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Rotary Club de Vale de Cambra ofereceu portáteis 
a crianças com necessidades especiais 
O Rotary Club de Vale de Cam-
bra entregou, no dia 15 de de-
zembro, dois portáteis a alunos 
com necesidades educativas 
especiais.  

Os alunos com necessidades 
educativas especiais também 
estão no foco das atenções do 
Rotary Club de Vale de Cam-
bra. No dia 15 de Dezembro, o 
Club levou a acabo mais uma 
iniciativa de carácter social, 
concretizando a entrega de dois 
equipamentos “Portátil Híbrido” 
a alunos de educação especial. 

A entrega decorreu na bi-
blioteca da Escola Secundaria 
de vale de Cambra. Este é um 

projeto que decorre no âmbito 
da área da ação “Alfabetização 
e Educação”, tendo em vista o 
apoio a alunos com necessida-
des educativas especiais, mais 
concretamente no que respeita a 
atraso global de desenvolvimen-
to cognitivo e motor, nomeada-
mente grande dificuldade a nível 
da motricidade fina. 

O projeto teve o apoio da 
Fundação Rotaria Portuguesa, 
bem como de dois empresários 
de Vale de Cambra e virá, a partir 
de agora, nas palavras do seu 
presidente, José Roque "fazer a 
diferença como é nosso lema, 
também na vida destas crianças. 
Estamos certos de que, com este 
novo equipamento, o desempe-
nho destas crianças na escola, 
sairá beneficiado”, acrescentou o 
responsável.

Misericórdia no “Natal dos Hospitais”
A Santa Casa da Misericór-

dia de Vale de Cambra foi uma 
das instituições destacadas na 
emissão de 2017 do programa 
televisivo da RTP 1 “Natal dos 
Hospitais” que passou no dia 14 
Dezembro. O Lar foi a resposta 
social escolhida pela direção 
de programas. O Provedor, 
António de Pina Marques e a 
Diretora Carla Pinho explica-
ram as dinâmicas, mostraram 
as instalações. Durante uma 
tarde a equipa de reportagem da 
RTP com a conhecida repórter 
Vanessa Oliveira esteve no Lar de 
Burgães, protagonizando vários 
momentos de interação com os 
residentes e muita simpatia.

A Santa Casa está muito grata a 
toda a equipa por este momento 
e por levar longe esta missão. 
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