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OPERATION CHRISTMAS PRESENT
SOLIDARIEDADE É A PALAVRA DE ORDEM NO THE ENGLISH CENTRE

A entrada no mês de dezembro tem sempre um gosto especial e no The
English Centre esse é um sentimento partilhado. A partir do dia 2 a
Escola de Línguas dá início à OPERATION CHRISTMAS PRESENT, nesta
que é já a 4ª edição. O evento, mais do que associado às festividades do
Natal, constitui-se como uma ação de solidariedade.

Acreditando que juntando um pouco de cada um conseguimos alcançar
muito, a OPERATION CHRISTMAS PRESENT tem como propósito reunir
bens de utilidade para os mais desfavorecidos. Dirigida aos alunos,
familiares e público em geral, a campanha reverte a favor da Associação
Sorriso Amigo da Benedita e da Cruz Vermelha Portuguesa (Delegação
de Caldas da Rainha), entidades que têm desenvolvido um trabalho de
reconhecido mérito na área social em ambas as zonas geográficas da
nossa Região.

Para além do amor, do carinho e da amizade que podemos oferecer
diariamente, as ofertas consideradas mais necessárias/desejadas são

brinquedos, jogos pedagógicos, material escolar e roupas, sendo que
qualquer gesto de solidariedade é sempre bem-vindo. Novo ou usado,
desde que em bom estado de conservação, o mais importante é
contribuir para que aqueles que mais precisam tenham um Natal mais
feliz e com direito a uma surpresa.

Todos os interessados em juntar-se a esta grande iniciativa da Escola de
Línguas podem fazer as suas doações entre os dias 2 e 18 de dezembro
nas instalações do The English Centre, sitas em Benedita – R. Dr.
Joaquim Augusto de Carvalho, 5 – 1º Dt.º – e em Caldas da Rainha – R.
Heróis da Grande Guerra, 89 .

Seja solidário e contribua para um Natal mais mágico e colorido para
com os mais necessitados.
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