Comunicado de Imprensa

TVCABO leva diversão à Escola 2025
 Iniciativa enquadra-se no âmbito do Dia Internacional da Criança
Luanda, 1 de Junho de 2017 – A TVCABO, marca pioneira na distribuição de dados e
conteúdos por cabo no continente africano, junta-se nesta quinta-feira, 1 de Junho, às
crianças da Escola 2025 localizada no Bairro da Tourada, para celebrar o Dia
Internacional da Criança com vários momentos de entretenimento.

Dança, poesia, passagem de modelos infantil e concurso de cultura-geral são as
actividades preparadas pela Operadora e pela Direcção da Escola. Para cada uma das
actividades, os vencedores receberam como prémio uma bicicleta, cortesia da
TVCABO.

Além de responsáveis daquela Instituição de Ensino, com destaque para a sua
Directora Afonsa Fernandes, marcam também presença no evento alguns
Colaboradores da TVCABO que interagem entusiasticamente com as dezenas de
crianças.
Para Dr. Francisco Ferreira, Director Geral da TVCABO, explica que a TVCABO
preocupa-se com o bem-estar das comunidades e, em particular, o das crianças. A
responsabilidade social tem um espaço cada vez mais importante na nossa
programação de actividades extra profissionais e proporcionar momentos
inesquecíveis como estes enche-nos de orgulho”, refere o responsável máximo da
operadora em Angola.
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Sobre a TVCABO
Operador por cabo em fibra óptica e triple play de TV+NET+VOZ, a TVCABO aposta em
tecnologias e infra-estruturas inovadoras para fornecer serviços de internet de banda
larga, televisão digital e telefone. A TVCABO disponibiliza actualmente mais de 200
canais de televisão, uma velocidade de navegação de Internet até 50 Mbps com
tráfego ilimitado, e um serviço de voz fixa com chamadas gratuitas na rede TVCABO.
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