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TEXTO DE APOIO
The English Centre organiza mais uma campanha de recolha de presentes de Natal.

O The English Centre realiza pelo décimo quarto ano a OPERATION CHRISTMAS PRESENT,
recolhendo junto dos seus alunos, familiares e público em geral, bens de primeira
necessidade, brinquedos e jogos didáticos, os quais revertem a favor do Lar de
Infância e Juventude e do Centro de Acolhimento Temporário a Famílias carenciadas
da Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha.
Pela obra social desenvolvida ao longo de gerações, a Santa Casa da Misericórdia,
com toda a sua experiência e idoneidade, é desde sempre o parceiro eleito pelo The
English Centre como destinatário dos bens angariados, os quais têm como últimos
destinatários essencialmente bebés, crianças e adolescentes à guarda desta
Instituição.
Com a OPERATION CHRISTMAS PRESENT, o The English Centre tem como objetivo essencial
incutir nos seus alunos sobretudos os mais jovens, valores de cidadania e
responsabilidade social, incentivando num período do ano de valores de Paz e
solidariedade a contribuírem para com os mais necessitados com bens que, embora

em bom estado, em muitos casos deixaram de ter uso. De acordo com os técnicos
da Santa Casa da Misericórdia, os artigos de maior necessidade, são os seguintes:
- Material escolar;
- Produtos de higiene infantil e juvenil;
- Fraldas,
- Toalhitas;
- Livros juvenis.
A ação de solidariedade decorre de 2 a 13 de dezembro, podendo todos aqueles que
desejam contribuir, deixar as suas ofertas na secretaria do The English Centre.
Com o nosso contributo, vamos fazer sorrir as crianças da Santa Casa da Misericórdia
na noite de Natal, com todo o simbolismo e valores da época natalícia.

-Bens recolhidos na edição de 2018 da OPERATION CHRISTMAS PRESENT

