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TEXTO DE APOIO

OPERATION CHRISTMAS PRESENT VII

THE ENGLISH CENTRE PROMOVE PELA SÉTIMA VEZ AÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL A
FAVOR DOS MAIS DESFAVORECIDOS

No ano em que comemora o seu 25º aniversário, o instituto de línguas The
English Centre leva a efeito pelo sétimo ano consecutivo, entre 26 de
novembro e 14 de dezembro, nas suas escolas da Benedita e Caldas da
Rainha a OPERATION CHRISTMAS PRESENT.

Dirigida aos seus alunos, encarregados de educação e público anónimo em
geral, esta ação de solidariedade social, a favor dos mais desfavorecidos, vai
a todos mobilizar no sentido de angariar o maior número de presentes de
Natal e de bens alimentares a favor do Centro de Acolhimento Temporário,
Lar Interno Feminino e Cantina Social da Santa Casa da Misericórdia de
Caldas da Rainha, e famílias carenciadas apoiadas por esta instituição.

Brinquedos pedagógicos, roupas, acessórios, artigos de desporto, 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. Este ano, pelas razões por todos conhecidas, a Santa Casa pede
também ajuda com a oferta de bens alimentares nomeadamente: cereais,
bolachas, azeite, vinagre, sal, leite, açúcar e manteiga, entre outros bens
essenciais.

Todos os interessados em participar em mais uma ação de solidariedade
promovida pelo The English Centre podem deixar as suas ofertas nas
secretarias do instituto 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

e

adolescentes. Por menos de 1€ é possível fazer a diferença e participar com
a oferta de um bem alimentar.

