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.….. SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CALDAS DA RAINHA

TEXTO DE APOIO
THE ENGLISH CENTRE LEVOU A EFEITO A XIV OPERATION CHRISTMAS
PRESENT
CONTRIBUTOS PARA UM NATAL MAIS FELIZ

A escola de línguas de The English Centre, levou a efeito nas suas academias de
Caldas da Rainha e Benedita pelo décimo quarto ano consecutivo a sua OCP, a qual
tem por finalidade a angariação de presentes de Natal para o Lar de Meninas da
Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha e Loja Social da Junta de Freguesia
de Benedita, e que decorreu entre os dias 02 e 17 de Dezembro.
Dirigida essencialmente aos seus alunos, mas com o contributo de muitos anónimos
que se juntaram a esta ação de solidariedade social, a OCP tem, ao longo da última
década e fruto da boa vontade e espírito de entreajuda de alunos e encarregados de
educação, permitido entregar milhares de presentes às duas instituições com as
quais detém este protocolo e as quais, pela sua obra social, merecem a confiança o
reconhecimento do público em geral.
O The English Centre, que se assume como mais que uma escola de línguas e se
afirma como educador, coloca um ênfase muito grande nesta ação de solidariedade
social, com a qual pretende não só angariar presentes para os mais necessitados,
nomeadamente crianças, mas também sensibilizar os seus alunos sobretudo os mais
novos para valores de partilha e responsabilidade social.
A academia de línguas agradece aos seus alunos e a todos aqueles que contribuíram
de forma direta ou indireta para esta grande ação de solidariedade.
A escola, encorajada pelo êxito do seu trabalho neste campo, tem já planeado para
o próximo ano a realização de mais uma edição da OCP.

