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Description level

UI

Reference code

PT/OF/CDF/C-A/001-001/0004

Title type

Atribuído

Title

Livro de Atas das Sessões Literárias da Sociedade Farmacêutica Lusitana

Production dates

1849-04-12 - 1854-03-31

Dimension and support

Papel; 205 fl.; A 35,5 cm x L 23,5 cm x P 3,5 cm

Holding entity

Ordem dos Farmacêuticos

Author

Sociedade Farmacêutica Lusitana

Scope and content

Language of the material

Livro de Atas das Sessões Literárias da Sociedade Farmacêutica Lusitana correspondentes ao período de
12 de abril de 1849 a 31 de março de 1854. Fizeram parte dos Corpos Gerentes António Carvalho, José
Tedeschi e Henrique José de Sousa Telles. Nas sessões deste livro foram discutidos diversos assuntos
nomeadamente sobre correspondência recebida; doação de livros e documentos para a biblioteca e
arquivo; doação de objetos para o Gabinete de História Natural da Sociedade; exercício da profissão
farmacêutica; admissão de sócios e nomeação de membros honorários, beneméritos, efetivos e
delegados; eleições e nomeações para cargos na Sociedade e respetivas comissões; pareceres das
Comissões; elaboração de uma farmacopeia portuguesa; análise de águas do Aqueduto das Águas Livres
de Lisboa e à água do Vimeiro; criação de um Diretório sobre a forma de recolha de águas para análise;
método para reconhecer a pureza do bálsamo de copaiva; nomeação de uma comissão para o estudo da
doença das uvas; criticas à Sociedade publicadas no Jornal Científico por Zacuto Lusitano; simplificação
da nomenclatura de pesos e medidas na elaboração da lei; impurezas e falsificações do açúcar; receção
de amostras de quina enviadas de Londres; análises de drogas apreendidas; eleição de uma comissão de
análise de açúcares; relatório da Comissão de Química sobre os trabalhos analíticos do estômago extraído
do cadáver exumado do ex-governador da Província de S. Tomé e Príncipe, José Caetano Raimé
Wiomont Pessoa; Regimento dos Preços dos Medicamentos; abusos da Polícia Farmacêutica; reforma da
Instrução e Polícia Farmacêutica; parecer sobre as qualificações dos ajudantes de farmácia; preparações
farmacêuticas; pareceres de cariz médico-legal; projeto de Reforma dos Estudos Farmacêuticos;
representação dos alunos da Escola Médica de Lisboa relativa aos exames de farmácia; criação de um
Museu de História Natural; entrega de parte do edifício que a Sociedade ocupava, entregue por Portaria de
22 de junho de 1847; envio de representação às câmaras legislativas para que os farmacêuticos do
Hospital da Marinha tivessem patentes militares, bem como todos os farmacêuticos dos hospitais
permanentes militares tivessem graduação militar em relação à sua posição; abusos cometidos no
fornecimento de medicamentos para o regimento de infantaria N.º 8; arranjo do laboratório da Sociedade
para o Curso de Química Analítica; falecimento da Rainha D. Maria II; revisão o Código Farmacêutico
Lusitano.
Associativismo, Ata, Corpos Gerentes, Correspondência, Eleição, Escola, Farmacopeia, Jornal, Livro,
Médico-cirúrgica , Polícia , Reforma, Sessão , Sociedade, Sócio
Português

Notes

Contém um documento avulso.
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