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Caros Pais e Mães, 

 

A Farmácia Nova do Dafundo, tal como o próprio nome indica, localiza-se no Dafundo, na 

Travessa José Maria da Costa, nº6, muito próximo do Instituto Espanhol e por isso mesmo da 

Associação de Mães e Pais dos alunos do referido Instituto (AMPA). 

 

Esta proximidade levou a que, recentemente, em reunião havida entre a Presidente da AMPA e 

a gerente da Farmácia Nova do Dafundo fossem identificadas algumas mais-valias de 

intervenção a vários níveis, a disponibilizar aos Sócios da AMPA, de que são exemplo: 

 

1. A realização de Sessões informativas sobre temáticas de interesse quer para os alunos, 

quer para os seus pais (Planeamento a acordar com a Presidente da AMPA) 

 

2. O acesso gratuito dos Sócios da AMPA aos vários rastreios que a Farmácia Nova do 

Dafundo realiza ao longo do ano.  

 

3. O acesso dos Sócios da AMPA aos produtos de bem-estar existentes na Farmácia 

Nova do Dafundo, com condições especiais (Dedução de 10%). 

 

4. Acesso ao Serviço de entregas ao domicílio, gratuito (durante o horário de 

funcionamento da Farmácia), na área de abrangência da Farmácia Nova do Dafundo, 

para aquisições superiores a 10€. 

 

Estes são apenas alguns exemplos das condições mais favoráveis de que os Sócios da AMPA 

podem usufruir através da parceria, agora criada, que se pretende duradoura. 
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Por seu lado, a Associação de Pais terá acesso, em primeira mão, a todas as campanhas 

promocionais que a Farmácia promova, para que as possa divulgar atempadamente aos seus 

sócios. 

 

Deixo a todos um convite. 

Visitem-nos, estamos apenas a dois passos do Instituto Espanhol, e venham conhecer-nos. 

 

 

Farmácia Nova do Dafundo 

A Sua Saúde é a nossa Missão  

 

 

 

 

 

 

 

 


