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DE

TEXTO DE APOIO
OPERATION CHRISTMAS PRESENT III
THE ENGLISH CENTRE PROMOVE MAIS UMA CAMPANHA DE RECOLHA DE PRESENTES PARA
CRIANÇAS E JOVENS DESFAVORECIDOS

Pela terceira vez consecutiva e animados pelo sucesso dos anos anteriores, o
The English Centre vai levar a cabo nas suas escolas da Benedita e Caldas da
Rainha, entre os dias 2 e 18 de Dezembro, a OPERATION CHRISTMAS
PRESENT III, a favor do Centro de Acolhimento Temporário e do Lar de Jovens
da Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha.
Dirigida aos seus alunos, familiares e público em geral que desejem efectuar a
sua contribuição, a campanha pretende a todos mobilizar e assim contribuir
para que estas crianças e jovens a cargo de uma instituição de reconhecido
mérito, possam sentir este Natal, a magia de abrir o presente com que tanto
sonharam.
De acordo com os serviços da Santa Casa da Misericórdia as ofertas de maior
necessidade para estas crianças e jovens, são jogos pedagógicos que ajudem a
desenvolver a linguagem e promover os estímulos sensoriais, roupas,
acessórios, artigos de desporto, livros, CD’s, jogos electrónicos e material
escolar, entre outros. As idades variam entre 1 mês e os 18 anos. Os artigos
podem ser novos ou usados desde que em bom estado de conservação.
Para além da grande mobilização que a escola está a promover junto dos seus
alunos, a população em geral que assim o deseje pode participar, entregando
as suas ofertas nas instalações do The English Centre da Benedita e de Caldas
da Rainha.
Com a solidariedade de todos, vamos contribuir para que estas crianças e
jovens tenham um Natal repleto de alegria, cor e magia.

