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TEXTO DE APOIO

OPERATION CHRISTMAS PRESENT V

THE ENGLISH CENTRE PROMOVEU MAIS UMA AÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL A
FAVOR DOS MAIS DESFAVORECIDOS

Pelo quinto ano consecutivo o instituto de línguas The English Centre,
levou a efeito entre 29 de novembro e 17 de dezembro nas suas escolas
da Benedita e Caldas da Rainha, a OPERATION CHRISTMAS PRESENT.

Dirigida aos seus alunos, encarregados de educação e público em geral,
esta ação de solidariedade social para os mais desfavorecidos garantiu
cerca de duas centenas de presentes de Natal a favor do Centro de
Acolhimento Temporário e Lar Interno Feminino, da Santa Casa da
Misericórdia de Caldas da Rainha.

De realçar a grande melhoria não só na quantidade mas em particular na
qualidade dos artigos que foram oferecidos pelos nossos alunos e público
anónimo. Gesto registado com agrado e que contribuiu para que as

crianças e adolescentes ao cuidado desta instituição se sintam ainda mais
integradas na sociedade que os rodeia.

Segundo Dr.ª Teresa Roque, responsável pelos serviços da Santa Casa da
Misericórdia de Caldas da Rainha, os presentes fizeram a alegria dos mais
pequenos,

tendo

surpreendido

pela

quantidade

de

artigos

novos,

nomeadamente roupas e brinquedos. A técnica da Santa Casa agradece
em nome de todas as crianças àqueles que contribuíram para um Natal
mais feliz para os jovens ao cuidado da instituição.

Este foi mais um grande êxito do The English Centre, ao conseguir
motivar os seus alunos, professores, encarregados de educação e público
em

geral,

para

contribuírem
solidariedade.

de

no

melhor

forma

espírito

assertiva

natalício

em

mais

e

de

esta

solidariedade,
campanha

de

