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Farmácias do Concelho de Serpa 

Farmácia Central de Serpa 

9.00 h – 23.00 horas sábado a sexta- semanas de serviço 

9.00 h – 20.00 horas segunda a sábado – semana normal 

Domingos de serviço: 9.00 h – 23.00 horas 

Dispõe de um serviço de entrega ao domicílio em todo o concelho, com o custo adicional de 2 euros e 

entrega até 24 horas após o pedido. As encomendas devem ser feitas, no máximo, até às 18.00 horas. 

As receitas devem ser reencaminhadas por e-mail com a indicação das quantidades pretendidas, 

especificando número de contribuinte, morada e contato. Também são aceites encomendas de produtos 

não sujeitos a receita médica. 

farmaciacentral.serpa@gmail.com 

telefone: 284 549 107   

 

Farmácia Serpa Jardim - Serpa 

9.00 h – 23.00 horas sábado a sexta- semanas de serviço 

9.00 h – 20.00 segunda a sábado – semana normal 

Domingos de serviço: : 9.00 h – 23.00 horas Receção de encomendas  através do facebook, Instagram, sms, 

WhatsApp ou pickup.farmaciaserpajardim@gmail.com 

e  

telefone: 284 543 485 

São, com o próprio ou interlocutor, ajustados os horários de entrega. 

 

Farmácia Rodrigues – Fatifarma /Brinches 

Horário de funcionamento:  

Segunda a sexta-feira – 09.30 h às 12.30 horas e das 15.30 h às 17.30 horas 

Sábado – 10.00 h às 12.30 horas 

telefones: 284 805 395 e 967 931 520 

Não tem serviço de entrega ao domicilio 

farmaciarodriguesmoura@gmail.com 
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Farmácia Carneiro - Vila Verde De Ficalho   

Horário de funcionamento: 09.30 h às 12.30 horas das 15.00 h às 18.00 horas 

farmaciacarneiro.ficalho@gmail.com  

telefone: 284 575 245 

Não tem serviço de entrega ao domicílio 

 

Valfarma - Vale de Vargo 

Horário de funcionamento: 09.00 h às 13.00 horas e das 14.00 h às 18.00 horas, de segunda a sexta-feira 

telefone: 284 098 052 

*entregas ao domicílio por encomenda 

As receitas devem ser reencaminhadas por e-mail ou telefone com a indicação das quantidades 

pretendidas, especificando número de contribuinte, morada e contato. 

 

Farmácia Acabado Janeiro – Pias 

Horário de funcionamento:  Segunda a sexta-feira: 09.00 h às 13.00 horas e das 15.00 h às 19.00 horas 

Sábado: 09.00 h às 13.00 horas 

Domingo: 10.00 h às 12.30 horas 

 telefone: 284 858 261 

*entregas ao domicílio em articulação com a Junta de Freguesia 

As receitas devem ser reencaminhadas por e-mail ou telefone com a indicação das quantidades 

pretendidas, especificando número de contribuinte, morada e contato. 

 

Farmácia Monge, Lda - Vila Nova de S. Bento 

Dispõe de um serviço de entrega ao domicílio (Vila Nova de S. Bento e habitações isoladas fora da 

localidade; A-do-Pinto e Vale de Vargo).  

Dispõe de um formulário de encomenda que foi distribuído porta-a-porta e na farmácia para eventuais 

encomendas de medicamentos com e sem receita (disponível em Farmácia MONGE;lda e na farmácia), 

pode ser enviado para o e-mail devidamente preenchido. 

Horário de funcionamento do estabelecimento das 9.00 h às 13.00 horas e das 15.00 h às 19.00 horas 

Pagamento por ser efetuado por nib. No caso de entrega ao domicílio pode ser efetuado em dinheiro ou 

multibanco.  

O atendimento no estabelecimento ou domicílio é efetuado no seguinte horário de funcionamento: 9.00 h 

às 13.00 horas e das 15.00 h às 19.00 horas 
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farmaciamonge@gmail.com 

telefone: 284 588 282  
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