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Núcleo museológico revive
Escola de Farmácia de Coimbra
cias da Saúde), que permitiu colocar à vista de todos
a valiosíssima coleção de
instrumentos científicos, a
maioria do século XX, que
se encontrava espalhada
pelos vários laboratórios
da Escola. Sensível, aliás,
a esta necessidade de valorizar a história da instituição, a construção do novo
edifício já foi pensada para
que o átrio do piso inferior
albergasse o Núcleo Muse-

As novas instalações da Faculdade de Farmácia
da Universidade de Coimbra, no Polo III/Ciências da Saúde, permitiram colocar à vista de todos
a valiosíssima coleção de instrumentos científicos, a maioria do século XX, que se encontrava
espalhada pelos vários laboratórios da Escola.
Esta coleção, ainda em fase de inventariação, mas
que se estima em cerca de um milhar de objetos
e instrumentos científicos, sendo alguns equipamentos de grande dimensão como estufas, autoclaves e máquinas de fabrico de comprimidos.
P. A. A.

Especialista — e
grande entusiasta — da
história da Farmácia em
Portugal e, principalmente,
da sua Escola de Coimbra,
não é de estranhar que, na
hora inventariar o espólio
e instalar o Núcleo Museológico da Faculdade de

‘Pharmacopêa Portugueza
- Edição Official’, 1876

Farmácia da UC, a direção
tenha escolhido, como
responsável, João Rui Pita,
autor do livro “A Escola
de Farmácia de Coimbra
(1902-1911)”.
“O ensino farmacêutico existe na Universidade

que era essencialmente
prático” e que se manteve
em vigor até à reforma
pombalina da Universidade (1772). “Nesse ano
foram fundados diversos
estabelecimentos para o
ensino experimental na
Universidade e entre eles
um Laboratório Químico,
um Hospital Escolar e
um Dispensatório Farmacêutico”, salienta João
Rui Pita, acrescentando
ainda que “foi estabelecido
estatutariamente um curso de boticários” no qual
“os candidatos aprendiam
química no Laboratório
Químico (dois anos) e
Farmácia no Dispensatório
Farmacêutico (outros dois
anos)”.
De acordo com o
docente da FFUC e investigador de História e
Sociologia da Ciência,
“este regime manteve-se
até 1836, ano da fundação
da Escola de Farmácia
anexa à Faculdade de Medicina”. A partir de então,
“o ensino continuou a ter
uma grande componente
prática mas, também, uma
certa componente teórica
mais abrangente, em sin-

Alambique de duas peças (início do século XX)

de Coimbra desde finais
do século XVI”, recorda,
sendo que “nessa época
foi instituído um regime
de formação de boticários

tonia com a evolução que
a Farmácia e as ciências
farmacêuticas tomavam
nesse período. O papel do
farmacêutico alargava-se

Para além de pequenas peças e amostras de substâncias,
o Núcleo Museológico da Faculdade de Farmácia
da Universidade de Coimbra inclui também alguma
maquinaria usada na primeira metade do século XX

e aprofundava-se e isso
exigia um maior alargamento e aprofundamento
do ensino”.

Moinho para trituração
de vegetais
(início do século XX)

Assim, “por esta altura acabou a dupla via para
o acesso à profissão através
do Físico-Mor, mas surgiu
a possibilidade de obtenção da carta profissional
de boticário através de
uma dupla via nas Escolas
de Farmácia, o que ocasionou o surgimento dos
chamados farmacêuticos
de 1.ª classe e de 2.ª classe. Os farmacêuticos titulados pela Universidade
de Coimbra eram, na sua
maioria, os provenientes
desta segunda via”.
Até 1902 o regime
de ensino de Farmácia na
Universidade de Coimbra
manteve-se em moldes
idênticos, embora com

algumas modificações
pontuais. “Com a reforma
de 1902 acabou a referida
dupla via de formação profissional e o ensino passou
a ser considerado ensino
superior, sendo constituído
por um total de dois anos,
com um regime de aulas teóricas e de aulas práticas”,
recorda.
Entre 1902 e 1932
surgiram diversas reformas
do ensino farmacêutico
e da própria instituição,
desde a autonomia relativamente à Medicina em
1911, reforçada em 1918,
até à fundação da Faculdade em 1921. “Em 1915
o ensino farmacêutico teve
pela primeira vez instalações próprias na Casa
dos Mellos. Em 1928 a
Faculdade de Farmácia
de Coimbra foi extinta e
em 1932 foi novamente
reorganizada e passou novamente a Faculdade em
1968, passando a conceder
todos os graus académicos.
De então para cá a Faculdade de Farmácia expandiu
as instalações para outros
edifícios e atualizou sucessivamente os seus planos
de estudos”.
Espólio muitíssimo bom
e interessante
Atualmente, a Faculdade de Farmácia encontrase instalada num edifício
construído de raiz no Polo
III da Universidade de
Coimbra (Polo das Ciên-

deixamos falam por si.
Trata-se de um percurso
riquíssimo que permite um
melhor conhecimento (às
vezes surpreendente) da
evolução da Farmácia ao
longo do último século e
meio sensivelmente. Para
além de pequenas peças
e amostras de substâncias
(pós, essências e produtos
químicos) — em frascos e
armários tradicionais —, o
Núcleo Museológico inclui

Moldes para óvulos e supositórios (primeira metade
do século XX)

ológico da Escola.
O que está, para já, exposto é apenas uma pequena parte do espólio que está
ainda a ser inventariado e
catalogado — estão já catalogadas mais de mil peças.
O espólio está ‘dividido’
em dois grandes fundos,
independentemente de pequenos núcleos de outras

também alguma maquinaria usada, sobretudo, na
primeira metade do século
XX.
O grande objetivo é,
no âmbito da disciplina de
História da Farmácia, procurar transmitir aos alunos,
sobretudo os que agora
começam, “um espírito de
corpo e identidade da Es-

Almofarizes

áreas: o da Farmacognosia
— “um espólio muitíssimo
bom e interessante” — e
um outro relacionado com
a tecnologia e a Galénica.
A peça mais antiga é uma
estufa de finais do século
XIX.
As peças expostas
estão todas identificadas
e as imagens que aqui

cola de Coimbra”, confessa
João Rui Pita, mas também
mostrar que a Farmácia é
uma ciência “várias vezes
milenar”. E mesmo apesar
de no espaço museológico
da FFUC não se transmitir esse percurso milenar,
transmite-se, sem dúvida,
um percurso “várias vezes
centenário”.

