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THE ENGLISH CENTRE COMEMORA HALLOWE’EN
DEZENAS ADEREM À INICIATIVA

A manhã do passado sábado surpreendeu os transeuntes do centro da cidade, com
dezenas de crianças e muitos adultos a darem largas à sua imaginação construindo
artefactos alusivos ao DIA DAS BRUXAS (HALLOWE’EN), promovido para os seus alunos e
quem mais quis participar pelo The English Centre.
Tradição nascida em Inglaterra mas frequentemente associada aos Estados Unidos e
Canadá, o DIA DAS BRUXAS tem a sua origem nos Celtas e assinala o dia (noite) em que
supostamente espíritos, bruxas e almas do além decidem vir visitar-nos.
Essencialmente comemorado pelas crianças dando azo ao seu imaginário, esta tradição
fortemente enraizada noutras culturas anglo saxónicas, tem nos últimos anos ganho
mais relevância no nosso país, assistindo-se cada vez mais a iniciativas em que espíritos
e feitiçarias são parodiadas, com os adultos a aderirem em crescendo aos mistérios do
além.
Mostrar a tradição e envolver todos os que espontaneamente quiseram aderir, foi a
proposta do The English Centre que preparou para a ocasião um conjunto de artefactos
alusivos ao tema, atraindo pelo inesperado jovens e adultos que durante um par de
horas mostraram os seus dotes artísticos na construção ou decoração de esqueletos,
bruxas e morcegos, com um lado do nosso imaginário que todos possuímos, mas afinal
ninguém sabe exactamente caracterizar.
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Pela forte aderência, inesperada e saudável algazarra de miúdos e adultos, esta é uma
iniciativa a repetir pela escola de línguas no futuro.
Esta iniciativa do The English Centre, contou com os apoios da Câmara Municipal de
Caldas da Rainha e do Centro Comercial D. Carlos I.

FOTO 1 - APRENDIZ DE BRUXARIAS. UMA “PROFISSÃO” A LEVAR MUITO A SÉRIO.

FOTO 2 – BRUXAS, VAMPIROS E ESQUELETOS PARA TODAS AS IMAGINAÇÕES.

FOTO 3 – DEZENAS DE CRIANÇAS E FAMÍLIAS EM PLENA CRIATIVIDADE.
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