
 
 

 

 

 

 

 
 
 
Campanha Aliados do Natal  
OFERTA DE 390 CABAZES ALIMENTARES E MAIS DE MIL BRINQUEDOS PARA FAMÍLIAS DO CONCELHO DE 
ODEMIRA 
 
Um total de 390 cabazes alimentares e cerca de mil brinquedos vão ser oferecidos a famílias carenciadas e 
a crianças do concelho de Odemira, com o objetivo de proporcionar um Natal mais feliz e mais solidário, 
através da campanha “Aliados do Natal”, promovida pela TAIPA - Organização Cooperativa para o 
Desenvolvimento Integrado do Concelho de Odemira, com o apoio do Município de Odemira. 
 
Além dos 390 cabazes distribuídos no concelho de Odemira, a TAIPA fará a entrega de 65 cabazes 
alimentares a famílias carenciadas do concelho de Aljezur, no âmbito do patrocínio da Caixa de Crédito 
Agrícola Mútuo de S. Teotónio.  
 
No dia 22 de dezembro, os cabazes alimentares serão  distribuídos junto das famílias do concelho de 
Odemira em situação de vulnerabilidade económica, sinalizadas pelas várias entidades com intervenção no 
território. A entrega às famílias será efetuada pelas 13 Juntas de Freguesia do concelho. 
 
À semelhança dos anos anteriores, foram também recolhidos mais de mil brinquedos junto da comunidade, 
que serão, em primeira linha, oferecidos a crianças de famílias carenciadas, sendo depois a oferta de 
presentes alargada a todas as crianças do concelho, inspirando a partilha e o espírito de Natal. A 
distribuição de presentes pelas crianças do concelho decorrerá nos dias 18,19, 22 e 23 de dezembro. 
 
A TAIPA conta a parceria do Município de Odemira, das Juntas de Freguesia, escolas e infantários, 
associações culturais e desportivas do concelho e com o patrocínio de dezenas de empresas locais. A 
campanha envolve milhares de euros e promove grande dinâmica ao nível social e económico.  

  
Para mais informações contactar: TAIPA - 283 320 020 / 961 503 590 
 
O Vereador, 
 
 
(Ricardo Cardoso) 
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