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Procedeu no sábado ao lançamento e apresentação da 
Casa modelo do condomínio "Dolce Vita" localizado no 
Bairro do Talatona em Luanda. 
A construção do condomínio começou há dois meses e 
Estão a ser construídos 32 edifícios e 450 apartamentos 
Com serviços de apoio. O empreendimento é dirigido à 
Classe média-alta. Além das torres de apartamentos, o 
Condomínio tem serviços de apoio. 
A empresa construtora projecta investir 350 milhões de 
Dólares e os 32 edifícios têm oito andares cada, numa 
Área total de 120 mil metros quadrados. O condomínio 
Tem todas as infra-estruturas e os arruamentos 
Necessários. O gestor da empresa construtora Jónica, 
Em Angola, Mário Dias, informou que a estratégia passa 
Pela expansão a novos mercados para atingir elevados 
níveis de crescimento. Angola foi o mercado escolhido 
para o início da estratégia de internacionalização da 
construtora portuguesa. 
Mário Dias disse que a empresa decidiu apostar em 
Angola, pelos sinais de crescimento económico que o 
país apresenta, mesmo em tempo de crise mundial, mas 
também pela credibilidade que tem conquistado no 
mundo. Os apartamentos da primeira fase são entregues no 
prazo de 25 meses. A construtora prevê criar 500 
postos de trabalho, directos e indirectos. O condomínio 
tem piscina exterior e interior, ginásio, spa, salão de 
estética, espaços comerciais, creche, sala de teatro e 
para festas e um mercado. 
O apartamento modelo, totalmente mobilado, tem três 
quartos. No acto da assinatura para a compra do 
apartamento, explicou o responsável pelas vendas, 
Valter Pontes, o cliente pode adquirir a mobília que 
pretende. Os preços das casas no condomínio "Do1ce 
Vita", variam entre 380 mil a dois milhões de dólares. 
No sábado, também foi feito o lançamento do projecto 
Majestic que, visa construir três torres em Luanda, na 
Avenida Lenine, junto ao Cine Tropical. As torres têm 
25 andares, dos quais 23 são apartamentos. Os dois 
pisos restantes são ocupados por escritórios e áreas 
para o comércio. 


