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JUNTOS SOMOS             
MAIS FORTES

edição especial
MEDIDAS 
PREVENTIVAS
COVID-19

Informações | dicas | conselhos e perguntas frequentes 
de consulta rápida, com a informação essencial
sobre o novo coronavírus e os apoios existentes
para famílias e empresas. Pág. 8
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respondem às necessidades das 
pessoas e mantêm bem vivo o 
espírito do Bairro de Benfica.   
A todos o nosso 
agradecimento pelo 
trabalho, solidariedade e 
sentido de comunidade 
que demonstrámos e cujos 
resultados entregámos à 
porta de muitos fregueses.  
Estamos a responder à 
emergência, resguardados 
em casa ou na rua para o 
estritamente necessário, 
e temos contado com 
um fantástico sentido 
cívico da generalidade da 
comunidade.  
Estamos a manter o 
isolamento, as distâncias e 
outras orientações que ajudam 
à contenção da pandemia, mas 
temos procurado estar o mais 
próximo possível das pessoas 
na concretização do que é 
fundamental para a saúde e o 
bem-estar. Podemos não estar 
juntos fisicamente, mas estamos 
sintonizados e ligados para 
superar este tempo difícil, com 
perdas, limitações e, por vezes, 
sentimentos menos positivos.  
Este número do jornal tem 
toda a informação sobre 
os serviços e as iniciativas 
disponíveis para responder às 
diversas necessidades individuais 
no nosso Bairro de Benfica. 
Este é um processo dinâmico, 
que evolui com a situação da 
pandemia, na certeza de que 
estamos atentos aos problemas 
e aos desafios, temos respostas 
e vamos continuar a trabalhar 
para manter o essencial da vida 
em Benfica.  
Nós, estamos sempre cá.  
Em conjunto, vamos superar 
mais este desafio.  

EDITORIAL - RICARDO MARQUES

ESTAMOS SEMPRE CÁ 

Benfica, Lisboa, o país e 
mundo enfrentam um enorme 
desafio de saúde pública.   
Este é um tempo de resistência 
e de ação, de adaptarmos os 
comportamentos individuais 
e comunitários às orientações 
das autoridades de saúde e de 
mantermos em funcionamento 
uma série de respostas 
fundamentais para o nosso 
acesso a bens e serviços 
importantes para o nosso 
dia-a-dia. 
É um tempo de contenção, 
em que o contributo de 
cada um é decisivo para o 
combate à COVID-19, mas 
é também um momento de 
apoiar quem tem de trabalhar, 
de ajudar quem precisa e de 
mobilizar o fantástico espírito 
de solidariedade do Bairro de 
Benfica.  
Nos medos, receios e 
incertezas que todos temos 
neste tempo, é importante 
que saibam que estamos 
sempre cá.   
Estamos cá, no bairro, para 
apoiar o comércio de Benfica, 
na dinamização possível, 
na criação de novas formas 
de acesso aos produtos e 
no reforço das entregas ao 
domicílio.   
Estamos ao lado de quem 
trabalha para responder às 
necessidades dos moradores, 
dos nossos comerciantes, 
contribuindo para a 
manutenção do emprego, nas 
nossas empresas e apoiando 
a economia local que são 
fundamentais para o presente, 
para o pós-pandemia e para o 
nosso espírito de comunidade.  
Estamos cá, em Benfica, 
porque mesmo em tempo de 
isolamento e de permanência 
em casa, a vida não pode parar, 
o tempo tem de ser preenchido 

e as necessidades têm de ser 
respondidas, com apoios 
presenciais ou à distância. É 
por isso que não desligámos, 
que reforçámos as respostas 
da junta, que apoiámos 
outras instituições que estão 
a acompanhar quem cá vive 
e que lançámos um conjunto 
de iniciativas digitais, que 
se destinam a disponibilizar 
sugestões e atividades nos mais 
diversos temas para toda a 
população.  
Estar sempre cá, significa estar 
atento e atuante em relação às 
crianças, às famílias, aos idosos, 
aos doentes crónicos e aos 
utentes do atendimento social, 
num tempo de redução dos 
rendimentos, de riscos laborais 
e de obstáculos no acesso 
a bens essenciais como os 
alimentos ou os medicamentos. 
Significa, gerar respostas e 
manter portas abertas.  
Por exemplo, nas últimas 
semanas, só o Mercado de 
Benfica recebeu mais de 
17 mil visitantes, e criou 
um sistema de entrega ao 
domicílio com mais de 180 
entregas diárias.   
Na área de apoio social 
fizemos 1359 entregas ao 
domicílio, entregamos 
211 cabazes alimentares, 
respondemos a 198 pedidos 
de apoio para os animais 
domésticos, fizemos 5.185 
contactos telefónicos e 
visitamos 447 idosos. E 
porque o tempo presente 
apresenta também desafios 
em termos de saúde mental, 
realizámos 1496 consultas de 
apoio psicológico.  
Estar sempre cá, é o que têm 
feito, em conjunto, as entidades 
locais, os comerciantes, os 
funcionários, os voluntários 
e as associações locais, que 

NOS MEDOS, RECEIOS E INCERTEZAS QUE TODOS TEMOS 
NESTE TEMPO, É IMPORTANTE QUE SAIBAM QUE ESTAMOS 
SEMPRE CÁ.   

RICARDO MARQUES  
PRESIDENTE 
DA JUNTA DE FREGUESIA
DE BENFICA

UM POR TODOSTODOS POR TODOS
#FIQUEEMCASA
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ENTREGA AO DOMICÍLIO
DE COMPRAS ESSENCIAIS
>  Bens alimentares, de higiene  

e farmácia 

ACOMPANHAMENTO
TELEFÓNICO AO IDOSO, 
com visita domiciliária em caso 
de necessidade, para identificar 
necessidades e diminuir o 
isolamento social.

APOIO ALIMENTAR
ÀS FAMÍLIAS CARENCIADAS 
identificadas na rede de apoio 
interinstitucional da freguesia 
> Entrega de refeições na 
Paróquia Nossa Senhora do 
Amparo, o Companheiro e 
CAE Boavista 

SERVIÇO DE PET SITTING
Através de rede de voluntários 
da freguesia.

FORNECIMENTO 
DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS 
DE ESCALÃO A, B OU NEES, 
em dois refeitórios escolares 
(Escola Parque Silva Porto e 
Arquiteto Ribeiro Telles) em 
modalidade de take away. 

BANCO ALIMENTAR 
> Programa especial de ajudas 
sociais para moradores. 

DIREITOS SOCIAIS

APOIO SOCIAL 
PARA APOIAR AS POPULAÇÕES MAIS VULNERÁVEIS, DURANTE ESTE PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19, 
A JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA LANÇOU UM CONJUNTO DE MEDIDAS PARA APOIAR OS IDOSOS, 
CRIANÇAS, DOENTES CRÓNICOS E UTENTES DO ATENDIMENTO SOCIAL. período de incertezas laborais, 

também tem crescido, assim 
como os pedidos de ajuda 
por parte da população idosa 
em isolamento. Situações 
vulneráveis a que tem sido 
necessário dar uma atenção 
redobrada. 
As nossas equipas saem 
diariamente à rua, para 
ajudarem quem mais precisa, 
e já fizeram 1359 entregas 
ao domicílio. Neste número, 
incluem-se 511 entregas de 
compras de bens alimentares, 
552 refeições confecionadas e 
236 entregas de medicamentos 
aos idosos, doentes crónicos 
e utentes do atendimento 
social.   
Também foram entregues 211 
cabazes alimentares, no âmbito 
de um programa especial de 
ajudas sociais, que abrange 
724 moradores de Benfica. 
Recebemos 198 pedidos de 
ajuda para o pet sitting, não 
esquecendo os nossos melhores 
amigos neste momento!  

Já passaram mais de três semanas 
desde o início de um trabalho 
incansável, não só de combate 
ao COVID-19 mas também 
para garantir à população de 
Benfica o acesso a bens e serviços 
indispensáveis ao seu bem-estar. 
A Junta de Freguesia de Benfica, 
com a colaboração dos seus 
funcionários, voluntários, IPSS, 
comerciantes e associações 
locais, tem conseguido dar 
resposta a um número cada 
vez maior de pedidos em várias 
áreas. 
O Mercado de Benfica recebeu 
mais de 17 mil visitantes, 
colocando em prática medidas 
rigorosas de prevenção e 
contingência, e entregou ao 
domicílio um número superior a 
3.000 encomendas. O aumento 
do número de entregas é 
significativo e as equipas têm 
feito um esforço adicional para 
levarem aos moradores produtos 
de confiança e qualidade. 
O número de famílias com 
dificuldades económicas, neste 

OS NÚMEROS
DAS PRIMEIRAS SEMANAS 

Desde que começámos, já 
contactámos 5185 pessoas via 
telefone, visitámos 447 idosos 
e realizámos 1496 consultas de 
apoio psicológico, devido ao 
agravamento dos problemas de 
ansiedade, depressões, isola-
mento e o agudizar de algumas 
situações pré-pandemia. 

As nossas equipas de Higiene 
Urbana e Espaços Verdes 
continuam a sair, diariamente, 
para as ruas de Benfica para 
manter a nossa freguesia limpa 
com a higienização e desinfeção 
dos espaços públicos e a 
manutenção dos espaços verdes. 
Nas últimas três semanas, foram 
tratados mais de 30 hectares 

de jardins e vários pontos da 
freguesia foram deservados, casos 
da Rua Cláudia Nunes, Rua da 
Venezuela, Rua da Nossa Senhora 
do Amparo, entre outras. 
Dando prioridade à limpeza 
de locais com maior afluência, 
junto de unidades de saúde, 
farmácias, comércio e na área que 
envolve o Mercado de Benfica, 

para minimizarmos os riscos 
de contágio da COVID-19, 
retirámos também mais de 15 
toneladas de lixo urbano e de 
lixo verde da freguesia. 
Estas equipas são alguns dos heróis 
de Benfica que, em tempo de crise, 
continuam a trabalhar em prol 
da nossa comunidade porque há 
atividades que não podem parar. 

AGRADECEMOS A TODOS   
OS QUE SE JUNTARAM A NÓS, 
PARA QUE POSSAMOS DAR 
CONTINUIDADE 
A ESTE PROJETO. 

FIQUE EM CASA!
NÓS CUIDAMOS DE SI.

 [ DE 16 DE MARÇO A 8 DE ABRIL ]

SAÚDE

USF RODRIGUES MIGUEIS RECEBE DOENTES COVID 19 
A Unidade de Saúde Familiar 
Rodrigues Miguéis está a fun-
cionar desde o final do mês de 
março como Área de Diagnóstico 
Covid-19, e é uma das 35 unida-
des de saúde abertas para casos 
suspeitos e doentes moderados na 
zona de Lisboa e Vale do Tejo 
São áreas reservadas a utentes 
com suspeitas de Covid-19, 

compostas por duas salas de ob-
servação, com áreas de receção, 
de espera e instalações sanitárias 
separadas dos demais pacientes. 
O objetivo é evitar idas aos hos-
pitais ou a centros de saúde com 
doentes comuns, diminuindo 
assim o risco de contágio.  
Deverão aceder a estas unidades 
os doentes com sintomas respira-

tórios e que previamente tenham 
contactado a Linha SNS. 
Depois de ter cedido tempo-
rariamente as suas instalações 
para o atendimento dos doentes 
portadores de COVID-19, a 
Unidade de Saúde Familiar 
Rodrigues Miguéis está agora 
instalada provisoriamente no 
C.S de Sete Rios. 

Neste momento, o atendi-
mento está a ser feito através 
do número de telefone:
217 107 209 e por email, para:
usf.rmigueis@arslvt.min-saude.pt.

OS UTENTES QUE NECESSITAREM
DE CONSULTA DEVEM UTILIZAR
ESTES CANAIS DE COMUNICAÇÃO
ANTES DE SE DIRIGIREM AO LOCAL.

COMUNIDADE

PARÓQUIA  
NOSSA SENHORA      
DO AMPARO

A Junta de Freguesia de 
Benfica tem vindo a apoiar a 
Paróquia de Nossa Senhora 
do Amparo com a entrega 
diária de refeições e a limpeza e 
desinfeção da igreja de Benfica. 
Desta forma e, apesar de não 
se poderem realizar missas, é 
possível manter este espaço 
aberto dentro das normas de 
prevenção e segurança, durante 
a pandemia de COVID-19, e a 
Paróquia consegue concentrar 
os seus recursos na prestação 
dos apoios domiciliários aos 
seus utentes, numa altura de 
grande necessidade para estes 
idosos e suas famílias. 

HIGIENE URBANA

MANTER A FREGUESIA LIMPA 
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5.185
CONTACTOS

TELEFÓNICOS

447
IDOSOS

VISITADOS

1.496
CONSULTAS DE 

APOIO PSICOLÓGICO

1.359 ENTREGAS AO DOMICÍLIO***  

   511***
ENTREGAS DE BENS

DE PRIMEIRA NECESSIDADE
A IDOSOS E GRUPOS DE RISCO

   552***
ENTREGAS

DE REFEIÇÕES

   236***
ENTREGAS DE 
MEDICAÇÃO

211
CABAZES

ALIMENTARES

198
SERVIÇOS

DE PETSITTING

724
PESSOAS ABRANGIDAS

PELOS CABAZES ALIMENTARES

3.098
ENTREGAS

AO DOMICÍLIO
DO MERCADO DE BENFICA

17.252
VISITANTES

NO MERCADO
DE BENFICA
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COMÉRCIO

COMÉRCIO 
DE BENFICA 
SERVIÇOS E LOJAS ABERTAS

Neste momento difícil é 
fundamental apoiar o nosso 
comércio local!  
As ruas da freguesia estão 
mais vazias, mas o Comércio 
de Benfica continua a funcio-
nar, para que possa assegurar 
as suas compras durante este 
período de pandemia e isola-
mento. 

Recorra a estes comerciantes e 
ajude os seus negócios familiares, 
enquanto adquire produtos e 
serviços de qualidade. Muitos 
destes estabelecimentos estão a 
funcionar com serviços de entre-
gas, para que possa ficar em casa 
e no conforto e segurança do seu 
lar. Pode também recorrer, em 
alguns casos, ao take away. 

Benfica continua a ter tudo o 
que precisa e nem a pandemia 
demove os nossos comerciantes 
de prestarem os serviços mais 
fundamentais e de levarem até 
si os produtos mais necessários 
ao seu bem-estar. 
Mercearias, farmácias, restau-
rantes, padarias, pastelarias, 
lavandarias, talhos, lojas de 
animais, entre outras, são 
algumas das lojas que estão, 
atualmente, em funciona-
mento. 

Saiba quais os estabeleci-
mentos que estão abertos 
em Benfica e os serviços que 
estão a prestar, para assegurar 
uma resposta às principais 
necessidades da população. 

EDUCAÇÃO

AEC
ONLINE 
Depois de terem lançado, no 
final do mês de março, uma 
plataforma de atividades lúdicas 
e didáticas, as AEC (Atividades 
de Enriquecimento Curricular) 
da Junta de Freguesia de Benfica 
voltam a inovar com aulas on-
line e em direto, na plataforma 
Zoom, a partir do dia 14 abril. 
O objetivo é continuar a criar 
ferramentas de apoio aos pais e 
aos alunos que se encontram em 
isolamento social. Diariamente, 
às 15h e às 16h, os alunos podem 

ter acesso a oficinas musicais, 
artes plásticas, atividades despor-
tivas, entre outras, não esquecen-
do a componente da inclusão, 
com intérpretes de língua gestual 
para alunos surdos nas aulas de 
segunda, terça e quarta-feira. 
Numa altura em que as plata-
formas digitais vão continuar 
a desempenhar um papel 
fundamental na aprendizagem, 
enquanto não for possível o re-
gresso à normalidade em tempos 
de pandemia, os professores das 

nossas AEC voltam a estar na 
linha da frente das soluções de 
proximidade aos seus alunos. 
Desta forma, é possível manter a 
calendarização do programa das 
Atividades de Enriquecimento 
Curricular e o imprescindível 
acompanhamento e apoio a 
todas estas crianças e jovens. 

ESTAMOS ON
COM AS FAMÍLIAS!

EDUCAÇÃO

RECOLHA 
SOLIDÁRIA
MATERIAL INFORMÁTICO 
Para dar resposta aos pedidos 
de apoio dos Agrupamentos 
de Escolas de Benfica e de 
algumas famílias, a Junta 
de Freguesia de Benfica, em 
parceria com as Associações 
de Moradores, está a organizar 
uma recolha solidária de Mate-
rial Informático, para criar um 
banco de equipamentos para 
apoio de alunos com maiores 
dificuldades económicas, para 
fazer face às necessidades de 
ensino à distância, que agora 
se impõem. 
Se tem computadores portá-
teis, desktops ou tablets que já 
não utiliza, e que possam ser 
reaproveitados, pode entregá-
-los na Junta de Freguesia de 
Benfica, no Palácio Baldaya 
ou nas sedes das Associações 

de Moradores dos bairros de 
Benfica.  
Em alternativa, podemos 
recolher o seu equipamento, 
bastando para isso contac-
tar-nos através do email 
apoioinformatica@jf-benfica.
pt ou telefone 968573986, 
para agendamento da recolha. 
A equipa de informáticos da 
Junta de Freguesia de Benfica 
efetuará todas as reparações, 
atualizações e manutenções 
necessárias nestes equipamen-
tos de modo a estarem opera-
cionais para posterior entrega 
às famílias. 

AJUDE-NOS A AJUDAR! 

FARMÁCIAS 
ABERTAS
EM BENFICA 
Uma das necessidades mais 
básicas da população de Benfica 
continua a ser o acesso a me-
dicamentos. Por isso mesmo, 
há várias farmácias abertas ao 
público durante este período, 
de estado de emergência, 
para garantir que os fregueses 
podem comprar estes e outros 
produtos vendidos nestes esta-
belecimentos. Há também uma 
ervanária de portas abertas, para 
disponibilizar produtos naturais 
na freguesia. 
Veja aqui a lista completa de 
farmácias e ervanárias, que pode 
vir a sofrer alterações ao longo 
destas semanas, e que iremos 
divulgando.

FARMÁCIA BOAVISTA   217 622 572 
R. DAS MAGNÓLIAS, LOJA 1 E 2

FARMÁCIA LABOR   213 423 428 
R. DA VENEZUELA, 37 A E B

FARMÁCIA LAVINHA   217 608 242
R. ENGª PAULO BARROS, 28A

FARMÁCIA PROGRESSO   217 602 226 
ESTRADA A-DA-MAIA, 64

FARMÁCIA BENFILUZ   217 141 206
ESTRADA DE BENFICA, 444 

FARMÁCIA SANTA CRUZ   217 164 828
AV. GOMES PEREIRA, 34 B 

FARMÁCIA UNIÃO   217 111 072
ESTRADA DE BENFICA, 592

FARMÁCIA MARQUES   217 600 096
ESTRADA DE BENFICA, 648

FARMÁCIA URUGUAI   217 111 359
AV. DO URUGUAI, 18

FARMÁCIA BENFICA   217 602 532 
ESTRADA DE BENFICA, Nº 678 E, 

FARMÁCIA GOUVEIA   217 607 500 
R. AUGUSTO COSTA, 6

FARMÁCIA SIMÕES   217 649 649 
CALÇADA DO TOJAL, 102

FARMÁCIA EUSÉBIO   217 110 410 
R. REPÚBLICA BOLÍVIA, Nº 69 A/C

CENTRO DIETÉTICO AMETISTA
217 647 021 R. JORGE BARRADAS, 41

FORMAÇÃO

CENTRO QUALIFICA 
COM SESSÕES ONLINE 
O Centro Qualifica da Junta 
de Freguesia de Benfica, no 
âmbito do Plano Nacional 
de Preparação e Resposta à 
Doença por novo Coronavírus, 
encontra-se a assegurar a con-
tinuidade do processo RVCC 
(Reconhecimento, Validação e 
Certificação de Competências, 
adquiridas ao longo da vida) de 

Nível Secundário iniciado no 
mês de janeiro. A nossa equipa 
pedagógica continua a dar 
respostas de qualificação através 
de sessões online à distância, 
individuais e em grupo. Todos 
os envolvidos neste processo se 
adaptaram a esta realidade de 
forma resiliente, motivadora 
e otimista, continuando a 

preparar sem interrupções o seu 
futuro e projeto de carreira. 
A Junta de Freguesia de Benfica 
continua a apostar na valorização 
dos recursos humanos, a pro-
mover uma cultura de acesso à 
informação e formação de forma 
flexível, alternativa e individua-
lizada, contribuindo para uma 
maior e melhor qualificação. 

O Centro Qualifica tem como 
missão fazer da aprendizagem 
ao longo da vida, uma realidade 
possível e ao alcance de todos. 

CONSULTE A LISTA DO COMÉRCIO LOCAL ABERTO EM:  WWW.JF-BENFICA.PT

compre
no comércio 

local!  
todos por um todos por todos

EDUCAÇÃO

BAIRRO
DE BENFICA 
ESTÁ

A Junta de Freguesia de Benfica 
lançou nas suas redes sociais 
um programa de atividades e 
ideias para fazer em casa duran-
te este período difícil, em que 
devemos ficar em isolamento. 
Estar em casa não significa 
que não se possa manter ativo, 
saudável e com um espírito são. 
Por isso mesmo, o Bairro de 
Benfica ON traz diariamente 
exercícios físicos e treinos, 
atividades lúdicas para pais e 
filhos, além de sugestões na 

área da cultura e do entre-
tenimento online. Pode ter 
acesso a grandes aventuras sem 
sair do sofá, através de visitas 
interativas a vários museus, 
palácios e outros monumentos 
nacionais e internacionais, que 
disponibilizam meios virtuais 
para que os possa descobrir. 
Há também para conhecer su-
gestões de livros gratuitos, que 
pode encontrar online, jogos 
e muito mais, para que possa 
enfrentar da melhor forma o 

período de quarentena na luta 
contra o COVID-19. 
São muitas as dicas e sugestões, 
preparadas pelos professores, 
monitores e técnicos da Junta 
de Freguesia de Benfica, com 
o objetivo de tornar estes dias 
mais fáceis e contribuir para o 
bem-estar da população. 

JUNTE-SE A NÓS! 
QUEREMOS ESTAR ON 
CONSIGO! 
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  Como posso ter acesso a esta 
moratória?

Terá direito a moratória de crédito se estiver em situação de isolamento 
profilático ou de doença, a prestar assistência a filhos ou netos, ou em 
situação de lay-off, e ainda se estiver desempregado (desde que registado 
no Instituto de Emprego e Formação Profissional). Também se encontram 
abrangidos os trabalhadores das entidades, cujo estabelecimento ou 
atividade tenha sido objeto de encerramento determinado durante o 
período de estado de emergência.
Pode consultar toda a informação em:
https://covid19estamoson.gov.pt/medidas-de-apoio-emprego-empresas/. 

  Estou numa situação de 
carência financeira grave. 
Existe algum apoio a que 
possa recorrer? 

Sim, a Junta de Freguesia de Benfica dispõe de um fundo de emergência 
social, o FES COVID 19, que visa estabelecer as medidas excecionais e 
transitórias de apoio financeiro, a situações de comprovada carência económica 
associado ao período de emergência que o país atravessa. 
Tem como objetivo ser uma ferramenta de apoio às famílias para que possam 
fazer face a despesas inadiáveis e consideradas básicas, tais como: bens de 
1ª necessidade, pagamento de água, eletricidade, gás, rendas habitacionais, 
medicamentos, deslocação a uma consulta médica ou outros. 
Destina-se a agregados familiares carenciados, em situação de emergência 
habitacional grave e/ou situação de carência económica emergente, e/ou 
que vejam os seus rendimentos significativamente diminuídos decorrente, 
designadamente, de quarentena ou isolamento profilático, de despedimento, 
de ausência de respetivo subsídio, diminuição súbita de rendimentos 
provenientes de prestações sociais ou atraso/suspensão de rendimentos de 
trabalho resultantes da situação de emergência que o país atravessa. 

CONTACTOS: 
segunda a sexta-feira, das 9H30 às 16H00 
217 123 003 | 217 123 004 | 968 580 647
atendimentosocial@jf-benfica.pt 

  Faço parte da população de 
risco e não tenho como me 
deslocar para fazer compras 
de alimentos ou farmácia.       
O que posso fazer? 

A Junta de Freguesia de Benfica disponibiliza um serviço de entregas ao 
domicílio, às populações mais vulneráveis, de compras de bens alimentares, 
refeições confecionadas e também de medicamentos. As nossas equipas estão no 
terreno para ajudar quem mais precisa. 
Para que possamos fazer as compras por si, deve fazer a marcação por email, ou 
contacto por telefone: 

MARCAÇÃO PARA COMPRAS: 
segunda a sexta-feira, das 9H30 às 16H00 
217 123 003 | 217 123 004 | 968 580 647
atendimentosocial@jf-benfica.pt

  Tenho cães, mas tenho receio 
de os levar à rua por fazer parte 
de um grupo de risco. Há algum 
serviço a que possa recorrer? 

A Junta de Freguesia de Benfica disponibiliza um serviço de pet sitting, destinado 
a todas as pessoas com mais de 60 anos, doentes crónicos ou utentes do atendimento 
social, para passear os animais em segurança. O serviço é prestado através do Banco 
de Voluntariado de Jovens da Freguesia. Para recorrer a esta ajuda, contacte-nos.

SERVIÇO DE PET-SITTING: 
segunda a sexta-feira, das 9H30 às 16H00 
217 123 000 | 217 123 003
atendimentosocial@jf-benfica.pt

  Tenho que ficar em casa com 
o meu filho, dado que a escola 
está encerrada. O que tenho 
direito? 

Se for trabalhador por conta de outrem, com menor de 12 anos a cargo ou, 
independentemente da idade, com deficiência ou doença crónica, irá receber 66% 
do salário bruto (33% pagos pelo empregador, 33% pagos pela Segurança Social). 
Deve entregar uma declaração à entidade empregadora e, é esta que transmite a 
decisão à Segurança Social. A declaração a entregar está disponível na Segurança 
Social direta: 
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/covid-19-medidas-de-
apoio-excecional

Se for trabalhador independente irá receber um apoio financeiro excecional, 
no valor de um 1/3 da base de incidência contributiva mensualizada referente ao 
primeiro trimestre de 2020.
Além disso, terá um apoio extraordinário pela redução da sua atividade e um 
adiamento no pagamento das suas contribuições. Deve requerer através da Segurança 
Social Direta, em formulário próprio.
Mais informações aqui:
http://www.seg-social.pt/apoio-excecional-a-familia-para-trabalhadores-independentes-e-
do-servico-domestico

APOIO A FAMÍLIAS APOIO A FAMÍLIAS
COVID-19

  Sou morador em habitação 
municipal. Posso beneficiar       
da suspensão de rendas?     

Sim, o pagamento das rendas em todos os fogos municipais foi suspenso até 
30 de junho de 2020. Esta medida abrange 24.000 famílias e 70.000 pessoas. 
Após essa data o valor que não foi cobrado poderá ser liquidado durante 18 
meses, sem juros ou penalizações. 
A qualquer momento, as famílias poderão solicitar a reavaliação do valor das 
rendas, nomeadamente por diminuição de rendimentos do agregado, por 
desemprego ou quebra de rendimentos. 
Se vive em habitação municipal encontre a resposta às perguntas mais 
frequentes sobre a suspensão do pagamento de rendas em:  
https://www.lisboa.pt/covid-19/a-cidade/habitacao 

LINHA É HABITAÇÃO
segunda a sexta-feira, das 9H00 às 17H30
800 919 075 (número grátis) | ehabitacao@lisboa.pt 

  Não consigo pagar a renda     
de casa. Vou ser despejado? 

Não, as ações de despejo foram suspensas, os procedimentos especiais de 
despejo e os processos para entrega de coisa imóvel arrendada, quando o 
arrendatário, por força da decisão judicial final a proferir, possa ser colocado 
em situação de fragilidade por falta de habitação própria (Lei n.º 1-A/2020 
de 19 de março).
Estão também suspensas as denúncias de contratos de arrendamento 
habitacional e não habitacional efetuadas pelo senhorio (Lei n.º 1-A/2020 
de 19 de março).

  Tenho um crédito à habitação 
e tive quebra acentuada 
de rendimentos. Como vou 
conseguir pagar ao banco as 
prestações devidas? 

Pode recorrer a uma moratória, que irá vigorar por 6 meses, até 30 de setembro 
de 2020. Durante este período, os contratos de crédito são suspensos; em 
contrapartida, o prazo contratado do crédito será estendido, no futuro, por 
mais 6 meses. Durante este período, os beneficiários não terão de pagar nem 
prestações de capital nem juros.
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  Durante quanto tempo terei 
direito a este apoio? 

Se o seu filho for menor de 3 anos de idade e frequentar creche, o apoio 
financeiro é atribuído durante todo o tempo em que as atividades presenciais 
estiverem suspensas no equipamento social de apoio à primeira infância.  
Nos restantes casos, o apoio financeiro é atribuído durante o período em 
que for decretado o encerramento da escola, exceto se coincidir com férias 
escolares, de acordo com o fixado nos anexos II e IV ao Despacho n.º 5754-
A/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 115, 18 de junho. 

  Como solicito este apoio 
financeiro? 

O trabalhador deve comunicar à entidade empregadora o motivo da ausência 
através de formulário próprio disponível no portal da Segurança Social. 
Depois, o apoio excecional é pedido pela entidade empregadora, que terá de 
atestar junto dos serviços da Segurança Social não haver condições para outras 
formas de prestação de trabalho, nomeadamente, o teletrabalho. 

   Tenho escalão A, B e NEE.  
Tenho direito às refeições 
diárias do meu filho? 

Sim, a  Junta de Freguesia de Benfica vai continuar a fornecer refeições 
aos alunos durante toda a pandemia de Covid-19, mesmo durante as 
férias escolares. 

   O meu cônjuge está em casa                 
em teletrabalho. Posso 
beneficiar do apoio excecional à 
família durante o encerramento 
das escolas? 

Não. No caso de um dos progenitores estar em teletrabalho durante 
o encerramento das escolas o outro não pode beneficiar deste apoio 
excecional. 

    Como posso fazer                          
a inscrição/renovação do meu 
filho para o ano letivo 20/21? 

O registo de primeira matrícula para a educação pré-escolar e 1º ciclo 
do ensino básico decorre de 15 de abril a 19 de junho.  
O registo de renovação de matrícula com transferência de escola e o 
registo de matrícula nos anos iniciais de ciclo para os ensinos básico e 
secundário, decorre a partir de 15 de junho. 
Em ambas as situações devem fazer a inscrição diretamente no portal: 
https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/pdm/#/portal/home 

  Posso exercer a minha 
profissão em teletrabalho? 

Sim, enquanto vigorar o Estado de Emergência é obrigatória a adoção do 
regime de teletrabalho, independentemente do vínculo laboral, sempre que as 
funções em causa o permitam. 
Consulte toda a infomação em: 
https://covid19estamoson.gov.pt/medidas-excecionais/#trabalhadores 

  Estou temporariamente 
impedido de exercer a atividade 
profissional por determinação 
da Autoridade de Saúde. Tenho 
direito a receber algum subsídio 
por parte da Segurança Social? 

Sim, se se encontrar em Isolamento profilático, tendo declaração emitida 
pela Autoridade de Saúde, o trabalhador tem direito ao pagamento de 
um subsídio correspondente a 100% da sua remuneração de referência, 
enquanto durar o isolamento, isto é até 14 dias. 
http://www.seg-social.pt/subsidio-por-doenca-por-isolamento-profilatico 

  Quem envia a declaração?         
E para onde? 

O trabalhador deve enviar a declaração de isolamento profilático à sua entidade 
empregadora, e esta deve remetê-la à Segurança Social no prazo máximo de 5 
dias. O modelo está disponível em  www.seg-social.pt e em www.dgs.pt, e substitui 
o documento justificativo de ausência ao trabalho.  

 

  A declaração da Autoridade     
de Saúde é uma baixa médica? 

Não. A Declaração que atesta a necessidade de isolamento substitui o 
documento justificativo da ausência ao trabalho para efeitos de justificação 
de faltas e de atribuição do subsídio, durante o período máximo de 14 dias 
de isolamento profilático, bem como para eventual atribuição do subsídio por 
assistência a filho ou a neto, no caso de estes ficarem em isolamento profilático. 
 

  Se contrair Covid-19 tenho 
direito a receber algum 
subsídio por parte da 
Segurança Social? 

Sim. Se tiver um certificado de incapacidade temporária para o trabalho (a 
chamada “baixa médica”). A atribuição de subsídio de doença não está sujeita 
a período de espera, ou seja, aplica-se desde o primeiro dia.  
http://www.seg-social.pt/subsidio-por-doenca-por-covid-19 
 

  Estou em regime Lay Off. 
Quanto irei receber? 

Quer se verifique redução de período normal de trabalho ou suspensão do contrato, 
os trabalhadores têm direito a receber uma compensação retributiva de montante 
mínimo igual a dois terços do seu salário ilíquido (sem descontos). Esta compensação 
retributiva não pode ser inferior a uma RMMG (635,00€) nem superior a três 
RMMG (1.905,00€). Por exemplo: 

(1)  2/3 da retribuição normal ilíquida do trabalhador (mínimo: 635,00 €; máximo 1.905,00 €
(2)  70% de 2/3 da retribuição normal ilíquida devida ao trabalhador, até ao limite de 1.333,5 €
(3)  30% de 2/3 da retribuição normal ilíquida devida ao trabalhador, até ao limite de 1.333,5 €

RETRIBUIÇÃO 
NORMAL  

DO TRABALHADOR

RETRIBUIÇÃO 
DEVIDA 

AO TRABALHADOR (1)

APOIO DA  
SEGURANÇA SOCIAL

(2)

RETRIBUIÇÃO 
A CARGO 

DO EMPREGADOR (3)

635,00 € 635,00 € 444,50 € 190,50 €

650,00 € 635,00 € 444,50 € 190,50 €

750,00 € 635,00 € 444,50 € 190,50 €

850,00 € 635,00 € 444,50 € 190,50 €

1.000.00 € 666,67 € 466,67 € 200,00 €

1.500.00 € 1.000.00 € 700,00 € 300,00 €

APOIO A FAMÍLIAS APOIO A TRABALHADORES
COVID-19
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  Tenho um estabelecimento em 
espaço comercial municipal. 
Existem apoios para o 
pagamento de renda? 

Sim, a CML aprovou a isenção integral do pagamento de rendas de todos 
os estabelecimentos comerciais em espaços municipais (câmara ou empresas 
municipais), que se encontrem encerrados. 
Esta medida vigora até 30 de junho de 2020, e abrange também todos os 
quiosques e lojas instaladas em bairros municipais que permaneçam abertas. 
https://www.lisboa.pt/covid-19-medidas-e-informacoes/medidas-do-municipio 

  Sou comerciante em Benfica. 
Quais os apoios disponíveis? 

•  Suspensão da cobrança de todas as taxas relativas à ocupação de espaço 
público e publicidade a todos os estabelecimentos comerciais, com exceção 
de bancos e instituições de crédito e seguradoras. O período de suspensão de 
cobrança de taxas tem início retroativo a 1 de março de 2020 e termina a 30 
de junho de 2020. Os estabelecimentos cuja licença anual caduque durante 
este período de suspensão, só terão de solicitar essa renovação e efetuar o 
pagamento a partir de 30 de junho de 2020. 

•  Suspensão da entrada em vigor da disposição relativa a proibição do uso de 
plástico não reutilizável até 30 de junho de 2020, de forma não dificultar o 
fornecimento em regime de take-away. 

https://www.lisboa.pt/covid-19-medidas-e-informacoes/medidas-do-municipio 
 

  Tenho um empréstimo/

operação de crédito da 
atividade que não consigo 
cumprir. A que mecanismo 
devo recorrer? 

Existe uma moratória de crédito destinada a empresários em nome individual 
(ENI), IPSS, PME e outras empresas do setor não-financeiro. 
Este regime aplica-se ao crédito concedido por instituições financeiras em 
operações de crédito essenciais à atividade das empresas, incluindo leasing e 
factoring. 

   Posso recorrer a algum apoio 
em caso de redução ou 
paragem da minha atividade 
económica?  

Sim, existe um apoio financeiro extraordinário à redução da atividade 
económica, caso os rendimentos sejam exclusivamente pelo regime dos 
trabalhadores independentes. 

    Quais as condições para 
ter direito ao apoio 
extraordinário?  

Ter tido obrigação contributiva em pelo menos 3 meses consecutivos há, pelo 
menos, 12 meses e estar em situação comprovada de paragem total da sua 
atividade ou registar uma quebra de faturação de 40%.

    Qual o valor do apoio 
financeiro?  

Para quem declare até um IAS e meio (658,22 euros), a Segurança Social paga 
até àquele limite de 438,81 euros. Se o nível de rendimentos for superior 
a um IAS e meio, o trabalhador recebe dois terços do valor, mas com um 
teto equivalente a um salário mínimo nacional (o que significa que o valor 
máximo será de 635 euros). Pode ainda solicitar o adiamento do pagamento 
das contribuições dos meses em que esteve a receber o apoio.

TRABALHADORES INDEPENDENTES

APOIO A TRABALHADORES
  A partir de quando e durante 
quanto tempo tenho direito   
a este apoio financeiro?  

O apoio financeiro tem a duração de 1 mês, prorrogável até ao máximo de 6 meses. 
O pagamento diferido das contribuições inicia-se no segundo mês posterior ao da 
cessação do apoio e pode ser efetuado em prestações (até 12). 
Para requerimento do apoio deve proceder ao preenchimento do formulário on-line, 
que está disponível na Segurança Social Direta, no menu Emprego, em Medidas de 
Apoio (COVID19), opção Apoio Extraordinário à redução da atividade económica 
de Trabalhador Independente.  

  Como funciona o pagamento 
diferido de impostos dos 
trabalhadores independentes? 

As contribuições dos trabalhadores independentes, devidas nos meses de abril, 
maio e junho de 2020, podem ser pagas da seguinte forma: 
Um terço do valor das contribuições é pago no mês em que é devido; O 
montante dos restantes dois terços é pago em prestações iguais e sucessivas: 
Nos meses de julho, agosto e setembro de 2020; ou nos meses de julho a 
dezembro de 2020. 

  Sou trabalhador 
independente, mas tenho 
funcionários. Posso aceder 
aos apoios extraordinários     
à manutenção dos contratos 
de trabalho? 

Este apoio é atribuído à empresa, por trabalhador, destinado exclusivamente ao 
pagamento de remunerações, durante períodos de redução temporária de horários 
de trabalho ou suspensão dos contratos de trabalho.
O empregador deve submeter requerimento em modelo próprio entregue 
através da Segurança Social Direta. Pode encontrar o modelo do requerimento 
(RC 3056-DGSS) nesta ligação: 
http://www.seg-social.pt/formularios 

APOIO A EMPRESAS
  Como funciona esta 
moratória? 

Os contratos de crédito, com prestações periódicas, são suspensos até 30 de 
setembro de 2020. 
O prazo contratado do crédito será estendido, no futuro, por 6 meses. Durante 
este período, os beneficiários não terão de pagar nem prestações de capital 
nem juros. 
Para mais informação consulte:
https://covid19estamoson.gov.pt/medidas-de-apoio-emprego-empresas/ 

  A minha empresa está com 
liquidez reduzida. 

Existem apoios á tesouraria? 
Sim, existem diversas linhas de apoio, destinadas a empresas em função da 
sua natureza. 
Mais informações em: 
https://www.spgm.pt/pt/catalogo/linha-de-credito-covid-19/
apoioaoinvestidor@turismodeportugal.pt
 https://www.spgm.pt/pt/catalogo.

  

COVID-19
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  A minha empresa encerrou 
total ou parcialmente ou teve 
uma quebra acentuada na 
faturação. E agora? 

O encerramento ou a paragem total ou parcial da empresa e estabelecimento, 
bem como a quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40 % da faturação, 
no período de 30 dias anterior ao do pedido podem beneficiar de um apoio 
extraordinário à manutenção de contrato de trabalho em situação de crise 
empresarial - lay off simplificado. 

  Fui obrigado a encerrar o meu 
estabelecimento por força do 
Estado de Emergência. Posso 
aceder a algum apoio? 

Sim, o encerramento nestas condições constitui situação de crise empresarial, 
pelo que pode beneficiar do apoio extraordinário à manutenção dos contratos de 
trabalho em tempo de crise – Lay off simplificado. 
http://www.seg-social.pt/layoff1 

  Em que consiste este apoio 
extraordinário à manutenção 
dos contratos de trabalho? 

Este apoio é atribuído à empresa, por trabalhador, destinado exclusivamente 
ao pagamento de remunerações, durante períodos de redução temporária de 
horários de trabalho ou suspensão dos contratos de trabalho. 

  Qual é o valor deste apoio? 
A entidade empregadora tem direito a um apoio da segurança social no valor de 
70% de 2/3 da retribuição normal ilíquida de cada trabalhador abrangido, até ao 
limite de 1.333,5 euros por trabalhador, para apoiar o pagamento dos salários. 
Se o empregador optar pela redução do período normal de trabalho, a 
compensação é atribuída na medida do estritamente necessário para, 
conjuntamente com a retribuição de trabalho prestado na empresa ou fora 
dela, assegurar o montante mínimo de 2/3 da remuneração normal ilíquida 
do trabalhador, ou o valor da Remuneração Mínima Mensal Garantida 
(RMMG) correspondente ao seu período normal de trabalho, consoante o 
que for mais elevado. 

  Quanto é que o trabalhador 
recebe? 

Quer se verifique redução de período normal de trabalho ou suspensão do 
contrato, os trabalhadores têm direito a receber uma compensação retributiva 
de montante mínimo igual a dois terços do seu salário ilíquido (sem descontos). 
Esta compensação retributiva não pode ser inferior a uma RMMG (635,00€) 
nem superior a três RMMG (1.905,00€). 

 Como é requerido este apoio? 
O empregador deve submeter requerimento em modelo próprio entregue através 
da Segurança Social Direta. Pode encontrar o modelo do requerimento (RC 
3056-DGSS) neste nesta ligação:
 http://www.seg-social.pt/formularios

  Os gerentes das empresas 
estão abrangidos por este 
regime extraordinário à 
manutenção dos contratos     
de trabalho? 

Sim, sócios gerentes sem trabalhadores por conta de outrem que tenham uma 
faturação até 60 mil euros, estão abrangidos pelo regime de apoio extraordinário 
à redução da atividade económica do trabalhador independente. Assim, Para 
quem declare até um IAS e meio (658,22 euros), irá receber 438,81 euros. Se 
o nível de rendimentos for superior a um IAS e meio, irá receber 2/3 do valor, 
mas com um teto equivalente a um salário mínimo nacional (o que significa 
que o valor máximo será de 635 euros).
Os sócios-gerentes com trabalhadores dependentes podem beneficiar de um 
mecanismo previsto no regime do lay-off simplificado.

 Posso despedir trabalhadores? 
Não, quer durante os períodos em que é beneficiário de apoios, quer nos 60 dias 
seguintes, o empregador não pode fazer cessar contratos de trabalho ao abrigo 
das modalidades de despedimento coletivo ou despedimento por extinção do 
posto de trabalho. 

APOIO A EMPRESASAPOIO A EMPRESAS
MEDIDAS DE APOIO
EXTRAORDINÁRIAS À MANUTENÇÃO
DOS CONTRATOS DE TRABALHO

  Sou empresário em nome individual. 
Tenho algum tipo de apoio? 

Sim, estes beneficiam de todas as medidas excecionais e temporárias destinadas 
aos trabalhadores independentes. 
Atribuição do subsídio de doença; Apoio excecional à família para trabalhadores 
independentes; Apoio extraordinário à redução da atividade económica de 
trabalhador independente; Diferimento do pagamento de contribuições para 
trabalhadores independentes (não afastando a obrigação de entrega da declaração 
trimestral); Prorrogação do prazo de cumprimento de obrigações fiscais; Moratória 
bancária e apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho em situação 
de crise empresarial (lay off simplificado), quanto aos seus trabalhadores. 

  Tenho um projeto aprovado n  
o âmbito do PT2020. Existem 
medidas de apoio? 

Sim, será promovido o pagamento quase imediato das despesas já efetuadas 
e pagas aos fornecedores, bem como instituído o diferimento automático das 
prestações de reembolsos de incentivos por um período de 12 meses.  

  Existe algum apoio aquando  
da retoma da atividade            
da minha empresa? 

Sim, existe um incentivo financeiro extraordinário para apoio á normalização 
da atividade da empresa, a conceder pelo IEFP, quando se verifique a retoma da 
atividade da mesma.
Podem recorrer a este incentivo os empregadores que tenham beneficiado 
do apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho ou do plano 
extraordinário de formação, por terem estado em situação de crise empresarial 
nos termos definidos no Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março.

  Qual o valor que o empregador 
vai receber com este incentivo 
extraordinário? 

O valor corresponde à retribuição mínima mensal garantida de 635€ multiplicada 
pelo número de trabalhadores abrangidos por aqueles apoios, pago de uma só 
vez. Para requerer este apoio a entidade empregadora deve submeter o pedido 
no sítio da internet do IEFP, conjuntamente com o comprovativo de pedido de 
apoio remetido ao ISS.

  As empresas poderão adiar         
o pagamento de contribuições 
sociais e impostos ao Estado? 

Sim, têm direito ao diferimento do pagamento de contribuições as entidades 
empregadoras dos setores privado, social, IPSS e trabalhadores independentes. 
Saiba mais em: https://covid19estamoson.gov.pt/wp-content/uploads/2020/03/20200327-
1000-Quadros-explicativos-para-empresas_Completo.pdf 

EMPRESÁRIOS EM NOME INDIVIDUAL
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MERCADO
DE BENFICA
Comprar local é ajudar a man-
ter a economia do nosso bairro 
a funcionar dentro dos limites 
estabelecidos pelo Estado de 
Emergência em que nos encon-
tramos. 
O Mercado de Benfica continua a 
funcionar de 3ª a sábado, das 8h 
às 14h, tendo sido implementadas 
rigorosas medidas de contingência 
para reduzir os riscos de exposição 
e contágio ao COVID-19 para 
comerciantes e clientes.  

Também o serviço de entregas 
foi reforçado por equipas da 
Junta de Freguesia de Benfica de 
forma a dar uma melhor resposta 
às encomendas via telefone, para 
que as pessoas possam aceder a 
produtos frescos e de qualidade, 
sempre na comodidade e segu-
rança do seu lar. 
Consulte aqui os contactos dos 
comerciantes do Mercado de 
Benfica que estão a disponibilizar 
serviços de entrega ao domicílio. 

[ 08H00-13H00 ]

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES.

A Junta de Freguesia de Benfica 
tem vindo a desenvolver nas 
últimas semanas um trabalho 
de estreita colaboração com os 
Bombeiros Voluntários da Ajuda, 
que têm vindo a apoiar com os 

seus veículos os nossos esforços de 
limpeza e desinfecção das ruas, e 
a  fazer o transporte gratuito em 
ambulância dos casos sinalizados 
pela junta de idosos ou utentes 
com carência económica. 

Em contrapartida, a Junta 
está a apoiar esta corporação de 
Voluntários com a entrega de 
refeições para os 30 operacio-
nais em permanência durante o 
periodo covid, disponibilizando 

também apoio psicológico gra-
tuito aos operacionais.
Os Bombeiros Voluntários 
da Ajuda são a corporação de 
bombeiros voluntária que cobre 
a freguesia de Benfica, tendo 

realizado no último ano mais 
de 1000 serviços de assistência, 
maioritariamente transportes 
hospitalares (966) ou assis-
tência em acidentes (26) ou 
incêndios (11).

BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS 
DA AJUDA

PARA ENCOMENDAR, BASTA TELEFONAR! 

PADARIA E BOLOS SECOS 
D. ESTER 967 445 029 

LOJA DO PÃO 964 024 037 

  

HORTOFRUTÍCOLAS 
HUGO MAGALHÃES 931 691 711 

FILIPE BARBOSA  966 282 754 

CARLA DIAS 965 652 460

SUSANA & JORGE 936 265 551
 936 410 005 

ANA DIAS E MARADONA 969 807 317 

SUSANA E AIDA 969 787 273 

ZÉ LUÍS 964 001 804 

TOZÉ BRITO 962 689 155 

PAULA NETO 964 607 449 

MARIA REIMILDA 965 426 506 

FRUTA BOA 964 714 668 

HORÁCIO MORGADO 962 947 723 

EMÍLIA COELHO 968 020 517 

ROSA PEREIRA 966 064 517 

  

PEIXE 
JOSÉ MATIAS 919 313 992 

LISETE SILVA 217 606 539 

ARISTIDES CORREIA
E EUGÉNIA 966 638 040 

JARDEL 916 526 861 

ANTÓNIO SEMEDO 969 539 461 

AFRÂNIO 939 987 515 

GOSTO EXIGENTE 967 261 069 

    

TALHOS 
TALHO SANTIAGO 925 411 052
 217 649 282 

TALHO 4 917 232 272 

TALHO 19/20 217 649 275 
 966 228 661 

TALHO – CARNES 25 917 535 227 

AC CARNES
TALHO DAS AVES 962 816 916 

AC CARNES | TALHO 217 649 281 

FORMA FRESCURA 217 605 370 

  

AVES, CRIAÇÃO E OVOS 
PAULA RODRIGUES  967 830 332 

LUCÍLIA ANTUNES 969 759 689 

PEIXE CONGELADO 
ARISTIDES CORREIA
E EUGÉNIA 965 003 567 

BANCA DO TI RUI  926 586 065 

  

CHARCUTARIA 
BENFIQUEIJOS  913 523 383 

  

FEIJÕES, FRUTOS SECOS
E AZEITONAS 
O LUGAR DA CRISTINA  962 356 280 

  

PRODUTOS AFRICANOS
E BRASILEIROS 918 514 429 

  
PRODUTOS
DE MERCEARIA 918 514 429 

ENTREGAS
AO DOMICÍLIO
EQUIPA REFORÇADA

NÓS ENTREGAMOS!

FALE DIRETAMENTE COM O COMERCIANTE


