.: atualizado às 12h00 de 30 março 2020

NOVOS HORÁRIOS DOS ESPAÇOS DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR
Os espaços comerciais (do ramo alimentar) do Concelho de Vendas Novas continuam a ser
abastecidos normalmente, tendo em alguns casos ajustados os seus horários de funcionamento,
os quais passamos a informar.
De qualquer modo, queremos referir que a todo o momento estes horários podem sofrer
alterações por parte dos seus proprietários, procedendo o Município à sua atualização assim que
possível.
- Mercado Municipal de Vendas Novas: 7h00 às 14h00 (de momento, apenas talho e peixaria)
- Intermarché: 9h00 às 19h00 - ao domingo encerra às 14h00
- Pingo Doce: 09h00 às 14h00 e das 16h00 às 20h00
- Lidl: 8h30 às 19h00
- Continente: 8h30 às 21h00
- Super Boavista: 9h00 às 13h00 e 15h30 às 19h00
-Panificadora Central de Vendas Novas: 07h00 às 12h30 (exceto loja dos Campos da Rainha
que está encerrada)
-Talho O Naco “Oliveira” (Av. Marechal Craveiro Lopes): 8h30 às 13h00 e das 15h30 às 19h00
- Talho Duarte e Salsicharia Alentejana (Av. da Misericórdia, n.º36) – de 3.ª a sábado: das
09h00 às 13h00 - também fazem entregas ao domicílio, dando prioridade aos grupos de risco
- Loja João e Rita Brito (junto à Igreja Santo António): 8h00 às 13h00 e 15h30 às 19h00
- Loja Sónia e Hélder Coelho (Largo 7 Setembro): 8h00 às 13h30 e 15h30 às 19h00
- Minimercado Frescos e Companhia (Largo 7 Setembro): 9h00 às 13h00 e 15h00 às 19h00
- Minimercado Flamino (Rua Almirante Gago Coutinho): 7h00 às 19h00
- Minimercado Gonçalves (Rua Marechal Gomes da Costa): 9h00 às 13h00
- Supermercado Cardoso (Av. da Misericórdia): 9h30 às 13h00
- Supermercado Santos (Bombel): 9h00 às 16h00

- Loja da Vera Gomes (Landeira): 9h00 às 13h00 e 15h00 às 17h30
- Mercearia A Cantina (Landeira): 9h00 às 13h00 e 15h00 às 19h00
Recordamos ainda algumas das medidas básicas de Contenção da Propagação do COVID-19
adotadas por todos os estabelecimentos comerciais que continuam em funcionamento e para
os quais solicitamos também o respetivo cumprimento por parte da população:
1. Higienizar e desinfetar todas as superfícies dos espaços comerciais frequentemente
2. Disponibilizar desinfetante para funcionários e clientes
3. Desinfetar as mãos sempre que manuseia objetos ou dinheiro
4. Reduzir o número de clientes no interior do espaço (1 pessoa por 25m2)
5. Manter o distanciamento social
6. Sempre que possível, pagar com cartão multibanco
Contacto para atualização de horários: 265 807 731

