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Nota de Apresentação

Numa nota de apresentação patente numa exposição virtual anteriormente publicada pelo Arquivo da
Universidade de Coimbra [AUC], enunciámos que “[o]s Arquivos preservam ´tesouros´ que nem o tempo
nem o esquecimento devem apagar ou ocultar”.
Com efeito, esta é uma daquelas afirmações que vêm muito a propósito do contexto que agora visitamos,
no qual procuramos celebrar os 100 anos da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra [FFUC].
A presente exposição, patente neste catálogo, apresenta-se num momento em que ainda não foram
levantados todos os constrangimentos de ordem pandémica, impostos, em diferentes escalas, à comunidade
mundial, a partir do mês de dezembro de 2019. Dados esses constrangimentos, as comemorações dos
100 Anos da FFUC, efetivamente completos em 2021, não tinham, ainda, sido possíveis, nos moldes
anteriormente previstos: uma exposição temática virtual encimada por uma exposição temática presencial.
A ideia de uma exposição comemorativa dos 100 anos da FFUC concretiza-se na parceria entre as
instituições promotoras. Nasce da união, amiga e produtiva, celebrada entre uma Unidade Orgânica
[a FFUC] e uma Unidade de Extensão Cultural e de Apoio à Formação [o AUC], em proveito, naturalmente,
da comunidade interior e exterior à Universidade de Coimbra. Revela-se num projeto que vem com o
intuito de reforçar, ainda mais, estas linhas condutoras de uma amizade duradoura, que também aqui se
procura evidenciar e celebrar.
As próximas páginas são manifestações singelas de um legado produzido e acumulado pela UC, ao longo
de um século de existência da FFUC, mas não só, deixado ao cuidado e à guarda criteriosa do AUC.
Através das várias “peças” em destaque, presenciamos a sua história, contada a partir de apenas alguns dos
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certamente muitos documentos outrora produzidos no cumprimento de funções e atividades, os quais,
findos os prazos legais de conservação nos serviços que os utilizaram, transitaram para o AUC, juntando-se
a outros que também compõem a já vasta memória documental institucional da UC.
Trata-se de uma coleção de documentos enquadrada nos objetivos e nas linhas orientadoras traçadas, em
conjunto, pela FFUC e pelo AUC, cujas tarefas de curadoria resultam na configuração que agora cumpre
apresentar. Desde o documento mais antigo até ao mais atual, vários são os momentos da história da FFUC
aqui recordados. Nesta apreciável “expedição”, iluminam-se, simultaneamente, uma área científica e uma
instituição que possui o privilégio e a “faculdade” secular de enveredar pelo seu ensino e investigação. A
nosso parecer, são estas as duas principais facetas que o presente catálogo procura divulgar.
Como não será escusado reforçar, esta exposição resulta da energia e da entrega dos/as seus/suas
responsáveis, na FFUC e no AUC, para quem seguem, naturalmente, as primeiras palavras de agradecimento
e de reconhecimento. Igualmente, e a secundar esses esforços, uma palavra especial de agradecimento vai
também dirigida ao Excelentíssimo Senhor Diretor da FFUC, o Prof. Doutor Fernando Ramos, que fez desta
o que verdadeiramente é, ou seja, uma “causa” intrinsecamente sua.
Um dos grandes teóricos da Biblioteconomia no século XX, o matemático e bibliotecário indiano Shiyali
Ramamrita Ranganathan (1892-1972), outrora enunciara que “a cada livro o seu leitor [e leitora]” e “a cada
leitor [e leitora] o seu livro”. Esperamos que este seja um catálogo para diversos leitores e leitoras, com
igualmente distintas leituras!
4
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Coimbra, 28 de fevereiro de 2022.
Livro de Receituário do Hospital da Universidade de Coimbra, 1776-1777. [AUC–IV–2.ªE-8-1-247]

Maria Cristina Vieira Freitas
Diretora do Arquivo da Universidade de Coimbra
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A Faculdade de Farmácia no seu centenário

6
Esboço do estudo prévio do edifício projetado para a instalação da Escola de Farmácia [1960].
CAPOCUC – Escola de Farmácia – Estudo Prévio (Recens. 2020 – n.º 483)

A Faculdade de Farmácia é reconhecida como uma das melhores Faculdades de Farmácia do
País e está inserida numa das mais veneradas universidades portuguesas com prestígio internacional – a
Universidade de Coimbra. Este reconhecimento advém de múltiplos fatores entre os quais a qualidade
do corpo docente e de investigação, o competente corpo de funcionários e, “last but not least” dos seus
exemplares estudantes. O seu brilho nacional e internacional é bem patente nos variados projetos de
investigação que os seus docentes integram, nas inúmeras publicações que fazem, nas relações de ensino
estabelecidas com instituições congéneres e na qualidade e diversidade do ensino ministrado, bem como
pelos diferentes serviços à comunidade que são prestados, entre outros valores que poderíamos enunciar.
Importa, contudo, melhorar e ajustar a investigação e ensino às realidades científicas e sociais,
mantendo e moldando o que é excelente, melhorando o que há a melhorar e, também, incentivando
sempre o seu contributo para a inovação na área das ciências da saúde.
A Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra (FFUC) está do ponto de vista geográfico,
estrategicamente localizada. O potencial da região Centro do nosso país concentra nesta bonita, antiga e
monumental cidade de Coimbra, num raio de 500 metros, com centro no Centro Hospitalar e Universitário
de Coimbra - Hospitais da Universidade, o Pólo mais concentrado de saúde de toda a Europa.
Esta realidade da FFUC acarreta uma enorme responsabilidade científica, pedagógica e social. Mas
ainda fica mais acrescida esta responsabilidade se pensarmos na ancestralidade do ensino farmacêutico
na nossa Universidade. Mais de quatrocentos anos de história e um centenário de Faculdade. Não se
trata de uma Faculdade velha ou envelhecida, mas de uma Faculdade antiga, consciente da tradição da sua
investigação e ensino renovados a cada ano que passa.
As palavras que escrevo para o Catálogo da exposição comemorativa do centenário da FFUC,
mostra a organização e o esforço desenvolvido por quem nos antecedeu na organização, consolidação e
desenvolvimento da instituição. Saibamos nós, hoje, e as gerações futuras, ser dignos herdeiros do passado
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multissecular da nossa instituição. Para todos eles a nossa homenagem, sendo certo que quem ignora a sua
história e identidade, e quando ela é prestigiante, dificilmente terá um futuro risonho.
Finalmente, uma palavra de muito apreço para o meu Colega e Amigo Professor Doutor João
Rui Pita pelo sua permanente dedicação aos projetos culturais da FFUC, sem esquecer, naturalmente, o
Arquivo da Universidade pela imediata associação às comemorações do centenário da FFUC: os nossos
agradecimentos à sua Diretora e a todos quantos se envolveram nesta exposição por toda a boa vontade
e disponibilidade mostradas.
Muito Obrigado,
Coimbra, fevereiro de 2022
Fernando Ramos
Diretor da Faculdade de Farmácia
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Comemoração do centenário da Faculdade de Farmácia no
Arquivo da Universidade de Coimbra (1921-2021)

O ensino farmacêutico na Universidade de Coimbra é o mais antigo de Portugal e dos mais
antigos no panorama internacional. Com efeito, foi nos finais do século XVI que se iniciou na Universidade
de Coimbra a aprendizagem da arte de botica com a fundação de um curso de boticários. Reinava em
Portugal D. Sebastião. Era um curso prático com matrícula na Universidade e aprendizagem prática em
boticas. Há outras datas e momentos igualmente muito marcantes na história do ensino farmacêutico na
Universidade de Coimbra. Desde logo, o curso de boticários fundado em 1772 pela reforma pombalina
da Universidade de Coimbra e que foi herdeiro do curso anteriormente referido. Com a reforma de
Pombal, pela primeira vez, a Universidade de Coimbra passou a ter um local para o ensino da farmácia – o
Dispensatório Farmacêutico do também recém-fundado Hospital Escolar. Em 1836 foi fundada a Escola de
Farmácia anexa à Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e que resultou de uma profunda
alteração do regime de estudos de 1772. Foram também fundadas congéneres escolas em Lisboa e Porto,
resultando esta institucionalização das medidas levadas a bom termo no ensino em Portugal, por Passos
Manuel. Em 1921 as Escolas Superiores de Farmácia passaram ao estatuto de Faculdades. Contudo foi no
ano-letivo de 1921/1922 que se implementou a nova reforma de estudos cujo regulamento data de agosto
de 1921.
Pelo meio ficavam outras etapas e reformas relevantes: por exemplo, em 1902 houve uma reforma
profunda da Escola de Farmácia e do plano de estudos e pela primeira vez o ensino farmacêutico passou
a ser considerado superior. Em 1911 uma nova reforma do plano de estudos conferiu autonomia do
curso relativamente à Faculdade de Medicina, na senda das reformas de ensino promulgadas pela jovem
República. Em 1915 a Escola de Farmácia inaugurou instalações próprias na chamada Casa ou Palácio dos
Melos cedida anos antes para o ensino farmacêutico e que se veio a transformar num símbolo do ensino
da farmácia em Portugal. Em 1918 uma nova reforma do plano de estudos e da Escola estabeleceu a
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designação de Escola Superior de Farmácia. Um ano depois a Escola de Farmácia passou a conceder o grau
de licenciado. Em 1928 foi decretada a extinção da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra,
embora tenha continuado o seu funcionamento, surgindo novamente em 1932 com a designação de
Escola. Estas medidas de extinção e de ressurgimento da Escola enquadram-se num conjunto de medidas
restritivas nas instituições de ensino executadas no Estado Novo. Somente em 1968 a Escola de Farmácia
da Universidade de Coimbra passou, novamente, ao estatuto de Faculdade. De então para cá, a Faculdade
teve novos Estatutos, passou por diferentes reformas de ensino e fixou-se em novas e modernas instalações
no Pólo III da Universidade em 2009 de acordo com os mais adequados parâmetros internacionais.
Toda esta história do ensino farmacêutico na Universidade de Coimbra, que é parte da história do
ensino farmacêutico em Portugal, está bem conservada no Arquivo da Universidade de Coimbra (AUC).
Os estudos que temos realizado na história da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra ao
longo de mais de três décadas dão-nos autoridade para afirmar que, com efeito, esta prestigiada instituição
conserva documentação importantíssima relativa ao ensino farmacêutico na Universidade de Coimbra.
A exposição comemorativa do centenário da Faculdade de Farmácia dá a conhecer uma pequeníssima parte
desses documentos em vários momentos da história da instituição e que se encontram magnificamente
conservados e catalogados. Leva-nos a uma viagem no tempo, justamente através das diferentes etapas do
ensino farmacêutico na Universidade de Coimbra.
Gostaríamos de salientar a boa receção que a proposta de exposição teve por parte da Senhora
Diretora do AUC, Professora Doutora Maria Cristina Freitas, o nosso bem-haja.Também queremos expressar
o nosso mais sentido agradecimento à Senhora Dr.ª Ana Maria Bandeira pela seleção dos documentos e
organização da exposição que acompanhámos desde a primeira hora, bem como ao Senhor Dr. Ilídio
Barbosa Pereira pela execução do catálogo.
Tal como em 1996, ano em que o Arquivo da Universidade também se associou às comemorações
do 75.º centenário da Faculdade de Farmácia, também no centenário da nossa instituição o Arquivo da
Universidade se associa numa manifestação de solidariedade institucional e de importante demonstração
de vitalidade científica.
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Folha da despesa do Dispensatório Farmacêutico da Universidade, em junho de 1780. Pode ler-se o elenco de todos os
produtos adquiridos e seus preços. O rol de despesas inicia-se com Ervas, Raízes e Flores, entre as quais encontramos as rosas,
as camélias, a avenca, o rosmaninho, etc. [AUC - IV-2.ªE-7-4 -42]

João Rui Pita
Professor da Faculdade de Farmácia
Universidade de Coimbra
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EXPOSITOR 1
Boticários e formação de Farmacêuticos na Universidade de Coimbra
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Certificado de Manuel António Tavares, confirmando que seu filho Francisco Tavares “se aplica à Arte Pharmaceutica“ na sua botica,
29.05.1763. [AUC – IV-1.ªE-15-5-7]
Francisco Tavares depois de fazer os estudos de farmácia, com seu pai, Administrador do Dispensatório Farmacêutico, viria a estudar
na Faculdade de Medicina, onde obteve o doutoramento em 30.11.1778 e seria um dos seus mais ilustres professores, de 1779 a
1795. Foi incumbido, juntamente com o Doutor Joaquim de Azevedo, lente jubilado da mesma Faculdade, de redigir a Pharmacopeia
Universal da Nação, em 23.07.1790.

Foram selecionados oito documentos para ilustrar esta temática, recuando até 1604, para dar a conhecer
o documento mais antigo que se apresenta nesta exposição: Regimento dos médicos e boticários cristãos
velhos. Com ele se regulamentou a forma de provimento dos par tidos médios e boticários, os pagamentos
que recebiam os boticários e como eram examinados. Ilustra-se a forma de pagamento desses par tidos
[i. e. bolsas de estudos] e dá-se a conhecer uma tipologia diversa de livros de registo: os exames de
boticários, a matrícula em Farmácia e as car tas, ou diplomas, atribuídos após a conclusão dos estudos.
A existência de Praticantes de Farmácia fica ilustrada pelos ofícios enviados por boticários, de todo o país,
dando conta dos praticantes que faziam a aprendizagem nas suas boticas. A Escola de Farmácia, criada
pela Car ta de Lei de 19.07.1902, deu lugar ao Curso de Farmácia, até então ministrado no Laboratório
Químico e no Dispensatório Farmacêutico. Pode conhecer-se a itinerância de alguns estudantes entre a
Escola de Farmácia de Lisboa e a sua transferência para a de Coimbra
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Doc. 1

Doc. 3

1604, fevereiro, 7, Lisboa
Regimento dos médicos e boticários cristãos
velhos, aprovado por D. Filipe II. Este regimento
determina, nos seus artigos 28 a 36, a forma
como decorreria a formação dos boticários e os
quantitativos em dinheiro que receberiam, para
sua sustentação.
Veio a ser publicado juntamente com os Estatutos
da Universidade, de 1653.

1760, julho, 7, Coimbra
Registo do exame de boticário de Filipe da Cruz,
natural de “Aldeia da Cruz, termo da Vila de
Ourem” feito perante os professores da Faculdade
de Medicina, os Doutores Álvaro Antunes das
Neves, lente de Prima e António Amado de Brito,
lente de Véspera e os Boticários José Gomes de
Moura e António de Lemos de Almeida.

Universidade de Coimbra (F); Estatutos (SR) - [AUC- IV-1.ªD2-3-63]

Universidade de Coimbra (F); Livros de exames de boticários
(SR), 1759-1766, fl. 4. [AUC-IV-1.ªD-2-1-58]

Doc. 2
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1686, junho (?), Coimbra
Pagamento da terceira terça que devem receber
os boticários do partido, feito por ordem do Reitor
da Universidade, D. Manuel de Moura Manuel, dada
ao Tesoureiro da Arca dos Médicos e Boticários.
Apresenta o recibo de pagamento de 4.000 réis,
assinado por todos os boticários, individualmente.
Podemos constatar a naturalidade de boticários
de Amarante, Arraiolos, Castelo Branco, Coimbra,
Crato, etc.
Universidade de Coimbra (F); Registos de contas da Arca dos
Médicos (SR), 1686, fl. inum. - [ AUC-IV-1.ªE-8-3-34]

Doc. 4
1785-1786, Coimbra
Termo de registo de matrícula feito por José Carlos
Barreto, filho de Diogo José Barreto, natural de
Coimbra, no 3.º ano de Farmácia, na forma da Lei
de 25.10.1785.
Universidade de Coimbra (F); Livros de matrículas de Química
e Farmácia (SR), 1775-1816, fl. 42 - [AUC-IV-1.ªD – 4-2-63]
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indivíduos que praticaram na sua farmácia, no ano
de 1848.

Doc. 5
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1794, janeiro, 21, Coimbra
Carta de Farmácia atribuída a João de Oliveira Pinto,
filho de Francisco de Oliveira Pinto, natural do Porto.
Trata-se da prova tipográfica do texto que depois foi
impresso em pergaminho e entregue ao estudante
de Farmácia. O papel rugoso, de pouca qualidade,
que era utilizado na tipografia da Universidade, para
estas provas, resultava de costaneiras de maços e
balas de papel.
Fizera exame de Química e Farmácia, perante os
Doutores José Francisco Leal e Francisco Tavares, da
Faculdade de Medicina e Manuel António Tavares,
Boticário do “Dispensatório Régio da Universidade”,
no dia 03.11.1780, tendo sido aprovado “para poder
exercitar a Arte de Boticário”. Não deixamos de
estranhar o intervalo de tempo, de quatro anos, em
que fez exame e a data em que lhe foi passada a
referida carta ou diploma.
Pode ler-se, no lado esquerdo, no final do texto:
“Foi Partidista”. Com estas palavras pretende-se
referir que recebera partido de boticário, enquanto
estudou.
Universidade de Coimbra (F); Processos de carta de curso (SR),
2.ª série, cx. 46 - [AUC-IV-2.ªD–12-4-12]

Doc. 6
1848, dezembro, 31, Coimbra
Registo do ofício de Boticário de Manuel Ferreira
das Neves, de Góis, enviando o nome de todos os

Universidade de Coimbra (F); Escola de Farmácia (SF); Matrícula
e registo dos Praticantes de Farmácia (SR), 1838-1854, fl. 120 [AUC-IV-1.ªD-4-2-73]

Doc. 7
1900, junho, 26, Coimbra
Termo de identidade de Marta Pires Caldeira,
filha de Eliseu Pires, natural de Mação, distrito
de Santarém, Aspirante a Farmacêutica. Para ser
admitida a exame de Farmácia necessitava de
fazer um termo de identidade, o qual teve por
justificante e abonador o Dr. António Lino Neto,
secretário do Governo Civil de Portalegre.
Universidade de Coimbra (F); Termos de Identidade dos
Aspirantes Farmacêuticos (SR), 1899-1912, fl. 11 - [AUC-IV1.ªD-4-2-109]

Doc. 8
1904, março, 1, Lisboa
Portaria do Ministério do Reino deferindo o
pedido de transferência da matrícula de Joaquim
Quaresma de Moura, filho de José Quaresma de
Moura, natural de Souselas, concelho de Coimbra,
da Escola de Farmácia de Lisboa para a Escola de
Farmácia de Coimbra.
Universidade de Coimbra (F); Escola de Farmácia (SF); Portarias
(SR), 1902-1907, fl. inum. - [AUC-1.ªD-4-3-4]
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EXPOSITOR 2
A Arte de Boticário e a Farmácia: do Físico Mor do Reino à Faculdade de Farmácia

18

Instrumentos da indústria famacêutica. Património histórico-farmacêutico da
Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra. Foto: Paulo Amaral©DCom.UC
[cf. https://www.uc.pt/ffuc/patrimonio_historico_farmaceutico ]

Os estudos de Farmácia e sua aprovação, desde os diplomas concedidos pelo Físico-Mor do Reino até aos
que são concedidos pela Escola de Farmácia, criada da pela Car ta de Lei de 19.07.1902 e, posteriormente,
pela Faculdade de Farmácia, a par tir da sua criação com o Decreto n.º 7238 de 18.01.1921, são o tema
agora apresentado. Uma seleção de sete documentos permite-nos percorrer os anos de 1767 a 1924,
dando a conhecer exemplos diversos de diplomas, em prova tipográfica da Imprensa da Universidade, ou
mesmo um original em pergaminho, passado pelo Físico-Mor do Reino. Apresenta-se a primeira mulher
a obter diploma na Universidade de Coimbra, Maria José da Cruz Oliveira e Silva, após o seu exame
de Farmácia, em 1860, assim como os nomes de outras mulheres, com destaque para a mais antiga que
foi identificada, D. Josefa do Pilar Ogando, Praticante de Farmácia em 1854. Revelam-se as par ticipações
dos boticários que orientavam praticantes farmacêuticos, dando o exemplo duma outra mulher, Maria
Cândida de Nazaré Teixeira Franco, em 1887. Num período em que as mulheres ainda não frequentavam,
com regularidade, os estudos superiores, estes exemplos são reveladores do seu interesse por esta área
do saber.
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Doc. 9
1767, novembro, 24, Lisboa
Carta de aprovação para o exercício da Arte
de boticário de José Francisco Borralho, filho de

Feliciano Francisco, natural de Estremoz, passada
pelo Físico-Mor do Reino, Doutor Cristóvão Vaz
Carapinho, com a sua assinatura. Com decoração
polícroma, em cercadura impressa, bordejando
o texto. Com fitas amarelas pendentes, sendo
omisso o selo.
Universidade de Coimbra (F); Coleção de pergaminhos (Col)
- [AUC – IV-3.ª-Gav. 35]

Doc. 10
1802, maio, 4, Coimbra
Petição de António Joaquim Torres, estudante
“operário prático do Dispensatorio Pharmaceutico”
solicitando que o Diretor do mesmo Dispensatório,
Padre Francisco José de Torres, ateste a sua
frequência e o cumprimento das suas obrigações
nos anos de 1800 e 1801. Na mesma petição foi
registada a referida atestação, em 08.05.1802. Viria
a obter o seu diploma de Farmácia, em 26.05.1802,
“para poder exercitar a Arte de Boticário” como
textualmente refere esse diploma.
Também frequentara, anteriormente, a Faculdade
de Matemática e a Faculdade de Filosofia, em 1798
e 1799, mas não deu continuidade a esses estudos.
Universidade de Coimbra (F); Processos de carta de curso (SR),
1802 - [AUC – IV-2.ªD-12-5-6]

20
Doc. 11
1812, novembro, 30, Coimbra
Petição de passagem de nova carta de aprovação
de Boticário, feita por António Joaquim Pimentel
de Morais e Silva, por ter perdido a carta original
ou “primeira via” durante a Invasão Francesa.
Trata-se da prova tipográfica do texto que depois
foi impresso em pergaminho e entregue ao
estudante.
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Fora examinado em Química e Farmácia em
07.05.1801, perante os Doutores Joaquim de
Azevedo e Pedro Joaquim da Costa Franco,
professores da Faculdade de Medicina e o Boticário
do “Dispensatório Régio” da Universidade, Padre
Francisco José de Torres. No final do texto pode
ler-se que esta carta é “segunda com ressalva”,
fazendo referência a que já recebera uma primeira
via da carta. Também se diz que fora partidista
durante quatro anos, isto é, que recebera bolsa
de estudo ou subsídio, como boticário, durante os
quatro anos de estudo.
Universidade de Coimbra (F); Processos de carta de curso (SR) [AUC – IV-2.ªD-12-5-17]

Doc. 12
1854
Livro de Registo da Matrícula da Escola de
Farmácia, dos alunos praticantes das ”Officinas
Pharmaceuticas do Reino”.
Leia-se o registo de matrícula de D. Josefa do Pilar
Ogando, no seu 3.º ano de prática, na Botica de
Francisco Xavier Ogando, em Lisboa, certamente
seu familiar.

A participação desta prática fora enviada à
Universidade pelo farmacêutico Francisco António
dos Prazeres, administrador da referida botica, em
12.12.1854.
O seu nome não consta na Relação dos Farmacêuticos aprovados entre 1841 e 1889, publicado
no Anuário da Universidade (1880-1890, p. 213245), presumindo-se que não finalizou os seus
estudos.
Universidade de Coimbra (F); Registo dos praticantes de
Farmácia (SR), vol. 2, fl. 26v-27 - [AUC – IV-2.ªD-4-2-74]

Doc. 13

22

1869, junho, 3, Coimbra
Petição dirigida ao Reitor da Universidade, por
Maria José da Cruz Oliveira e Silva, filha de José
da Cruz Pinto da Silva, natural de Lavos, concelho
da Figueira da Foz, para que lhe fosse passada
carta de exame de Farmácia que decorreu em 4
de dezembro de 1860. Acompanhada do modelo
de carta/diploma que lhe foi concedido. Trata-se
da primeira mulher a obter diploma de curso na
Universidade de Coimbra.
Universidade de Coimbra (F); Processos de carta de curso (SR)
- [AUC – IV-2.ªD-1-3-2]
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Doc. 14
1887, outubro, 14, Covilhã
Carta enviada ao “Secretário da Eschola MedicoCyrurgica de Coimbra” pelo Farmacêutico Evaristo
Alves Rodrigues, da Covilhã, informando que
na sua botica se encontrava, como praticante
farmacêutico, Maria Cândida de Nazaré Teixeira
Franco.
Este modelo de carta, já impresso, com espaços
em branco para preencher, revela na segunda folha
os dados biográficos do/a praticante.
Neste caso, a praticante era Maria Cândida, natural
da Covilhã, tinha 30 anos e era filha de Manuel
Teixeira e Teresa de Jesus. Começara a praticar
naquela farmácia em 10 de novembro de 1883,
perfazendo quase 4 anos de prática farmacêutica.
Universidade de Coimbra (F); Correspondência de farmacêuticos
(SR), cx. 14 (Liv. 7, n.º 133) - [AUC – IV-1.ªE-13-5-14]
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Doc. 15
1924, junho, 9, Coimbra
Petição feita por Laura Augusta da Soledad Leitão
da sua carta de curso de Farmácia, concluído em 3
de agosto de 1913. Pode ver-se o modelo da carta
/diploma que lhe foi conferido pelo Diretor da
Faculdade de Farmácia e Reitor interino Doutor
Manuel José Fernandes Costa, em 1 de julho de
1924.
Universidade de Coimbra (F); Processos de carta de curso (SR) [AUC – IV-2.ªD-1-3-2]
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EXPOSITOR 3
A organização interna da Escola / Faculdade: cadeiras, seus professores e técnicos
Apresentam-se, agora, testemunhos documentais sobre professores da Escola / Faculdade de Farmácia, desde
1911 a 1982, bem como cadeiras lecionadas e aspetos diversos, das preocupações internas da instituição.
São apresentados, num conjunto de nove documentos, alguns dos nomes de Diretores da instituição, como
os doutores José Cipriano Rodrigues Dinis, Guilherme de Barros e Cunha, José Ramos Bandeira e diretores
de Laboratórios, como os doutores Vítor Henriques Aires Mora e Aloísio José Fernandes Costa. Sabemos
que todas as escolhas são difíceis, pois no espaço expositivo não caberiam todos os que desejaríamos
apresentar.

26
A Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra iniciou a mudança para o Pólo das Ciências da Saúde em Fevereiro de
2009 (anteriormente instalada no Pólo I, no antigo Palácio dos Mellos). As novas instalações integram-se num dos maiores, mais
complexos e diversificados conjuntos de serviços europeus na área da Saúde. Distribuídas por três edifícios (Biblioteca das Ciências
da Saúde; Edifício da Faculdade e Unidade Central), as instalações foram construídas de modo a satisfazer os mais elevados padrões
de qualidade e exigência, interligando-se entre si. [cf.: https://www.uc.pt/ffuc/resenhahistorica ]. Foto: Paulo Amaral©DCom.UC

Divulga-se uma folha de “cadastro do pessoal”, como era designada a tipologia documental onde se
recolhiam os dados biográficos e profissionais, apresentam-se os termos de posse, revelam-se livros de
exames de licenciatura, dando a conhecer o elenco de cadeiras finais de curso, apresentam-se relatórios
anuais da Faculdade, enviados ao Reitor, etc. Destaca-se a exposição do Conselho da Escola de Farmácia, em
1965, propondo a restauração da Faculdade de Farmácia. Termina este grupo documental expositivo, com
uma petição da primeira mulher doutorada em Farmácia e a primeira docente da Faculdade, a Professora
Catedrática Maria Serpa dos Santos.
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Doc. 16

Doc. 18

1911, junho, 12, Coimbra
Folha de “Cadastro do Pessoal” de José Cipriano
Rodrigues Dinis, então professor da 2.ª cadeira da
Escola de Farmácia. Esta folha está preenchida e
assinado por si próprio.
Viria a ascender a Professor Catedrático em 1924,
tendo sido diretor de diversos Laboratórios e
Diretor da Faculdade, de 1929 a 1946, numa vida
dedicada ao ensino e à investigação, durante 42
anos. Foi membro de diversas academias científicas,
com destaque para a Real Academia de Farmácia
de Espanha, Sociedade de Geografia de Lisboa,
Instituto de Coimbra, Sociedade Farmacêutica
Lusitana, etc.

1930, novembro, 7, Coimbra
Registo do exame de Licenciatura em Farmácia
de Francisco de Sousa Inês, tendo sido aprovado
com 15 valores. Foi admitido a exame, perante
um júri constituído pelos Doutores José Cipriano
Rodrigues Dinis, Vítor Henriques Aires Mora e
Guilherme de Barros Cunha.
As cadeiras finais da Licenciatura eram as seguintes:
Farmácia Galénica (2.ª parte), Toxicologia e
análises toxicológicas, Hidrologia. Bacteriologia e
Deontologia e legislação farmacêutica. Viria a ser
analista, preparador e assistente, tendo sido, ainda,
administrador da revista Notícias Farmacêuticas.

Universidade de Coimbra (F); Processos de Professores, (SR),
cx. 61 - [AUC – IV-1.ªD-6-5-61]

Universidade de Coimbra (F); Livros de Exames (SR), Faculdade
de Farmácia, 4.º ano, 1929-1937, fl. 5v - [AUC-IV-3.ª]

Doc. 17
28

1922, julho, 18, Coimbra
Termo de posse do lugar de professor ordinário, de
Álvaro José da Silva Basto, da cadeira de Farmácia
Química e Orgânica, da 2.ª secção (Química
Aplicada) da Faculdade de Farmácia. Pertencia ao
quadro de professores da Faculdade de Ciências.
A posse foi dada pelo Reitor Doutor António Luís
Gomes, na presença do Diretor da Faculdade de
Farmácia, Doutor Manuel José Fernandes Costa.
Universidade de Coimbra (F); Livros de Termos de Posse, (SR),
vol. 26, fl. 93-93v - [AUC – IV-2.ªD-6-2-26]
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Doc. 19

Doc. 20

1931, maio, 28, Coimbra
Comunicação do Professor Ordinário da Faculdade
de Farmácia, Doutor Vítor Henriques Aires Mora,
dirigida ao Reitor da Universidade, declarando
que completa 70 anos no próximo mês, dia 24 de
junho, data em que seria jubilado.
Entre outros cargos, ocupou os lugares de Diretor
do Laboratório de Toxicologia e de Secretário da
Faculdade.

1931, julho, 29, Coimbra
Contrato celebrado entre a Faculdade de Farmácia
e o Licenciado José Ramos Bandeira, em presença
do Diretor da Faculdade, Doutor José Cipriano
Rodrigues Dinis, e do Reitor da Universidade,
Doutor João Duarte de Oliveira.
Este contrato foi feito para desempenhar as
funções de Assistente provisório do 2.º grupo
História Natural e Farmácia e apresenta o carimbo
do Tribunal de Contas, aprovando o mesmo e a
dotação orçamental respetiva.

Universidade de Coimbra (F); Processos de Professores (SR),
cx. 173 - [AUC – IV-1.ªD-7-4-173]

Universidade de Coimbra (F); Processos de Professores (SR),
cx. 17 - [AUC – IV-1.ªD-6-2-17]
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Doc. 21
1947, julho, 30, Coimbra
Relatório anual enviado ao Reitor da Universidade,
pelo diretor da Escola de Farmácia, Doutor
Guilherme de Barros e Cunha.
Ao referir as relações externas, dá conta das
publicações feitas com subsídios do Instituto
para a Alta Cultura e pela Indústria Farmacêutica

32

Nacional. Regista que existiu também uma estreita
colaboração entre os professores da Escola de
Farmácia e o Sindicato Nacional dos Farmacêuticos.
Refere que o professor de Deontologia e Legislação
Farmacêutica é, gratuitamente, o consultor jurídico
daquele organismo, sendo os seus pareceres:
”interessantes casos de Direito Farmacêutico”.
Universidade de Coimbra (F); Correspondência recebida na
Reitoria (SR), Escola / Faculdade de Farmácia - [AUC – IV-2.
ªE-11-4-26]

Doc. 22
1965, outubro, 21, Coimbra
Exposição dirigida ao Reitor da Universidade pelo
Conselho da Escola de Farmácia, onde tiveram
assento todos os seus professores, com proposta
de restauração da Faculdade de Farmácia, assinada
pelo seu Diretor, Doutor José Ramos Bandeira.
Inclui, em anexo, a exposição enviada ao Ministro
da Educação Nacional, reveladora dos anseios da
Escola de Farmácia na sua elevação a Faculdade,
com toda a argumentação nesse sentido. Entre
os anexos enviados ao citado Ministro, figuram a
Exposição (sobre o restabelecimento da Faculdade de
Farmácia da Universidade de Coimbra), impressão
de1964 e os Subsídios para uma nova organização
do ensino farmacêutico, da autoria de todos os
professores da Escola de Farmácia, impressão de
1957.
Universidade de Coimbra (F); Correspondência recebida na
Reitoria (SR), Escola / Faculdade de Farmácia - [AUC - IV2ªE-11-4-26]
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Doc. 23

Doc. 24

1970, setembro, 7, Coimbra
Termo de posse do Doutor Aloísio José Fernandes
Costa como Professor Catedrático da Faculdade
de Farmácia, tendo sido empossado pelo Reitor
da Universidade, Doutor José Gouveia Monteiro.
Era filho do também professor da Faculdade de
Farmácia, Manuel José Fernandes Costa.
Ocupou diversos cargos na Faculdade, entre os
quais o de Bibliotecário, Secretário da Faculdade
e Diretor do Laboratório de Farmacognosia. Foi
também Secretário do Curso de Férias da Escola
de Farmácia.

1982, julho, 26, Coimbra
Petição da Professora Catedrática Maria Serpa
dos Santos, dirigida ao Ministro da Educação
e das Universidades, solicitando dispensa da
atividade docente por um ano, para se poder
dedicar à tradução e publicação da obra
Analytical Chemistry de Gray D. Christian.
Foi a primeira mulher doutorada em Farmácia, pela
Universidade do Porto, e lecionou na Faculdade
de Farmácia de Coimbra, até 1984.
A petição apresenta o parecer favorável do
Presidente do Conselho Científico da Faculdade,
Prof. Doutor António Pinho de Brojo e deferimento
em 9. 8.1982.

Universidade de Coimbra (F); Processos de Professores (SR),
cx. 44-A - [AUC – IV-1.ªD-6-4-44A]

Universidade de Coimbra (F); Processos de Professores (SR),
cx. 292 - [AUC – IV-1.ªD-8-4-292]
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EXPOSITOR 4
A organização interna: Laboratórios, Biblioteca, Investigação

36

Espólio da FFUC - Foto: Paulo Amaral©DCom.UC

Um grupo de nove documentos demarcados, cronologicamente, entre 1922 e 1966 trazem à luz do dia a
forma como a instituição enriquecia a sua biblioteca, com aquisições atualizadas de periódicos estrangeiros,
como o Journal de Pharmacie ou os Annales de l’Institut Pasteur. Nesta linha, figuram também as aquisições
para gabinetes e laboratórios, com fornecimentos da casa francesa Les Etablissements Poullenc Frères ou
fornecedores nacionais, como a Farmácia Barral. A atividade de investigação do corpo docente dava
frutos com publicações nas revistas Boletim da Escola de Farmácia e Notícias Farmacêuticas. Também
se revela como o Fundo Sá Pinto, da mesma forma que acontecia para outras Faculdades, subsidiava a
investigação, a publicação e a aquisição de equipamento. Neste caso, trazemos o exemplo do Laboratório
de Farmacognosia, em que o seu Diretor, Doutor Manuel José Fernandes Costa efetuava estudos de
essências da flora aromática por tuguesa.
Revelam-se ainda, alguns exemplos da frequência de estudantes, em 1928, nos Laboratórios de Farmácia
Química, Análises Toxicológicas, Farmácia Galénica, Análises Bromatológicas e Análises Bacteriológicas.
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Doc. 25

Doc. 26

1923, novembro, 06, Coimbra
Documento de despesa relativo ao fornecimento
de livros para a Biblioteca da Faculdade, feito
por Moura Marques & Filho. Inclui diversas obras
importadas, como Journal de Pharmacie, Annales
Institut Pasteur, Pharmacie Galenique, etc.
A lista foi verificada, na margem superior esquerda,
pelo Professor Bibliotecário, José Cipriano
Rodrigues Dinis, com despacho favorável, para
pagamento pelo Diretor da Faculdade, Manuel
Fernandes Costa.

1926, fevereiro 12, Paris
Documento de despesa da casa francesa Les
Etablissements Poullenc Frères, Fabrique de Produits
Chimiques, com os produtos expedidos para a
Faculdade de Farmácia, destinados ao Gabinete de
Toxicologia. Inclui produtos químicos, mas também
vidros, porcelanas, termómetros, lupas e outro
equipamento.
Universidade de Coimbra (F); Documentos de Despesa (SR),
Escola / Faculdade de Farmácia - [AUC-II-1.ªD-8-4-17]

Universidade de Coimbra (F); Documentos de Despesa (SR),
Escola / Faculdade de Farmácia - [AUC-II-1.ªD-8-4-17]
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Doc. 27

Doc. 28

1928, agosto, 22, Coimbra
Ofício enviado pelo Diretor da Faculdade de
Farmácia, Doutor Manuel José Fernandes Costa, ao
Reitor da Universidade, respondendo ao pedido
de informação sobre a lotação dos laboratórios.
Assim, são referidos os números de alunos de cada
laboratório, a saber: Farmácia Química, Análises
Toxicológicas, Farmácia Galénica, História Natural
das Drogas, Análises Bromatológicas e Análises
Bacteriológicas.

1939, abril, 30, Coimbra
Carta do Diretor do Laboratório de Farmacognosia,
Doutor Manuel José Fernandes Costa, dirigida
ao Diretor da Escola de Farmácia, dando
conta da utilização que foi dada ao subsídio de
10.000$00 atribuído pelo Fundo Sá Pinto. Refere,
concretamente, o estudo de algumas essências da
flora aromática portuguesa, com destaque para o
Rosmarinus officinalis, a Lavandula pedunculata, o
Thymus Mastichina, o Pinus Pinaster e Pinus Pinea.
Enfatiza a necessidade de adquirir livros para a
Biblioteca e, sobretudo, revistas especializadas.

Universidade de Coimbra (F); Reitoria (SC); Correspondência
recebida (SR) - [AUC-IV-2.ªE-11-4-26]

Universidade de Coimbra (F); Processos de Professores, (SR),
cx. 49 - [AUC – IV-1.ªD-6-4-49]
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Doc. 29
1944, março, 3, Lisboa
Documento de despesa de fornecimento para o
Laboratório de Farmácia Galénica, de provetas,
cadinho, balão para aparelho de destilação e funis
de vidro, feito pela Farmácia Barral, de Lisboa.
Universidade de Coimbra (F); Documentos de despesa (SR) [AUC – II-1.ªD-8-4-23]
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Doc. 30

Doc. 31

1944, abril, 6, Porto
Documento de despesa de gravuras executadas
pela casa comercial portuense Marques Abreu
– Ateliers de Fotogravura, para a revista Notícias
Farmacêuticas. De acordo com o documento
anexo a este, o pagamento a Marques Abreu só
foi concretizado em 2 de fevereiro de 1945.

1951, março, 6, Lisboa
Documento de despesa de aquisição de dispositivo
Bazoo com lentes de aproximação Elpik, Elpet e
Elpro e dispositivo para microprojeção Usizo, no
valor de 2.200$00, fornecido pela casa comercial
lisbonense J. Wimmer & C.º. O equipamento
destinava-se ao Laboratório de Farmacognosia,
sendo a sua aquisição confirmada pelo diretor
do Laboratório, Doutor Aloísio Fernandes Costa,
segundo documento em anexo.

Universidade de Coimbra (F); Documentos de despesa (SR) [AUC – II-1.ªD-8-4-23]

Universidade de Coimbra (F); Documentos de despesa (SR) [AUC – II-1.ªD-8-4-27]
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Doc. 32

Doc. 33

1958, julho, 21, Coimbra
Ofício dirigido pelo Diretor da Escola de
Farmácia, Guilherme de Barros e Cunha, ao
Reitor da Universidade, enviando o Relatório
da sua participação na III Reunião da Sociedade
Farmacêutica do Mediterrâneo Latino, realizada
em Pavia e Rapalo (Itália), de 10 a 22 de maio de
1958. Revela os contatos que teve com professores
da Faculdade de Farmácia de Barcelona, da
Universidade de Pavia, do Instituto de Química de
Lião, etc.

1966, janeiro, 13, Coimbra
Documento de despesa relativa ao pagamento à
Coimbra Editora, Ld.ª de diversas impressões de
separatas do Boletim da Escola de Farmácia, no qual
diversos professores publicavam os seus trabalhos
de investigação.
Universidade de Coimbra (F); Documentos de despesa (SR),
Escola/Faculdade de Farmácia, 1965 - [AUC - II-1.ªD-8-5-7]

Universidade de Coimbra (F); Processos de Professores, (SR),
cx. 54-A - [AUC – IV-1.ªD-6-4-54A]
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MESA 1
Doc. 34
Insígnias do Prof. Doutor José Ramos Bandeira oferecidas pela Sr. ª D.ª Clarisse Paquim Costa Ramos, sua
viúva, ao Arquivo da Universidade, por indicação de seu marido.
[AUC – IV – 3.ª]
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MESA 2
Doc. 35
Insígnias do Prof. Doutor José Cipriano Dinis, oferecidas à Universidade pela sua viúva, Sr.ª D.ª Maria Emília
Rodrigues Dinis. Foram mandadas entregar ao Arquivo pelo Reitor da Universidade, Doutor Maximino
Correia, em 1955. Juntamente com as insígnias doutorais, foram também doadas a sua condecoração de
Grande Oficial da Ordem da Instrução Pública e o Colar da Real Academia de Farmácia de Espanha, aqui
apresentadas.
[AUC – IV- 3.ª]
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MESA 3
Obras da CAPOCUC – Escola Superior de Farmácia
Doc. 36
1960 (?)
Dois desenhos (cópia) do Estudo Prévio de proposta de localização de um novo edifício da Escola Superior
de Farmácia no espaço junto às escadas monumentais e todo o quarteirão lateral esquerdo, da Rua Castro
Matoso. Trata-se de esboços não datados, nem assinados.
50

CAPOCUC (F); Escola Superior de Farmácia – Estudo Prévio (Recens. 2020, n.º 483) - [AUC-I]
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Doc. 37
1960 (?)
Programa das Instalações a localizar no novo
edifício da Escola Superior de Farmácia.
Com descrição das instalações gerais, instalações
académicas, biblioteca, laboratórios, salas de aula,
etc., com individualização das áreas, das superfícies
propostas.
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MESAS 4 e 5
Obras de remodelação e alargamento do edifício da Faculdade de Farmácia

CAPOCUC (F); Escola Superior de Farmácia – Estudo Prévio
(Recens. 2020, n.º 483) - [AUC-I]
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CAPOCUC (F); Desenhos / Plantas (SR) - Desenho do edifício da Escola de Farmácia – Casa dos Melos –
Fachada e Claustro interior - [AUC - I.º CF - Rolo A03]
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Docs. 38 e 39
1967
Ruínas da Casa dos Contadores – quatro fotografias com perspetivas diversas do edifício.
CAPOCUC (F); Escola Superior de Farmácia: empreitada de remodelação – Proc. 107-D - [AUC-I]
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Doc. 40
1968
Antiga casa da carpintaria da Universidade, onde estava instalado o Laboratório da Química Farmacêutica
que ardeu, em parte, no verão de 1967 – três fotografias com diferentes perspetivas.
CAPOCUC (F); Escola Superior de Farmácia: empreitada de remodelação – Proc. 107-D - [AUC-I]
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Doc. 41
1958, março, 4, Coimbra
Ofício do Diretor da Escola de Farmácia,
Doutor Guilherme de Barros e Cunha, dirigido
ao Presidente da CAPOCUC, enviando-lhe o
programa das futuras instalações da Faculdade
de Farmácia. Apresenta-se, também, o referido
Programa, de 14 páginas, com descrição de todos
os espaços e áreas úteis.

Atente-se, particularmente, à referência que já era
feita da existência de uma “câmara de desinfeção de
livros” e um Museu de Antiguidades Farmacêuticas.
CAPOCUC (F); Escola de Farmácia – Proc. 107 - [AUC-I]
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Doc. 42
1969, setembro, 22, Coimbra
Ofício do Diretor da Faculdade de Farmácia, Doutor
José Ramos Bandeira, dirigido ao Engenheiro
delegado da CAPOCUC, sobre os desenhos do
mobiliário do novo Laboratório de Farmacognosia
e restantes obras da Faculdade, salientando o
grave problema de isolamento térmico da parte
superior do novo edifício, com frio inóspito no
inverno e calor extremo no verão.
CAPOCUC (F); Escola Superior de Farmácia: empreitada de
remodelação – Proc. 107-E - [AUC-I]
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Desenho do símbolo da Farmácia, na interpretação do seu autor,
Mons. Nunes Pereira, elaborado para publicação na obra
Memoria Professorum Universitatis Conimbrigensis.
Vol. 2 (1772-1937). Coimbra: AUC, 1992
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