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TEXTO DE APOIO

THE ENGLISH CENTRE LANÇA ACADEMIAS CRIATIVAS NO ANO
EM QUE COMEMORA O SEU

25º ANIVERSÁRIO

No ano em que comemora o seu 25º aniversário sendo a escola de
línguas mais antiga de Caldas da Rainha e de toda a região Oeste, o The
English Centre avança com um novo projeto lançando as academias de
Escrita Criativa, Fotografia, Música e Pintura.

Produzidas em parceria com profissionais de reconhecido mérito nas
várias áreas, as academias vão funcionar nas instalações sede da escola
em Caldas da Rainha, situadas no centro da cidade no edifício do D.
Carlos I, as quais pela sua dimensão e modernidade oferecem todas as
condições logísticas para a realização deste tipo de atividades.

Assumindo-se como um educador, mais do que exclusivamente uma
escola de línguas certificada, o The English Centre oferece a partir de
junho mais um leque de oportunidades a crianças, adolescentes e adultos

que, em horário laboral ou pós laboral, queiram fazer a sua iniciação no
mundo das artes e pela mão de especialistas podem dar os primeiros
passos em matérias tão abrangentes e interessantes sob o ponto de vista
artístico e cultural como a arte de escrever, fotografar e tomar contato
com a música ou as artes plásticas.

Esta iniciativa do instituto de línguas é aberta ao público em geral, sendo
os grupos divididos por escalão etário e nível de conhecimento de forma a
fomentar o estímulo e a interação dos participantes nas várias academias,
conforme as matérias.

Partindo do princípio que existe algo de criativo em todos nós, tantas
vezes escondido ou a aguardar uma oportunidade para ser fomentado, as
academias agora criadas são tão oportunas quanto a necessidade
crescente de nos completarmos com atividades lúdicas e criativas que
fogem à rotina do quotidiano e nos completam como seres humanos.

No caso das crianças e adolescentes, as novas oportunidades oferecidas
pelo The English Centre têm como objetivo despoletar tão cedo quanto
possível

o

gosto

por

atividades

criativas

e

culturais,

semeando

oportunidades futuras.

O acesso aos materiais e equipamentos, resultado de uma oferta nunca
antes registada no mercado, é muito acessível não vedando o acesso a
quem se deseje inscrever.

A academia de Fotografia conta com a parceria da Foto Franco e a
participação direta de Marcos Pinto, Presidente da Associação Nacional de
Fotógrafos Profissionais.

Mais informações e esclarecimentos podem ser obtidos em www.theenglish-centre.com, ou diretamente na secretaria da escola.

Os participantes contam nesta nova iniciativa do The English Centre com
a garantia da qualidade académica que carateriza a cultura de trabalho
da escola.

