
director do referido instituto.
O Museu compreende um vasto património, 
reunido desde a criação em 1938 do Museu 
de Angola, organismo que até a data da 
independência de Angola, no ano de 1975 se 
dedicou a inventariação, classificação, ao tombo 
e conservar monumentos, edifícios, obras, 
documentos, colecções e objectos de valor 
histórico e artísticos existentes em Angola.
Com o desmembramento das colecções do 
Museu, após a independência do país, de 
acordo os objectivos da Política Cultural do 
Governo da República de Angola, a Instituição 
se transforma no Museu Nacional de História 
Natural em 1976, planeando e executando as 
suas próprias actividades a partir do património 
natural existente do qual se incluem colecções 
científicas de material biológico que salvaguarda 
e constituem o testemunho e banco de dados do 
conhecimento gerado pela pesquisa, realizada 
nas áreas da sistemática e taxonomia e biologia 
(zoologia, botânica e geologia).
Em 1992, o Museu foi encerrado por motivos de 
obras dado o estado de deterioração das suas 
infraestruturas e manteve-se durante 10 anos. Na 
expectativa de cumprir na íntegra com o seu papel, 
o Ministério da Cultura envidou todo o esforço na 
procura de possíveis apoios para recuperação do 
acervo danificado, das infraestruturas físicas e 
criação do SIEXPO, no que se veio a concluir as 
referidas acções no ano de 2002, ano em que se 
reabriu as portas ao público visitante.
No ano de 2014, por necessidade de outra 
reabilitação do Museu, o mesmo foi novamente 
encerrado sob o Despacho nº 1218/14, da 
Ministra da Cultura de 26 de Maio, publicado no 
Diário da República nº 98 I série.
Tendo sido concluídas as obras de reabilitação do 
Museu Nacional de História Natural que originaram 
o seu encerramento por um período temporário 

PEIXE-BALÃO \ BALLOON FISH
Triodon macropterus Lesson,1831

LUCIANO OU CASTANHOLAS \ 
AFRICAN RED SNAPPER

Lutjanus agennes Bleeker, 1863
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e estando criadas as condições mínimas de 
reabertura visando o normal funcionamento, foi 
determinada a reabertura ao público do Museu 
Nacional de História Natural sob o Despacho nº 
228/16 da Ministra da Cultura de 16 Setembro 
2016.

MISSÃO 
O Museu Nacional de História Natural é uma 
instituição científica e de investigação, dedica-se 
fundamentalmente aos trabalhos de exposições 
permanentes e temporárias, conservando 
simultaneamente colecções de grande valor 
científico, assim como a necessidade de proteger 
e valorizar o património histórico - natural. Outro 
papel importante do Museu Nacional de História 
Natural é a educação ambiental e divulgação da 
biodiversidade. 
A sua contribuição na educação formal e informal 
do cidadão nacional e estrangeiro é relevante, pois 
pode resultar num comportamento responsável 
dos cidadãos na conservação da natureza. 

Visão Institucional
O Museu Nacional de História Natural pretende 
ser uma instituição de excelência na investigação 
faunística, assim como na qualidade de 
depositário do património faunístico de Angola. 
Sendo a única instituição nacional vocacionada 
ao estudo da fauna, e mantendo colecções de 
referência, o Museu tem a visão de abranger a 

MACÔA \ Caranx hippos
Linneus, 1766

PALANCA-NEGRA-GIGANTE \ 
Hippotragus niger variani

Thomas, 1916

ZEBRA DE PLANÍCIE \ Equus 
(Hippotigris) burchelli antiquorum

(Smith,1841)
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sua actividade à todo território angolano, com 
ênfase para as áreas prioritárias de conservação, 
isto é, habitats e ecossistemas com baixo nível de 
distúrbio humano, bem como fazer-se presente nas 
áreas com alto grau de biodiversidade e centros de 
endemismo da fauna de Angola. 
Idealmente, o que desejamos atingir ao cumprir 
a missão é que o museu se torne um Centro de 
Discussão da Relação do Homem com o Ambiente 
onde se insere do ponto de vista interdisciplinar 
(biologia, história, antropologia, ecologia, 
psicologia, sociologia, arquitectura e outras) a 
partir das colecções, da sua documentação e das 
exposições.
Tencionamos, assim, projectar a Cidade de Luanda, 
a capital do país, com uma perspectiva ousada de 
fusão entre a ciência e a cidade, promovendo, deste 
modo, uma relação de proximidade, de respeito 
e de transparência entre a comunidade local e a 
comunidade científica.

OBJECTIVOS DA INSTITUIÇÃO 
O Museu Nacional de História Natural tem como 
objectivo principal a pesquisa em biodiversidade, a 
manutenção de colecções científicas, a preservação 
e a conservação de espécies e ecossistemas 
naturais, a difusão científica, a educação ambiental, 
patrimonial e deve:
- Melhorar os cuidados com as colecções; 
- Desenvolver um plano de conservação de longo 
alcance para as colecções; 
- Melhorar a manutenção e a conservação do 
espaço físico/edifício; 
- Desenvolver um plano de conservação de longo 
alcance para o espaço físico/edifício; 
- Aumentar a conscientização dos funcionários 
em relação às preocupações e técnicas para 
conservação das colecções;
- Desenvolver um Plano de Educação Ambiental e 
Patrimonial aos visitantes.

ACERVO 
O Museu compreende um vasto património, a 
Zoologia é a disciplina que conforma o acervo 
do Museu, compreendendo os seguintes grupos: 
Mamalogia, Ornitologia, Herpetologia, Ictiologia, 
Entomologia e Malacologia e assim distribuídos:
O número total do acervo biológico é de 1062 
exemplares divididos nos salões de exposições 
e colecção científica. Nos salões de exposições 
estão expostos 729 exemplares conforme tabela 
acima. A colecção científica possui um total de 
333 exemplares entre répteis, peixes, mamíferos e 
anfíbios provenientes a quando do enchimento da 
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albufeira de Kapanda e a colecção de conchas, 
peixes e crustáceos oferecidos pelo Drº Chrisfried 
Schoenherr, estando neste momento a decorrer o 
inventário das conchas. 
O número total do acervo bibliográfico é de 
700 exemplares existente no Museu Nacional 
de História Natural. Destes temos cerca de 120 
exemplares, que foram doados pela Embaixada 
de Portugal em Angola. O seu conteúdo retrata a 
Literatura e História Portuguesa. 
Cerca de 580 exemplares foram adquiridos 
pelo Museu Nacional de História Natural, cujos 
mesmos, retratam a Biologia e as Ciências da 
Natureza.

ESPAÇOS
O Museu ainda possui espaços para exposições 
temporárias e conserva simultaneamente, 
colecções de grande valor científico, assim 
como a necessidade de proteger e valorizar o 
Património Cultural e Natural e um auditório para 
conferências. Também em anexo ao Museu existe 
um Laboratório para a realização de trabalhos de 
carácter científico, uma Biblioteca, um Arquivo.

EXPOSIÇÃO PERMANENTE 
O Museu compreende um vasto património, 
reunido desde a criação em 1938 do Museu 
de Angola, organismo que até a data da 
independência de Angola, no ano de 1975 se 
dedicou a inventariação, classificação, ao tombo 
e conservar monumentos, edifícios, obras, 
documentos, colecções e objectos de valor 
histórico e artísticos existentes em Angola.
Com o desmembramento das colecções do 
Museu, após a independência do país, de 
acordo aos objectivos da Política Cultural do 
Governo da República de Angola, a Instituição 
se transforma no Museu Nacional de História 
Natural em 1976, planeando e executando as 
suas próprias actividades a partir do património 
natural existente do qual se incluem colecções 
científicas de material biológico que salvaguarda 
e constituem o testemunho e banco de dados do 
conhecimento gerado pela pesquisa, realizada 
nas áreas da sistemática e taxonomia e biologia 
(zoologia, botânica e geologia).

EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS 
O museu oferece programação de exposição 
temporária e nas últimas exposições temporárias 
realizadas teve um particular destaque a 
“Exposição sobre a Palanca Negra Gigante” 
no âmbito do II Festival Nacional de Cultura – II 

FENACULT no ano de 2014.
O Salão Internacional de Exposições – SIEXPO 
tem realizado exposições de artes visuais com 
uma programação autónoma à política das 
exposições do Museu. Actualmente desenvolve 
um programa de exposições único, embora 
com alguma particularidade ao SIEXPO que 
se prevê o estabelecimento de parcerias com 
curadores independentes, na programação de 
uma agenda cultural anual de exposições de 
arte e da especialidade afim aos objectivos 
da Instituição, acompanhada de palestras, 
seminários, workshops e conferências, com o 
uso do Auditório.

ARQUITECTURA 
A infraestrutura do Museu é de característica da 
arquitectura moderna, construída na década dos 
anos 50 com a finalidade de sediar um museu 
multidisciplinar com condições de albergar 
colecções das ciências da natureza. 

PÚBLICO 
O Museu tem registado visitas de público de 
várias origens, crianças, jovens (enquadrados em 
grupos de escolas e acompanhados pelos seus 
encarregados de educação) adultos e de terceira 
idade entre nacionais e estrangeiros. O índice de 
visitas regista picos e quedas ao longo do ano 
e a registar o período de Novembro, Janeiro 
e Fevereiro, os mais relevantes nas visitas. 
Intercâmbio com algumas instituições do Ensino 
Superior e Escolas do Ensino Geral públicos e 
privados.

ACÇÕES EDUCATIVAS E CULTURAIS 
O Museu tem oferecido visitas acompanhadas, 
oficinas para crianças com o apoio dos 
professores das respectivas escolas.

O Museu tem promovido alguns eventos culturais 
dentro e fora da instituição como palestras, 
seminários ao público em comemorações de 
datas oficiais e efemérides com o objectivo de 
comemorar a efeméride e transmitir nas crianças 
conteúdos sobre a Diversidade Biológica, 
sensibilizando-as a contribuir na conservação da 
Natureza.

OBJECTIVOS - CIENTÍFICOS 
O MNHN possui as seguintes áreas de actuação, 
especialização e linhas de pesquisas: 
A Zoologia é a disciplina que conforma o acervo 
do Museu, compreendendo os seguintes grupos: 
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Mamalogia, Ornitologia, Herpetologia, Ictiologia, 
Entomologia e Malacologia. 
Tendo sempre como referência as colecções do 
museu, são desenvolvidos projectos e outras 
actividades científicas, que visam contribuir para a 
valorização do património natural angolano e que 
enriqueçam o conhecimento académico. Além 
disso, ocorre a difusão dos resultados obtidos por 
meio de exposições permanentes e temporárias, 
bem como através do desenvolvimento de 
inúmeras acções educativas e eventos. 
No museu, a pesquisa nas áreas da História 
Natural se concentra nas seguintes áreas 
especializadas: Botânica e Biodiversidade, 
Cartografia Histórica, Conservação e Restauro, 
Paleontologia, Património Geológico e Plantas 
Medicinais. Essa construção de conteúdos 
passa, por um lado, pelo estudo das colecções 
do museu, assim como de todo o espólio que 
vai integrando o seu fundo, mas acima de tudo, 
na construção de documentação de apoio às 
exposições, às iniciativas e eventos que o Museu 
organiza. 
A realização da Catalogação e Cartografia da 
Fauna e Flora de Angola, no âmbito do Projecto 
sobre o Corredor do Kwanza, tendo como 

principal objectivo a identificação e inventariação 
de todas as espécies de interesse patrimonial 
e histórico, relevantes para a preservação da 
biodiversidade, aparece-nos neste contexto 
como fundamental para o início da construção de 
uma lógica museológica como base experimental 
de trabalho.
Da mesma forma torna-se premente a conclusão 
do Projecto Estudo dos Embondeiros de Mazozo, 
Projecto Biodiversidade de Mazozo nas áreas 
Peixe e Répteis e Projecto sobre os Morcegos de 
Calumbo, a Colecção de Conchas do Dr Chrisfried 
Schoenherr, Monitorização das aves, Importância 
da Mutonga-Tonga, instrumentos para serem 
inventariados e documentados e dar lugar a 
diversas exposições e edições de publicações.
Museu Nacional de História Natural: espaço(s) e 
conteúdos 
O Museu deve assentar a sua filosofia no 
território enquanto recurso complexo que integra 
a população, o meio físico e os recursos naturais. 
É nesta perspectiva que entendemos dever 
assentar a política do Museu Nacional de História 
Natural e, necessariamente, a construção de uma 
nova linguagem e abordagem ao público como 
uma instituição que não se encerre nas lógicas 
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locais e abra as portas ao conhecimento de 
outras realidades museológicas e científicas, com 
a criação de uma rede de parcerias abrangente. 
A participação em redes que agrupem pessoas, 
instituições e organizações autónomas 
comprometidas com a investigação, fomentando 
desta forma novos pontos de vista, acesso a 
outras exposições, avaliação e discussão de 
métodos de gestão, cooperação com outros 
profissionais absorvendo e dando a conhecer as 
diferentes expectativas e fórmulas de intervenção, 
trarão ao Museu um amplo conjunto de mais 
valia informativas e formativas, que sustentarão 
grande parte da actividade do museu. Em 
particular, da disponibilização de conteúdos 
e espólio que alimente a organização de 
exposições temporárias directa ou indirectamente 
relacionadas com as temáticas programáticas e a 
estratégia desenvolvida pela instituição. 

INTERCÂMBIO
Neste âmbito, entendemos ser particularmente 
importante o aprofundamento de relações com: 
os museus integrados na Rede Internacional de 
Museus de Ciências da Natureza; nomeadamente, 
Museu de História Natural em Pretória (África 
do Sul), Museu de História Natural de Maputo 
(Moçambique), Museu Nacional de História Natural 
e da Ciência da Universidade de Lisboa, Museu de 
História Natural e da Ciência da Universidade do 

Porto (Portugal), Museu de Ciências Naturais de 
Madrid e Barcelona (Espanha), Museu Nacional 
de História Natural da Universidade de São Paulo, 
Museu de História Natural e Jardim Botânico da 
UFMG (MHNJB/Universidade Federal de Minas 
Gerais (Brasil), Museu de História Natural de 
Changai (China) e Museu de História Natural de 
Londres (Reino Unido).
As dinâmicas que advirão deste aprofundar 
de relações no âmbito das parcerias, poderão 
funcionar como um auxiliar importantíssimo no 
envolver de outras estruturas e instituições locais. 
Assim, a nova lógica museológica deve assentar, 
de uma forma clara, na diversidade e no reforço da 
função multidisciplinar que caracteriza o M.N.H.N. 
Neste contexto foram celebradas assinaturas de 
Convénios de parcerias e apoios com as empresas 
nacionais: SONANGOL, Faculdade de Ciências da 
Universidade Agostinho Neto, Instituto Nacional 
de Investigação Pesqueira (INIP), Instituto de 
Desenvolvimento Florestal (IDF), Gabinete de 
Aproveitamento do Médio Kwanza (GAMEK), 
Ministério do Ambiente, Empresas de Transporte 
público (TCUL, SGO e MACON).
Esta opção dará uma maior dimensão ao processo 
museológico e valorizará os distintos temas que, 
em função da diversidade geológica, histórica e 
natural de Angola, se poderá desenvolver. 

https://www.hoteisangola.com/nao-perder/luanda/museu-nacional-historia-natural-angola.html
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Memorial 
Dr. António 
Agostinho Neto
O Memorial Dr. António Agostinho Neto (MAAN), 
também conhecido como o Foguetão, é um 
monumento construído na capital Luanda em 
homenagem a António Agostinho Neto, médico, 
escritor e político angolano, principal figura do país 
no século XX.

História
Após o falecimento de Agostinho Neto, ocorrido 
a 10 de Setembro de 1979, na antiga União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, o Governo 
angolano, encomendou à antiga URSS, o projecto 
para a construção de um Mausoléu para acolher 
os restos mortais do Presidente. O lançamento da 
primeira pedra ocorreu a 17 de Setembro de 1982, 
pelo então Presidente da República José Eduardo 
dos Santos. Em 1998, o projecto foi reformulado, 
e as obras foram retornadas em janeiro de 2005, 
tendo sido concluídas em Janeiro de 2011. No dia 
17 de Setembro do ano seguinte, José Eduardo 
dos Santos inaugura o Memorial Dr. António 

Agostinho Neto.
Com uma área de 18 hectares, tem um bloco central 
que comporta o sarcófago, onde repousam os 
restos mortais de Agostinho Neto, museu, galeria 
de exposições, salas multiuso, administração, 
biblioteca/videoteca, biblioteca multimédia, centro 
de documentação, lojas e hall das autoridades, 
adjacente à tribuna presidencial exterior.

O Miradouro da Lua é um conjunto de falésias 40 
km a sul de Luanda, no município da Samba, em 
Angola. Ao longo do tempo, a erosão provocada 
pelo vento e pela chuva foi criando a paisagem de 
tipo lunar que hoje encontramos. O Miradouro da 
Lua é um ponto turístico de paragem obrigatória 
para quem se dirige de Luanda à Barra do Cuanza 
ou às praias do Cabo Ledo.

Este foi o cenário do filme “O Miradouro da Lua” do 
realizador português Jorge António, a primeira co-
produção cinematográfica luso-angolana, rodada 
em 1993 e que obteve o prémio especial Realização 
no Festival de Gramado, Brasil. A longa-metragem, 
do género ficção, tem a participação de actores e 
técnicos angolanos e portugueses. Conta a história 
de um jovem lisboeta que vem a Angola à procura 
do pai que não conhece, e que no fim do filme, 
no cenário grandioso do Miradouro da Lua, decide 
permanecer em Angola.

Miradouro da 
Lua
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Criado em 1977 pelo Instituto Nacional do 
Património Cultural com o objectivo de dar a 
conhecer a história da escravatura em Angola, o 
Museu Nacional da Escravatura tem a sua sede 
na Capela da Casa Grande, templo do século 
XVII onde os escravos eram baptizados antes de 
embarcarem nos navios negreiros que os levavam 
para o continente americano. O museu, que reúne 
e expõe centenas de peças utilizadas no tráfico 
dos escravos, está instalado na antiga propriedade 
do Capitão de Granadeiros D. Álvaro de Carvalho 
Matoso, Cavaleiro da Ordem de Cristo. Era filho 
de D. Pedro Matoso de Andrade, capitão-mor dos 
presídios de Ambaca, Muxima e Massangano, 
em Angola, e um dos maiores comerciantes de 
escravos da costa africana na primeira metade 
do século XVIII. Falecido Álvaro em 1798, os seus 
familiares e herdeiros continuaram a exercer o tráfico 
de escravos no mesmo local até 1836, quando um 
decreto de D. Maria II de Portugal passou a proibir 
as colónias portuguesas de exportarem escravos.

Museu Nacional 
Antropologia

Museu Nacional 
da escravatura

O Museu Nacional de Antropologia localiza-se no 
bairro dos Coqueiros, na cidade de Luanda, em 
Angola.
Fundado em 13 de Novembro de 1976, o Museu 
Nacional de Antropologia foi a primeira instituição 
museológica criada após a independência de 
Angola ocorrida um ano antes.
Esta instituição de carácter científico, cultural 
e educativo está vocacionada para a recolha, 
investigação, conservação, valorização e 
divulgação do património cultural angolano. O 
Museu Nacional de Antropologia é composto 
por 14 salas distribuídas por dois andares que 
abrigam peças tradicionais, designadamente 
utensílios agrícolas, de caça e pesca, fundição do 
ferro, instrumentos musicais, jóias, peças de pano 
feitos de casca de árvore e fotografias dos povos 
khoisan. Quem gosta de música tem oportunidade 
de conhecer os diversos instrumentos tradicionais 
e de ouvir uma demonstração do uso da marimba. 
A grande atracção do museu é a sala das máscaras 
que apresenta os símbolos dos rituais dos povos 
bantu. 
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É o edifício que melhor simboliza a arquitetura do 
Estado Novo de feição neoclássica e revivalista em 
Luanda. Impõe‐se não só pela sua arquitetura, mas 
também pela monumentalidade, grandiosidade 
e riqueza. Foi concluído em 1956 e projetado 
pelo arquiteto Vasco Regaleira, que o identifica 
da seguinte maneira: “procuramos idealizar um 
edifício que arquitetonicamente se integrasse 
na época setecentista, de que Luanda possui 
alguns exemplares e dar exemplo das condições 
excecionais que oferece a nossa arquitetura 
tradicionalista na sua adaptação ao clima colonial 
[...] tão bem representada na parte de Luanda 
antiga, sem alterar as proporções do módulo da 
Ordem Jónica”. O hall de entrada tem uma escadaria 
monumental em mármore e colunas jónicas, com 
três ordens distintas, que sustentam um tambor e 
cúpula. O seu interior é decorado com azulejaria 
que representa a chegada dos portugueses aos 
reinos do Kongo e de N’gola. Do ponto de vista 
simbólico‐expressivo, o edifício tem um grande 
impacto visual. Situa‐se na Avenida 4 de Fevereiro 
n.o 135‐169, e foi classificado por despacho n.o 
27, de 18.04.1995.

foto: Artur Alves

Banco Nacional 
de Angola
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Implantado em 1975, após a independência 
de Angola, o Museu das Forças Armadas está 
instalado na Fortaleza de São Miguel. Ver mais O 
acervo do museu inclui aviões bimotores, carros 
de combate, armas diversas e artefactos utilizados 
durante a Guerra da Independência e a Guerra 
Civil, destacando-se um busto do líder da guerra 
e primeiro Presidente da República de Angola, 
Agostinho Neto.
No museu também se podem encontrar diversas 
estátuas que ornamentavam avenidas e praças 
da Luanda colonial e que foram retiradas após a 
independência, nomeadamente a de Diogo Cão, o 
primeiro europeu a pisar solo angolano, a de Paulo 
Dias de Novais, o fundador da cidade de Luanda, 

Museu Nacional 
de Historia 
Militar

a de Vasco da Gama, o descobridor do caminho 
marítimo para a Índia, e a de Luís de Camões, o 
maior poeta da Língua Portuguesa, entre outros.

Cronologia
1575 – Paulo Dias de Novais desembarca em 
Luanda na qualidade de governador, e manda 
construir de imediato uma fortaleza para protecção 
da baía;
1625 – O rei D. Filipe III manda constituir uma 
comissão para estudar a fortificação da cidade;
1634 – Construção de uma nova fortificação;
1641 – Ataque à fortificação pelos holandeses, 
que a ocuparam, passando a designar-se Forte 
Amesterdão, ou segundo outras fontes, Forte 
Aardenburgh;
1650 – O governador Salvador Correia de Sá e 
Benevides apresentou ao Conselho Ultramarino os 
novos planos de fortificação de Luanda, a cargo 
do engenheiro francês Pedro Pelique. O forte, que 
até à invasão holandesa se chamara de São Paulo, 
teve o seu nome trocado por São Miguel, Santo de 
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devoção de Salvador Correia de Sá.
1669 / 1676 – Reconstrução da fortaleza em 
alvenaria, durante o governo de Francisco de 
Távora, deixando concluídos um baluarte e duas 
cortinas;
1697 / 1701 – Construção da casa da pólvora 
no interior da fortaleza, durante a governação de 
César Meneses;
Em 1771, procedeu-se à fundição de canhões no 
forte, sendo este o único forte africano onde se 
fundiram canhões para a sua defesa.
1876, 15 Setembro – Portaria de criação do 
Depósito de Degredados de Angola que se 
estabeleceu na fortaleza em 1881;
1930 / 1938 – Extinção do Depósito de Degredados 
e abandono da fortificação;
1938 – Instalação do Museu de Angola pelo 
governo português; colocação de painéis de 
azulejo numa casamata com cenas da história de 
Angola e exemplares da fauna e flora;

foto: Artur Alves

1938, 8 Setembro – classificada como Monumento 
Nacional, por Portaria do então Ministro das 
Colónias, Francisco José Vieira Machado;
1961 – Remoção total do acervo do museu, 
voltando a fortaleza a assumir funções militares; 
instalação do Destacamento Avançado de Combate 
do Batalhão de Caçadores Pára-quedistas de 
Tancos que havia rumado a Angola em Março de 
1961, e depois ali permaneceu a 1.ª Companhia 
de Caçadores Pára-quedistas do Batalhão de 
Caçadores Pára-quedistas n.º 21, até à criação da 
nova unidade, em Belas (em 1964); instalação de 
uma Companhia de Policia Militar; instalação do 
Comando-Chefe das Forças Armadas de Angola.
1975 – 10 de Novembro, última cerimónia do arrear 
da Bandeira Portuguesa em Angola, realizado 
na Fortaleza de S. Miguel, perante força dos três 
ramos das Forças Armadas Portuguesas (Pára-
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quedistas da Força Aérea; Fuzileiros da Marinha; 
Cavalaria do Exército).
1975-1978 – Estado-Maior General das Forças 
Armadas Populares de Libertação de Angola 
(FAPLA);
1978 – 31 de Julho, inaugurado o Museu Central 
das Forças Armadas;
1995 – Intervenções pontuais de recuperação do 
edifício
1996 – Incluído na Lista Indicativa a Património 
Mundial da UNESCO.
2001/2005 (?) – O forte volta a ter uma utilização 
militar (parcial) sendo integrado no sistema 
de defesa área de pontos sensíveis da capital 
angolana.
2013 – 4 de Abril, inaugurado o Museu Nacional de 
História Militar.

Fortaleza de São 
Miguel
A “Fortaleza de São Miguel” localiza-se no morro 
da Fortaleza (antigo monte de São Paulo), nas 
proximidades da ponte da ilha de Luanda, na 
comuna e município de Ingombota, cidade e 

província de Luanda, em Angola.
Além de constituir-se em um “ex libris” da capital 
angolana, destaca-se pelo fato de constituir-se 
na única fortificação africana onde foram fundidas 
peças de artilharia.

História

Antecedentes
A primeira referência a uma fortificação na região 
de Luanda é uma Provisão Régia datada de 12 de 
abril de 1574 galardoando quem ali construísse 
“hum castello”. O primeiro governador e capitão-
general de Angola, Paulo Dias de Novais (1575-
1589) partiu de Lisboa (23 de outubro) no comando 
de uma frota de dois galeões, duas caravelas, dois 
patachos e uma galeota, transportando cerca de 
700 pessoas entre as quais 350 homens de armas. 
Desembarcaram na ilha de Luanda (11 de fevereiro 
de 1575), dando início a uma estrutura defensiva 
em faxina e terra apiloada. (SANTOS, 1967:105-
107) A ilha foi assim descrita no século XVI:
“Após o Rio Coanza jaz o porto de Loanda, que 
está em 10 graus de largura, formado, como se 
disse, por uma ilha chamada Loanda, que quer 
dizer, naquela língua, terra raza, sem montes e 
baixa, que ela pouco se alevanta sobre o Oceano, 
e é feita da areia e vaza do mar e do Rio Coanza, 
encontrando-se os seus cursos, e caindo ali no 
fundo a matéria; terá de comprimento 20 milhas 
e de largura, quando muito, uma milha, e, em 
alguns lugares, um tiro de arco somente; e coisa 
maravilhosa é que naquela areia, cavando-se dois 
ou três palmos de fundo, se acha água doce, a 
melhor daquelas comarcas; e sucede nela um efeito 
estranho; pois, como o Oceano baixa, aquela água 
se torna um pouco salgada, porém, logo que sobe 
de todo, é dulcíssima: coisa que na Ilha de Cádiz, 
em Espanha, segundo o testemunho de Estrabão, 
assim acontecia.” (LOPEZ, Duarte; PIGAFETTA, 
Filippo. “Relação do reino do Congo e das terras 
circunvizinhas”. Roma, 1591)
Ciente da atividade de corsários franceses naquela 
costa, e de posse de informação de um plano 
destes à época para a conquista de Luanda - um 
documento coevo refere “estragos e roubos no 
porto de Pinda” (à época mais importante que o 
de Luanda -, reconhecendo não ser a ilha o local 
mais apropriado para o assentamento, Novais 
avançou para terra firme, fundando a vila de São 
Paulo da Assumpção de Loanda (25 de janeiro de 
1576), aproveitando as excelentes condições de 
defesa do morro de São Paulo. Aqui, no alto do 
morro, deu início a “um castelo de 15 braças em 
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quadrado, 30 palmos de altura e cinco de 
espessura”. Esta defesa foi assim descrita 
pelo padre Garcia Simões, cronista da 
expedição: “(...) já estamos em um sítio 
que no princípio se ofereceu a muitos ser 
mais cómodo para nossa povoação. Tem 
nele o Governador feito um forte de taipa 
e assentada artelharia e é num monte que 
entra com uma grande ponta pelo mar, no 
qual estamos por ser bom sítio”.
No contexto da Dinastia Filipina (1580-
1640), um memorial dava conta de que 
Luanda não dispunha de fortaleza ou 
fortificação (9 de julho de 1616). O risco 
continuava a vir dos mares, agora sob a 
forma de corsários neerlandeses. Para 
resistir-lhes, o Governador e Capitão-
General da Capitania-Geral do Reino de 
Angola, bispo Simão de Mascarenhas 
(1623-1624) determinou o reforço das 
antigas muralhas.
Após o assalto Neerlandês a Luanda em 
fins de 1624, Filipe IV de Espanha (1621-
1640) em 22 de agosto de 1625 mandou 
constituir uma comissão para estudar a 
fortificação da cidade (SANTOS, 1967:15).  
Essa comissão elaborou um relatório que 
propunha a construção de uma série de 
fortificações, por ordem de importância (28 
de dezembro de 1626). A cidade foi alçada 
à categoria de capital administrativa da 
região de Angola em 1627. O Relatório do 
sindicante António Bezerra Fajardo, datado 
de 29 de fevereiro de 1629 solicitava que 
no morro de São Paulo se fizesse um forte. 
A nova fortificação, ainda em faxina e terra 
apiloada (“tabique e adobe”) foi iniciada em 
1634, com planta no formato quadrangular, 
com baluartes nos vértices, sob a invocação 
de São Paulo. As obras desenvolveram-se 
sob a gestão do Governador e Capitão-
General Francisco de Vasconcelos da 
Cunha (1635-1639) tendo sido objeto de 
obras de reforma em 1636 ou 1638. Em 
1639 foi enviado um engenheiro militar 
para estudar a fortificação de Luanda.
O forte e a cidade caíram sem resistência 
em mãos da Companhia Neerlandesa 
das Índias Ocidentais (WIC) no período 
de 24 de agosto de 1641 a 15 de agosto 
de 1648, quando foi denominado como 
“Fort Aardenburgh”. O Governador e as 
suas forças retiraram para o Forte de 
Massangano, no interior.
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O Palácio de Ferro é um edifício histórico de 
Luanda, em Angola, que se crê ser da autoria de 
Gustave Eiffel 
Estrutura
O edifício possuiu uma original decoração em 
filigrana metálica e tem um soberbo avarandado 
envolvente, sendo sem sombra de duvida, o melhor 
exemplar da arquitectura do ferro em Angola 

Origem
A história do edifício está envolta em mistério, 
já que não existem registos da sua origem. 
Acredita-se que a estrutura em ferro forjado tenha 
sido construída na década de 1880 ou 90 em 
França, como pavilhão para uma exposição, e 
posteriormente desmontado e transportado de 
barco com destino provável a Madagáscar.
Existe alguma especulação sob a forma como 
chegou a Angola. Segundo algumas fontes, o navio 
que o transportava acabou por ser desviado da sua 
rota pela Corrente de Benguela, naufragando perto 
da Costa dos Esqueletos em território angolano. 
Outras fontes indicam que o mesmo acabou por 
ser desembarcado em Luanda e vendido em hasta 

Palácio de Ferro pública, tendo sido arrematado pela Companhia 
Comercial de Angola que, de facto, adquiriu o 
Palácio de ferro nos finais do século XIX / princípios 
do século XX. A Companhia Comercial de Angola 
- CCA - era a maior empresa comercial de Africa 
em finais do seculo XIX, principios do seculo XX, 
e pertencia a três grandes capitalistas da época : 
António de Sousa Lara, João Ferreira Gonçalves 
(Ferreira Marques & Fonseca) e Bensaude.
Uso
Durante o período colonial o edifício gozava de 
grande prestígio e foi usado como centro de arte. 
Após a independência de Angola e a subsequente 
Guerra Civil Angolana, o palácio entrou em ruína e 
o espaço envolvente foi transformado num parque 
de estacionamento.
Após o restauro, efectuado em 2009 pela 
empresa de construção Odebrecht, através do 
financiamento da empresa diamantífera angolana 
Endiama, o edifício foi inteiramente restaurado , o 
edifício ficou entregue ao Ministério da Cultura de 
Angola que ainda está ainda a decidir a utilização 
futura do espaço: um museu dos diamantes ou um 
restaurante parecem ser as opções mais prováveis, 
sendo também as hipóteses de ser um centro 
cultural ou a sede do ministério da cultura também 
consideradas.
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O Museu da Moeda apresenta a história do 
dinheiro desde o Zimbo até ao Kwanza. Único 
na sua vocação, este museu expõe as colecções 
de numismática e de notafilia do Banco Nacional 
de Angola, há à disposição alguns objectos 
de enquadramento e dispositivos audiovisuais 
que ilucidam melhor os visitantes sobre o nosso 
passado. Este breve roteiro tem o propósito 
de fundamentar a interpretação dos temas que 
constituem a narrativa do museu. A museografia 
assenta em núcleos temáticos que focam os pré-
monetários e outros meios de pagamento, histórias 
de moedas singulares, a iconografia do dinheiro, 
a evolução da banca, ilustrações de notas, os 
elementos de segurança e testemunhos pessoais 
sobre o papel do dinheiro na vida do cidadão 
angolano.

A HISTÓRIA DA MOEDA:

Museu da moeda

Falar da trajectória do Kwanza é uma autêntica 
viagem no tempo, com importantes e obrigatórias 
paragens. Começamos no Nzimbu, pequena 
concha ou búzio, extraído das praias da Ilha 
de Luanda. Na sua maioria eram apanhados 
principalmente por mulheres, sendo que os de 
cor cinzenta eram considerados de maior valor. 
Chegamos ao Libongo, pequeno pedaço de tecido 
de várias dimensões e qualidades, feito à base de 
fibras da palmeira-bordão. O Sal também foi uma 
das nossas moedas. Este bem proveniente das 
minas ou salinas da Quiçama, era moldado em 
peças de diversas formas como pedras e barras. 
Estamos no final século XVI, onde se começa 
a usar o Marfim. Este novo meio de pagamento 
revela-se a principal fonte de receita do comércio 
com o exterior. Findo este período, surge o Cobre. 
Esta moeda de troca, tornou-se numa referência 
nas transacções comerciais, sendo o metal mais 
usado para fabricação de utensílios de uso diário 
como facas, enxadas, flechas, punhais, copos, 
manilhas, colares e fios.

Aproximamo-nos do Cauri, um pouco antes da 
nossa viagem terminar, apresentando-se como 
concha branca de rara beleza, que se afirma 
durante muitos séculos como a moeda corrente 
em várias regiões do mundo. Por último, as Contas, 
objectos ornamentais feitos de sementes, de raízes 
aromáticas, cilindros, de marfim, pedaços de 
ossos, dentes, unhas e outros adornos. É por tudo 
isto, e muito mais, que a História da nossa Moeda é 
considerada rica. Venha conhecer o nosso Museu 
da Moeda, baluarte da nossa História.

https://www.hoteisangola.com/


http://visitehuila.com
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JONE FERREIRA
´Nzumbi Ya Nzambi´  

 ´Espíritos Divinos´ 

AngolaAngoladestinos em 
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Foi na mais recente edição da Filda que tivemos 
contacto com o trabalho deste artista. Um trabalho 
que chama a atenção pela sua imponencia, mas 
tambem pela delicadeza nos detalhes.
Ficamos curiosos em ver e conhecer quem está por 
trás destas peças com estrutura de monumentos 
pela sua envergadura e acabamos por ponhecer 
não só o trabalho do artista mas tambem uma 
galeria de arte que se dedica a promover estes 
artistas.

A galeria de arte ´ELA-Espaço Luanda Arte´, 
situada na baixa de Luanda
 e o  Artista Angolano Jone Ferreira num projecto 
inovador de nome ´Nzumbi Ya Nzambi´ que traduz 
para ´Espíritos Divinos´ e exemplifica como lixo e 
resíduos metálicos podem ser transformados em 
autênticas obras de arte.
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BIOGRAFIA

Nasceu em 1989, em Ndalatando (Província 
Kwanza-Norte). Vive e trabalha em Luanda.
Artista autodidata, foi ainda na infância que 
começou a mostrar interesse pela escultura. O 
sonho viria a tornar-se realidade aos 15 anos, 
quando criou máscaras inspiradas nos ´Power 
Rangers´.
É Fundador e Professor da Escola da ́Fraternidade 
União Arte Angola Motor Ecológico´, onde ensina 
um grupo de jovens a arte de esculpir, pintar e 
desenhar. Como escultor já apresentou obras do 
Rei Mandume e da Rainha Njinga Mbandi, com 
base em matérias recicladas, no ´Festival do 
Cazenga´, que foram as grandes atrações desta 
atividade. É também Professor de física, química 
e teologia. 
O artista acredita na formação continua dos jovens 
que mostram a sua arte e criatividade em várias 
disciplinas artísticas, e ajudam a contribuir para o 
desenvolvimento da história e cultura angolana.
Nesse sentido, destacou-se um dos seus alunos, 
de nome Alfredo Paulo Cosme José, que a partir 
de 2007 se tornou o seu Secretário.
Em 2013, criou esculturas de arte urbana que 
apresentou no ´Marco Histórico do Cazenga´. 
Trabalhou apenas com materiais reciclados para 
mostrar à sociedade que podemos acabar com 
os desperdícios nas ruas.
Em 2014, com base em toda esta experiência, o 
artista criou o ́Museu do Lixo´ sito no Município de 
Belas, através do importante apoio do Ministério 
do Ambiente - Departamento de Saneamento e 
Tratamento de Residuos Sólidos.
Em 2017, fez uma mostra individual intitulada 
´Lenda da Transformação - pt I´, com um conjunto 
de fotografias, esculturas e instalações, no ´ELA-
Espaço Luanda Arte´.
Em 2018, fez uma nova exposição individual 
intitulada ´O Segredo da Visão´ somente com 
esculturas, no ´Epic Sana Hotel´. 
Encontra-se a produzir fotografias, um filme, 
esculturas e instalações.
É representado pelo ´ELA-Espaço Luanda Arte´.

As suas obras pertencem a várias coleções 
nacionais e internacionais.
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exemplos sociais

“Fundação Cuerama”
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Construída em 1968 e inactiva por cerca de duas 
décadas, a Fazenda Cuerama foi reactivada em 2004 
e deu continuidade à criação de gado. Desde então as 
suas infraestruturas têm vindo a ser reconstruídas. A 

reactivação da Fazenda permitiu a constatação da falta de 
acesso à educação e aos cuidados de saúde básicos, água 

potável e saneamento que a Aldeia Cuerama apresenta.
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“AMA E AJUDA-NOS 
A FAZER O BEM”
Todo o ser humano, à sua 
maneira, é criado para uma 
Missão.
Todos temos a capacidade de 
aprender, amar e ser amado, 
evoluir, criar, tornando-nos 
numa Pessoa melhor. 
Cada um constrói a sua 
História.

ESCRITÓRIOS 
ALDEIA CUERAMA

Escola Cuerama, Comuna do Lonhe,
Município da Quibala, Cuanza Sul, Angola 

 

FUNDAÇÃO CUERAMA - ANGOLA
Sede - Via R9, Talatona Park, 14, 2º Piso, Talatona, Luanda, 

Angola

 

CONTACTOS

FUNDAÇÃO CUERAMA
(+244) 946 107 879 
geral@cuerama.org
www.cuerama.org

AngolaAngoladestinos em 
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Perfil de Angola

Angola situa-se na região ocidental da África 
Austral, tendo os seguintes dados geográficos:

Superfície: 1.246.700 km2
Extensão da Costa Atlântica: 1.650 Km

Fronteiras Terrestres: 4.837 Km
Países limítrofes a Norte: República do Congo 
e República Democrática do Congo.
Países limítrofes a Leste: República 
Democrática do Congo e República da Zâmbia.
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Países limítrofes a Sul: República da Namíbia.
Oeste: Oceano Atlântico.

Angola tem 18 províncias: 
Bengo, Benguela, Bié, Cabinda, Kuando-
Kubango, Kwanza-Norte, Kwanza-Sul, Cunene, 
Huambo, Huíla, Luanda, Lunda-Norte, Lunda-
Sul, Malanje, Moxico, Namibe, Uíge, Zaire

Moeda: A moeda oficial é o Kwanza. 

Língua: A Língua Oficial é o Português, para além 
de diversas línguas nacionais (dialectos), sendo 
as mais faladas: o Kikongo, Kimbundo, Tchokwe, 
Umbundo, Mbunda, Kwanyama, Nhaneca, Fiote, 
Nganguela, etc.

Clima: em Angola tem duas estações: a das 
chuvas, período mais quente que ocorre entre 
os meses de Setembro a Maio, e a do Cacimbo. 
A do Cacimbo ou Seca é menos quente e vai de 
Maio a Setembro.

Geografia: Aproximadamente 65% do território 
está situado numa altitude entre 1000 e 1600 
metros. 
O país possui uma situação geográfica peculiar, 
por estar na zona intertropical e subtropical 
do hemisfério Sul, ser próximo ao mar, e pelas 
especificidades do seu relevo, divide-se em 
duas regiões climáticas distintas:

• A Região Litoral - com umidade relativa média 
anual de 30% e temperatura média superior aos 
23°C;

• A Região do Interior, subdividida em Zona 
Norte, com elevadas quedas pluviométricas 
e temperaturas altas , zona de Altitude que 
abrange as regiões planálticas centrais com 
uma estação Seca de temperaturas baixas e a 
Zona Sudoeste, semiárida em consequência da 
proximidade do deserto do Namibe, extensão do 
deserto do Kalahari, sujeita a grandes massas 
de ar tropical continental.

Temperatura: As Temperaturas Médias do país 
são: 27°C máxima e 17°C mínima

A esta diversidade climática corresponde 
um potencial turístico representado por um 
patrimônio natural riquíssimo em flora e fauna 
diversificada, possibilitando a prática de todo 
tipo de atividades de lazer, hobbies e aventuras.

Flora: Angola apresenta cinco tipos de zonas 

naturais, a floresta úmida e densa como a 
de Maiombe que contém as mais raríssimas 
madeiras do mundo, as Savanas, normalmente 
associadas às matas como é o caso das Lundas, 
as Savanas secas com árvores ou arbustos, em 
Luanda, baixa de Kassanje e certas áreas das 
Lundas.
Existem ainda zonas de Estepe ao longo de uma 
faixa que tem o início a sul do Sumbe e, por fim, 
a desértica que ocupa uma estreita faixa costeira 
no extremo sul do país, onde podemos encontrar 
no deserto do Namibe uma espécie única e 
endêmica no mundo que tanto caracteriza este 
país a “Welwitshia Mirabilis”.

Fauna: Em Angola conhecem-se inúmeras 
espécies espalhadas por várias regiões. 
Na floresta do Maiombe habitam Gorilas, 
Chimpanzés e Papagaios, nas zonas naturais 
mais úmidas do norte, centro e leste, podemos 
observar o Golungo, a Palanca Negra-Gigante, 
uma espécie endêmica no mundo e em vias de 
extinção, a Seixa, e os Elefantes. Já nas regiões 
mais secas aparecem a Cabra de Leque, o 
Guelengue do deserto ou Órix, o Gnu, a Impala, 
a Chita, o Búfalo, também o Elefante, a Zebra e 
a Girafa. Animais mais ou menos comuns a todo 
o território são a Hiena, a Palanca Vermelha, o 
Leão, o Leopardo e o Hipopótamo.

Na fauna marítima existem igualmente uma 
enorme variedade de peixes e de mariscos 
que se encontram também nos rios e que, a 
par destes, podemos ver também Crocodilos e 
Jacarés.

Principais Rios: O principal rio de Angola é o 
Kwanza, que dá o nome a moeda nacional com 
1000 Km de longitude, mas apenas 240 Km são 
navegáveis. De seguida, o Kubango com 975 
Km, depois o Cunene com 800 Km e por fim, na 
lista dos quatro principais do país, o Zaire com 
150 Km de longitude, sendo este último, todo ele 
navegável.

Os rios angolanos oferecem oportunidades 
para a implementação de negócios de interesse 
turístico ou mistos do tipo comércio-turismo ou 
ainda a prática do ecoturismo.

Recursos Minerais: Angola é um país 
potencialmente rico em recursos minerais. Estima-
se que o seu subsolo albergue 35 dos 45 mais 
importantes do comércio mundial entre os quais 
se destacam o petróleo, gás natural, diamantes, 
fosfatos, substâncias betuminosas, ferro, cobre, 
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magnésio, ouro e rochas ornamentais, etc

Como Chegar: Angola tem um Aeroporto 
Internacional (4 de Fevereiro) em Luanda, onde 
várias companhias aéreas internacionais, bem 
como, a companhia de bandeira, a TAAG – Angola 
Airlines, operam para garantir a comunicação de 
Angola com o exterior.
Os acessos às províncias podem ser feitos por via 
aérea, pois Angola tem uma rede de aeroportos 
cobrindo todo o território. Nas principais capitais 
encontram-se aeroportos asfaltados, mas a 
maior parte é de terra batida.

Passaporte, Vistos e Alfândegas: Para entrar 
no país, o turista deve possuir passaporte e um 
visto emitido por um Consulado de Angola no 
país de origem.
Vistos online são também uma possibilidade em 
http://www.smevisa.gov.ao

Vestuário: O vestuário é ligeiro durante todo o 
ano nas zonas mais litorais, pelo que não deve 
esquecer biquínis e fatos de banho. Mais para o 
interior são aconselháveis agasalhos.

Água e Eletricidade: Embora a água seja de 
razoável qualidade não é aconselhável bebê-

la. Existe disponível água engarrafada de boa 
qualidade.
A corrente eléctrica é de 220/240v 50hz. 

Moeda e câmbio: A moeda nacional é o kwanza 
cuja paridade com moedas estrangeiras tem 
frequentes ajustamentos ao longo do ano, pelo 
que aquela deve ser obtida junto de um Banco.
A troca da moeda pode ser feita em bancos e 
casas de câmbio. Não é permitido sair do país 
com moeda local.

Horário de funcionamento dos bancos: De 
segunda a sexta: O8:00hs – 15:00

Saúde: Para entrar no país é necessário 
apresentar o certificado de vacinas contra a 
febre-amarela. Durante a estadia, é aconselhável 
tomar medidas preventivas contra picadas de 
mosquitos, susceptíveis de transmitir a malária, 
bem como, precaução no consumo de água 
e alimentos, de forma a evitar transtornos 
intestinais frequentes em zonas tropicais. No 
caso de necessidade de cuidados de saúde 
imediatos, os mesmos podem ser assegurados 
por hospitais ou por clínicas. Existem farmácias 
em todas as províncias.

ANUNCIE AQUI

DEPARTAMENTO COMERCIAL | INFO@SWIIONLINE.COM | +244 933 250 105
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FAUNA - FLORA
Fauna e flora com especies unicas e em perteita ligação 
com a natureza

HISTORIA

Um território com Historia, cheio de pontos para 

mostrar. 

Das gravuras rupestres à arquitectura colonial
SEMBA - KIZOMBA - KUDURO

Os ritmos e as danças angolanas estão na moda e têm 

potencial para se tornarem um importante produto 

cultural

QUEDAS DE KALANDULA
Localizada no rio Lucala, o mais importante afluente do rio Kwanza. Com uma extensão de 410 mts e uma altura de 105 mts, são as segundas maiores de África.

PARQUES NATURAIS
Angola tem uma vasta oferta de áreas protegidas, con-
stituídas em Reservas e Parques Nacionais, Florestais, 
Regionais e Parciais.

MARAVILHAS NATURAIS
As belezas naturais estendem-se de norte a sul pelos montes e vales desta terra de encantos

LUANDA

Luanda a capital é a maior cidade de Angola. Localiza-

da na costa do Oceano Atlântico, é também o principal 

porto e centro económico do país.

PRAIAS
Angola dispõe de cerca de 1.650 Km de litoral, onde in-

úmeros rios de caudal elevado desaguam formando 

imensos estuários.

Linhas de Apoio
+244 931 510 510

hoteisangola.com
info@hoteisangola.com @

Redes Sociais

https://www.hoteisangola.com/

