PRESS RELEASE
N.º 12/2014
Data: 2014/11/27

Antes
Acontecimento

ASSUNTO: ................................ OPERATION CHRISTMAS PRESENT IX
PROMOTOR: ............................. THE ENGLISH CENTRE – ESCOLA DE LÍNGUAS
DATA: ...................................... 05 A 22 DE DEZEMBRO DE 2014
LOCAIS: .................................... ESCOLAS DO INSTITUTO DE LÍNGUAS DA BENEDITA E DE C.
RAINHA
AÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
A FAVOR DA:

…………………………. SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DAS CALDAS DA RAINHA
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OPERATION CHRISTMAS PRESENT
THE ENGLISH CENTRE LANÇA PELO NONO ANO CONSECUTIVO A
CAMPANHA OPERATION CHRISTMAS PRESENT

Pelo nono ano consecutivo o The English Centre lança a campanha
Operation Christmas Present, procurando com esta iniciativa ajudar as
meninas do Centro de Acolhimento Temporário e Lar de Infância e
Juventude da Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha e famílias
carenciadas apoiadas por esta instituição, com presentes de Natal
oferecidos pelos seus alunos e comunidade em geral, associando-se assim
também ao Dia Internacional da Solidariedade Humana que se comemora a
20 de dezembro.

Na continuação do objectivo de reviver esta campanha iniciada em 2005, a
equipa da escola de línguas apela a todos a sua participação, de forma
voluntária, numa das principais missões de intervenção cívica e luta contra
as desigualdades. A campanha visa ainda promover junto dos alunos da
escola o sentido de responsabilidade social e partilha para com os mais
desfavorecidos.

Esta é uma causa maior que a todos propõe abraçar e assim com um
simples gesto fazer sorrir as crianças a cargo da Santa Casa da Misericórdia
na

noite

de

Natal

com

toda

a

sua

magia

e

simbolismo.

A direção do instituto de línguas convida os seus alunos a oferecerem uma
pequena caixa embrulhada, recheada com pequenos presentes de acordo
com os pedidos dos técnicos da Santa Casa da Misericórdia: fraldas
(tamanhos 2, 3 e 6) e toalhitas e material escolar (cadernos, lápis,
canetas, borrachas, réguas, marcadores, máquinas de calcular, fita cola,
estojos e mochilas) para crianças dos 0 aos 14 anos de idade e material
escolar e de expressão plástica, jogos, puzzles e vestuário para meninas
dos 11 aos 19 anos.

Todos os interessados em participar nesta nona edição da Operation
Christmas Present, promovida pelo The English Centre, podem deixar as
suas ofertas nas secretarias da escola de línguas da Benedita e Caldas da
Rainha até ao dia 22 de dezembro.
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