Comunicado de Imprensa

Iniciativa de divulgação cultural e empresarial no Dia de Portugal, contou com o
apoio da TVCABO e juntou milhares de portugueses e moçambicanos

Maputo, 11 de Junho de 2013 – A TVCABO – marca de referência e único operador de
televisão e Internet em Moçambique – foi uma das empresas que apoiou a Festa do Dia
de Portugal no passado dia 9 de Junho. A comemoração decorreu na Escola Portuguesa,
entre as 11h e as 18h, e juntou mais de 2000 pessoas.

Esta iniciativa promovida pela Comissão Organizadora de Eventos da Comunidade
Portuguesa e alguns voluntários, teve como objectivo não só juntar pessoas de diferentes
comunidades, como também dar a conhecer Portugal e a sua cultura, promovendo os
produtos e serviços do País.

O Evento contou com o apoio do Operador de telecomunicações TVCABO que
disponibilizou WI-FI para acesso à internet no recinto.
.
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“ O Dia de Portugal promove o envolvimento do operador de telecomunicações
com a comunidade local empresarial e cultural na partilha de soluções que visam
contribuir para o desenvolvimento socioeconómico de Moçambique, enquadrandose assim na política de Responsabilidade Social da Empresa, afirma Fernando
Azevedo, Director Geral da TVCABO.

O evento contou com animação em todo o recinto: um espaço para crianças; um espaço
juvenil / radical, desafiando os mais corajosos a fazer escalada; um palco para
espetáculos, onde todos puderam assistir aos concertos do português João Só e dos
moçambicanos Stewart Sukuma e Neyma, entre outros artistas; uma área dedicada às
livrarias, instituições de solidariedade e artesãos; uma área de exposições e uma área
dedicada às empresas, onde a TVCABO se fez representar num stand que primou pela
animação e oferta constante de brindes aos visitantes do espaço.

Sobre a TVCABO
Único operador dual play de TV+NET do país que aposta em tecnologias e infraestruturas inovadoras para fornecer serviços multimédia, internet de banda larga e
televisão por cabo em fibra óptica. Presente em Maputo, Beira, Tete, Pemba e Nampula,
disponibiliza mais de 200 canais de informação e entretenimento e uma velocidade de
navegação de internet até aos 20 Mbps.

Para mais informações, contactar: 21 480 550 | tvcabo@tvcabo.co.mz
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