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TEXTO DE APOIO

OPERATION CHRISTMAS PRESENT VIII

O THE ENGLISH CENTRE LEVA A EFEITO A SUA ACÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL PELO
OITAVO ANO CONSECUTIVO

Com a chegada da época natalícia renova-se no The English Centre o
sentimento de partilha e ajuda. Pelo oitavo ano consecutivo, o instituto de
línguas leva a efeito entre 25 de novembro e 17 de dezembro nas suas
escolas da Benedita e Caldas da Rainha a OPERATION CHRISTMAS PRESENT.

Acreditando que com um pouco de cada um se consegue arrancar sorrisos, o
instituto dirige esta acção a todos os seus alunos, encarregados de educação
e público em geral, a favor dos mais desfavorecidos. O The English Centre
pretende angariar o maior número de presentes de Natal a favor do Centro
de Acolhimento Temporário e Lar de Infância e Juventude da Santa Casa da
Misericórdia de Caldas da Rainha, e famílias carenciadas apoiadas por esta
instituição.

A recolha de pijamas, robes, roupa interior, polares, chinelos, meias antiderrapantes, artigos de higiene, livros, CDS e material escolar entre outros,

novos ou usados em bom estado, são os artigos considerados mais
importantes pelos serviços da Santa Casa da Misericórdia.

Todos os interessados em participar em mais uma ação de solidariedade
promovida pelo The English Centre, podem deixar as suas ofertas nas
secretarias da academia de línguas da Benedita e Caldas da Rainha.

Este é um grande apelo à solidariedade a favor dos verdadeiramente mais
necessitados. Todos temos algo que já não usamos mas que pode fazer a
diferença

e

contribuir

para

um

Natal

mais

feliz

destas

crianças

adolescentes.
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