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TEXTO DE APOIO

OPERATION CHRISTMAS PRESENT XI
NO ANO DO SEU 30º ANIVERSÁRIO O THE ENGLISH CENTRE REALIZA A XI
CAMPANHA OPERATION CHRISTMAS PRESENT

No ano em que comemora o seu 30º aniversário, o The English Centre realiza
a décima primeira campanha Operation Christmas Present a favor, à
semelhança do ano anterior, da Santa Casa da Misericórdia de Caldas da
Rainha para as valências: Lar de Infância e Juventude e do Centro de
Acolhimento Temporário e famílias carenciadas sob a sua guarda e da Loja
Social da Benedita.
Por toda a obra social realizada e reconhecida por todos nós, estes foram os
parceiros privilegiados para o destino dos presentes que se espera angariar
num período por todos assinalado com os valores da paz e solidariedade

Ao longo de dez anos a escola conseguiu incutir nos seus alunos,
essencialmente nos mais novos, valores de responsabilidade social,
solidariedade e partilha com os mais necessitados mobilizando-os, com o
apoio dos encarregados de educação, a contribuírem com o possível e assim
fazerem a felicidade daqueles que pouco ou nada têm.

A equipa da escola de línguas apela a todos a sua participação de forma
voluntária, oferecendo o que por vezes já não necessitam. De acordo com
os pedidos dos técnicos da Santa Casa da Misericórdia este ano podemos
apoiar as crianças com roupas (tamanho de 12 a 18 anos), calçado
(tamanhos de 36 a 43), material escolar e jogos. Para a Loja Social da
Benedita os artigos mais prementes são roupa de casa, sobretudo lençóis e
atoalhados, pequenos eletrodomésticos, produtos de higiene, brinquedos,
livros infantis e material escolar.

Esta é uma causa maior que a todos propõe abraçar e assim com um simples
gesto fazer sorrir as crianças a cargo destas instituições na noite de Natal
com toda a sua magia e simbolismo.

Todos os interessados em participar nesta décima primeira edição da
Operation Christmas Present, promovida pelo The English Centre, podem
deixar as suas ofertas na secretaria da escola de línguas até ao dia 20 de
dezembro.
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