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TVCABO oferece Internet Banda Larga e Televisão a crianças da
Escola de Santo António em Benguela
Mais de 800 crianças da Escola de Santo António, em Benguela, comemoram o Dia da
Criança de forma inesquecível, ao receberem da TVCABO Internet e Televisão
gratuita

No âmbito do Dia Mundial da Criança, a TVCABO ofereceu à Escola da Casa de Santo
António, localizada em Benguela, serviço de Internet Banda Larga e Televisão,
permitindo assim uma melhoria nas condições de ensino das mais de 800 crianças que
a Casa de Santo António acolhe diariamente.
Estiveram presentes na comemoração o Dr. Francisco Ferreira, Director-geral da
TVCABO Angola, Maria José Garcia, Administradora Municipal Adjunta de Benguela,
Dongala Pedro, representante da Direcção Provincial da Educação, Natália Adelino,
representante da Direcção Provincial da Assistência e Reinserção Social e o Dr.
Alexandre Leitão, Cônsul do Consulado Geral de Portugal em Benguela.
Ainda no decorrer do acto, e em parceria com a Agência de Comunicação e Publicidade
YoungNetwork Angola, foram entregues à Escola “Kits de Pintura” compostos por
livros de pintura e lápis de cor, com o objectivo de estimular as capacidades criativas
das crianças em idade escolar.
Para a TVCABO esta iniciativa não é apenas uma acção de solidariedade social, como
também reflecte a responsabilidade acrescida da empresa, enquanto agente social, em
zelar pelo bem-estar e pelo futuro das nossas crianças, contribuindo para o
desenvolvimento social do país.
De realçar que a Congregação das Servas Franciscanas Reparadoras já mereceu o
reconhecimento de instituição de interesse público e assume um papel de interlocutor
perante entidades públicas e privadas que impulsionem projectos solidários junto da
população mais carente de alguns Países. A Escola da Casa de Santo António, localizada
em Benguela, acolhe diariamente 400 crianças em dois turnos, fornecendo a cada uma
duas refeições por dia.
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Esta acção integrou o programa de responsabilidade social da TVCABO e vem
demonstrar, mais uma vez, o empenho da empresa junto da população mais
necessitada do país. A determinação da TVCABO em reforçar a sua acção social em
prol do desenvolvimento cultural e social é prova de que o respeito e a preocupação
pelo ser humano é essencial como medida de sucesso na liderança dos negócios.
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