
MERCADOS AGRICULTORES (SAZONAL) 
Mercado de Agricultores de Danbury  
Danbury Green (estacionamento gratuito na Patriot 
Garage) 
203-791-1711 | www.DanburyFarmersMarket.org 
www.facebook.com/danburyfarmersmarket
Aberto: Sábados, das 10h às 14h, de junho a 
novembro de 2022 
Elegibilidade: Todos são bem-vindos  
é aceito: SNAP, WIC, certificados da comunidade 
Fornece $1 ilimitado por $1 para cupons SNAP, WIC e 
Senior Farmer Market Nutrition Program. Programa 
de Desconto para Veteranos e Idosos, comprovação 
obrigatória. 
Frequência de visitas: Ilimitada 
Comida: Produtos frescos e locais, ovos, geleias, 
assados e muito mais. 

Mercado de agricultores de Brookfield  
www.brookfieldfarmersmarket.com 
No cruzamento da Pocono Road e Silvermine Road 
Aberto: de maio a outubro de 2022 (eles estão 
abertos apenas na sexta-feira) 
Elegibilidade: Todos são bem-vindos.  
Fornece $ 1 ilimitado por $ 1 para cupons do 
Programa de Nutrição de SNAP 

DEMAIS SERVIÇOS DISPONÍVEIS 
Food Rescue US 
(800) 280-3298 x10 | www.foodrescue.us 
Food Rescue US— Transferências do Condado 
de Fairfield alimentos frescos e em excesso de 
mercearias, restaurantes, escolas, fazendas 
e outros doadores de alimentos para agências 
de serviço social que trabalhar com clientes com 
insegurança alimentar. Entre em contato com 
Danielle Blaine em danielle@foodrescue.us se 
você gostaria de ser voluntário, se sua organização 
gostaria de receber alimentos ou se você é um 
doador de alimentos e tem excesso de alimentos para 
doar. End Hunger Connecticut!’s bilingual (English/
Spanish) SNAP Call Center offers free assistance for 
applications, redeterminations, and more related to 
SNAP seven days a week with flexible appointments. 
Call toll-free at 866-974-SNAP (7627). For more info, 
to check hours, or to use our free online prescreener, 

SNAP (Food Stamps) 
End Hunger Connecticut! SNAP Call Center 
www.endhungerct.org 
Acabe com a fome em Connecticut!’ Central de 
atendimento bilíngüe (inglês / espanhol) SNAP 
oferece assistência gratuita para aplicações, re-
determinações e muito mais relacionados com SNAP 
sete dias por semana com horários flexíveis. 
Ligue gratuitamente para 866-974-SNAP (7627). 
Para maiores informações, consulte os horários 
ou utilize o nosso pré-seletor online gratuito, visite 
www.ctsnap.org. Se você for solicitado a deixar 
uma mensagem, por favor, deixe seu nome e melhor 
número de telefone e eles retornarão sua ligação. 
Saiba mais sobre refeições gratuitas de verão, SNAP 
dobrando em mercados de agricultores e muito mais. 

PROGRAMA DE WIC EN DANBURY 
(Mulheres, bebês e crianças)  
203-456-1410 
Neste momento, todos os agendamentos são por 
telefone 
Serviços: Hora individual para conversar com um 
nutricionista o profissional treinado sobre sua dieta 
ou a dieta de seu filho; apoio e informação sobre 
amamentação; referências para cuidados de saúde 
e outros serviços sociais; cartão eWIC para comprar 
alimentos saudáveis para você ou seus filhos. 
Elegibilidade: Mulheres grávidas (até a conclusão da 
gravidez e até 6 semanas após o nascimento ou após 
o término da gravidez); mulheres que amamentam 
(até o 1º aniversário do bebê); puérperas que não 
estão amamentando (até 6 meses após o nascimento 
do bebê ou após terminar a gravidez); bebês** (até 1º 
aniversário); crianças** até seu 5º aniversário. **pais, 
avós, Pais adotivos ou outros responsáveis legais 
podem solicitar benefícios. 
Requisitos: Deve morar em Connecticut. Você não 
precisa ser cidadão americano; deve completar um 
avaliação nutricional com WIC; deve cumprir 
Diretrizes de renda do WIC que são definidas em 
185% ou abaixo o limite federal de renda de pobreza. 

BANCO DE ALIMENTOS  
Connecticut Foodshare 
2 Research Parkway, Wallingford, CT 06492 
(203) 469-5000 | www.ctfoodshare.org 
Atendimento a despensas da cidade, cozinhas 
comunitárias e outros programas; oferece programas 
de serviço direto incluindo despensa móvel de 
alimentos e caixa sênior (Programa de Alimentos 
Suplementares de Commodities) para Idosos. SENIOR 
FOOD RESOURCES

RECURSOS ALIMENTARES PARA IDOSOS 
Idosos em casa  
Meals on Wheels 
Western Connecticut Area Agency on Aging 
203-757-5449 | www.wcaaa.org/programs/nutrition e 
refeições entregues nas casas 
Serviços: 2 refeições pré-embaladas para dietas 
regulares e médicas até 7 dias/semana. 
Elegibilidade: Você deve ter 60 anos de idade ou 
mais, ser em casa ou incapaz de dirigir. VOCÊ NÃO 
deve ser no Programa de Cuidados Domiciliares 
de Connecticut para Idosos. Um programa de 
pagamento privado também está disponível para 
pessoas com condições médicas qualificadas com 
menos de 60 anos. 

Danbury Senior Center at Elmwood Hall 
10 Elmwood Place, Danbury, CT 06810 
203-797-4686 | www.danburyseniors.org/about-us/ 
Elmwood-hall-senior-center O Programa de 
Almoço Nutricional Sênior é uma refeição quente e 
nutricionalmente balanceado que é servido no 
Centro Sénior segunda, quarta e sexta-feira para 
idosos 60 anos de idade. Você deve se inscrever para 
o almoço antes quarta-feira anterior antes das 11h30. 
por almoço na semana seguinte. ATENÇÃO: VOCÊ 
NÃO PODE CHEGAR SEM RESERVA. 
Refeições fornecidas em associação com a CW 
Resources. $ 3 doação sugerida. 

Café disponível de segunda a sexta das 8h30 às 
15h30

 

 UM GUÍA PARA 
CONSEGUIR COMIDA 

EM DANBURY 
O Danbury Food Collaborative inclui fornecedores 

de assistência alimentar essenciais, como 
despensas de alimentos, programas de refeições 
coletivas e programas de entrega de refeições. Os 

provedores de assistência alimentar oferecem uma 
variedade de opções seguindo todas as precauções 

de saúde e segurança locais. As opções podem 
incluir alimentos pré-embalados, entrega de 
alimentos, coleta de alimentos no drive-thru, 

retirada e compras e refeições presenciais, entre 
outros. Revise as listagens e entre em contato 

diretamente com os fornecedores de assistência 
alimentar para obter mais informações. 



DESPESAS DE ALIMENTOS
A maioria fornece alimentos não perecíveis e alimentos frescos.

Association of Religious Communities 
24 Delay St., Danbury CT 06810 (behind Family 
Dollar) 
203-792-9450 | www.arcforpeace.org 
Aberto: Sexta-feira, 12 - 14h  
Elegibilidade: Todos são bem-vindos   
Requisitos: Nenhum  
Frequência de visitas: Sem restrições 

Bethel Community Food Pantry 
141 Greenwood Ave., Bethel, CT 06801   
203-947-1754 
Aberto: 1ª e 3ª terça-feira de cada mês, das 13h às 16h 
Elegibilidade: Prioridade para residentes de Bethel 
Requisitos: Prova de direito 
Frequência de visitas: Duas vezes por mês  
Por favor, ligue para agendar uma consulta 

Brookfield Social Services
100 Pocono Rd., CT 06804
203-775-7312  | www.brookfieldct.gov 
Aberto: Drive-up terça-feira, 9h30-11h00 
Elegibilidade: Prioridade para residentes de Brookfield 
Requisitos: Comprovante de endereço, Identificação 
Frequência de visitas: Todas las semana

Camella’s Cupboard
P.O. Box 1771, New Milford, CT 06776
860-717-2509 | www.camellascupboard.com
Aberto: Sexta-feira, das 16h30 às 18h30. 
Elegibilidade: Residentes de New Milford 
Requisitos: Um comprovante de endereço, prova de 
que você tem filhos 
Frequência de visitas: Ilimitada 

Community Action Agency of Western CT  
78 Triangle St., Danbury, CT 06810  
203-744-4700 ext. 125 | www.caawc.org 
Aberto: quinta-feira, das 13h às 16h 
Elegibilidade: Indivíduos e famílias abaixo de 235% do 
limite federal de pobreza 
Requisitos: Documento de identidade com foto, 
comprovante de renda 
Frequência de visitas: Uma vez por mês 

Daily Bread Food Pantry 
25 West St., Danbury, CT 06810 
(entrada no Terraço Place)   
203-826-8252 | www.dailybreadpantry.com 
Aberto: terça e sexta, das 9h30 às 11h 
Elegibilidade: Todos são bem-vindos, mas certos 
alimentos podem estar sujeitos a limites de renda  
Requisitos: Documento de identidade com foto, 
comprovante de endereço 
Frequência de visitas: três vezes por mês 

Interfaith AIDS Ministry 
54 Main St., Danbury, CT 06810
203-748-4077 | www.iamdanbury.org 
Aberto: quinta-feira, das 11h às 16h 
Elegibilidade: Indivíduos e famílias infectados e/ou 
afetados pelo HIV/AIDS. 
Requisitos: Formulário assinado pelo médico sobre o 
resultado positivo da AIDS HIV/AIDS 
Frequência de visitas: A cada duas semanas

Jericho Food Pantry 
22 Maple Ave, Danbury, CT  06810  
203-794-7950 ext. 202 | www.jerichopartnership.org 
Aberto: sexta-feira, das 7h30 às 14h30 
Elegibilidade: Todos são bem-vindos na primeira 
visita, com documento de identidade com foto. Após 
a primeira visita, você deve solicitar um cupom para 
usar a despensa. Por favor, ligue para agendar uma 
consulta. 
Requisitos: Identificação com foto, verificação de 
endereço, holerite, certidão de nascimento dos filhos 
Frequência de visitas: Uma vez por mês 

New Hope Baptist Church Food Pantry
10 Aaron Samuels Blvd., Danbury, CT 06810 
203-748-5461 
Aberto: 2ª quarta-feira do mês, 9h 
Requisitos: Nenhum  
Frequência de visitas: Ilimitada  

Purple Heart Ministries Food Pantry 
30 Elm St., Danbury, CT 06810  
203-947-2141 | www.phmiinfo.org 
Aberto: quarta-feira, das 14h às 15h30. 
Elegibilidade: Todos são bem-vindos 
Requisitos: Nenhum 
Frequência de visitas: Semanalmente  

The Salvation Army Emergency Assistance 
Food Pantry
15 Foster St., Danbury, CT 06810
203-792-7505 
Despensa de alimentos: quartas-feiras, 9h30-11h 
Elegibilidade: Residentes da área de Danbury 
Requisitos: identificação com foto, verificação de 
endereço, número de pessoas na casa 
Frequência de visitas: Uma vez a cada 30 dias 

Victory Christian Center Food Pantry  
23 Eden Dr., Danbury, CT 06810 
203-778-4444 
Aberto: Todas as segundas-feiras, a distribuição de 
alimentos começa às 13h30 
Elegibilidade: Qualquer pessoa na área de Danbury 
Requisitos: identificação com foto, verificação de 
endereço 
Frequência de visitas: Ilimitada 

Walnut Hill Community Food Pantry (Drive-Thru) 
156 Walnut Hill Rd., Bethel, CT 06801  
203-796-7373 
www.walnuthillonline.org/serving-our-community 
Aberto: 2ª e 4ª quarta-feira de cada mês, a partir das 
17h30 
Elegibilidade: Todos são bem-vindos 
Requisitos: Nenhum 
Frequência de visitas: Ilimitada 

COZINHAS COMUNITÁRIAS
Catholic Charities Morning Glory Program
11 Spring St., Danbury, CT 06810  /  203-349-2428
Servindo café da manhã para viagem, de segunda a 
sexta, das 7h30 às 9h. 

Dorothy Day House of Hospitality
11 Spring St., Danbury, CT 06810  / 203-743-7988
Aberto: A cozinha serve refeições quentes para 
viagem das 15:00 às 16:30 diariamente 
Elegibilidade: Todos são bem-vindos 
Requisitos: Nenhum 
Frequência de visitas: Ilimitada 

DESPESAS MÓVEIS PARA ALIMENTOS
Connecticut Foodshare 
203-741-9752 | www.ctfoodshare.org/find-help
O horário do Connecticut Foodshare Mobile Food 
Pantry está sujeito a alterações e será atualizado. 
As distribuições de Danbury acontecem na segunda 
terça-feira de cada mês na Igreja Batista New Hope, 
12 Dr. Aaron B. Samuels Blvd., Danbury, CT 06801. 
 
REFEIÇÕES DE VERÃO GRATUITAS DAS ESCOLAS 
PÚBLICAS DA GRANDE DANBURY
Café da manhã e almoço gratuitos para todos os 
alunos de escolas públicas até o verão de 2022. Ir 
parahttps://www.endhungerct.org/services/summer-
meals para localizar um local de refeições perto de 
você ou ligue para o departamento de serviços de 
alimentação e nutrição do seu distrito escolar para 
obter mais informações.

PARA MAIS INFORMACAO
Para mais informações ou para doar alimentos, 
entre em contato diretamente com as agências ou 
ligue United Way (203) 883-0879. Para obter mais 
informações sobre recursos da comunidade, disque 
211 ou visite www.211ct.org. 

SE VOCÊ QUER AJUDAR  
Doar
Você pode doar para a Danbury Food Collaborative 
Visitado:  
www.uwwesternct.org/danburyfoodcollaborative

Você também pode doar diretamente para as 
organizações listadas neste guia. 


