PRESS RELEASE
N.º 09 /2015
Data: 2015/11/20

Antes Acontecimento

ASSUNTO: ................................ OPERATION CHRISTMAS PRESENT X
PROMOTOR: ............................. THE ENGLISH CENTRE – ESCOLA DE LÍNGUAS
DATA:...................................... 23 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2015
AÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
A FAVOR DA:

APOIOS:

……………………… SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DAS CALDAS DA RAINHA

……………………….. GAZETA DAS CALDAS; MAIS OESTE RÁDIO

TEXTO DE APOIO

OPERATION CHRISTMAS PRESENT X
THE ENGLISH CENTRE LANÇA PELO DÉCIMO ANO CONSECUTIVO A
CAMPANHA OPERATION CHRISTMAS PRESENT COM O APOIO DA GAZETA DAS CALDAS
E DA MAIS OESTE RÁDIO

Faz este Natal uma década que o The English Centre lançou a sua primeira
campanha Operation Christmas Present contribuindo com esta iniciativa
para ajudar as crianças mais necessitadas da região, num período por
todos assinalado com os valores da paz e solidariedade. Ao longo destes
dez anos a escola conseguiu incutir nos seus alunos, essencialmente no
mais novos, valores de responsabilidade social, solidariedade e partilha
com os mais necessitados mobilizando-os, com o apoio dos encarregados
de educação, a contribuírem com o possível e assim fazerem a felicidade
daqueles que pouco ou nada têm.
Tem sido a Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha, com a sua
obra social por todos reconhecida, o parceiro privilegiado para o destino
dos milhares de presentes angariados que, por sua vez, os faz chegar às
crianças do Lar de Infância e Juventude, do Centro de Acolhimento
Temporário e famílias carenciadas sob a sua guarda.

Assinalando também o Dia Internacional da Solidariedade Humana que se
comemora a 20 de dezembro e dando continuidade a este projeto iniciado
em 2005, a equipa da escola de línguas apela a todos a sua participação
de forma voluntária, numa das principais missões de intervenção cívica e
luta contra as desigualdades.

Esta é uma causa maior que a todos propõe abraçar e assim com um
simples gesto fazer sorrir as crianças a cargo da Santa Casa da Misericórdia
na

noite

de

Natal

com

toda

a

sua

magia

e

simbolismo.

A direção do instituto de línguas convida os seus alunos e o público em
geral a oferecerem pequenos presentes de acordo com os pedidos dos
técnicos da Santa Casa da Misericórdia: Aptamil 3, fraldas (tamanhos 4, 5
e cueca fralda), toalhitas e material escolar (cadernos, lápis, canetas,
borrachas, réguas, marcadores, máquinas de calcular, fita cola, estojos e
mochilas) para crianças dos 0 aos 14 anos de idade e material escolar e de
expressão plástica, jogos, puzzles e vestuário para meninas dos 11 aos 19
anos.

Todos os interessados em participar nesta décima edição da Operation
Christmas Present, promovida pelo The English Centre, este ano com o
apoio da Gazeta das Caldas e da Mais Oeste rádio que se juntam a esta
grande campanha de solidariedade, podem deixar as suas ofertas na
secretaria da escola de línguas ou na receção da Gazeta das Caldas até ao
dia 22 de dezembro.
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