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Description level

UI

Reference code

PT/OF/CDF/C-A/001-001/0007

Title type

Atribuído

Title

Livro de Atas das Sessões da Sociedade Farmacêutica Lusitana

Production dates

1866-08-08 - 1874-02-24

Dimension and support

Papel; 306 fl.; A 32,5 cm x L 22,5 cm x P 4,5 cm

Holding entity

Ordem dos Farmacêuticos

Author

Sociedade Farmacêutica Lusitana

Scope and content

Livro de Atas das Sessões da Sociedade Farmacêutica Lusitana correspondentes ao período de 8 de
agosto de 1866 a 24 de fevereiro de 1874. Fizeram parte dos Corpos Gerentes José Joaquim Alves, José
Dionísio Correia, José Tedeschi, Joaquim Urbano da Veiga, João José de Sousa Telles, António Augusto
Félix Ferreira, Francisco José Cabral de Quadros e José Ribeiro Guimarães Drack. 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; 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; plano de estudos farmacêuticos; reforma
do ensino farmacêutico; Centro Farmacêutico Português; Companhia Comercial Farmacêutica; Polícia
Farmacêutica; extinção do Conselho de Saúde Pública; Regimento dos Preços dos Medicamentos;
reorganização do Montepio Farmacêutico; criação de medalhas, diplomas e livros relativos à farmácia;
criação de prémios e subsídios para estudantes do curso superior de farmácia; pedido de redução da taxa
a pagar às companhias de seguro; contrato de um farmacêutico na Misericórdia do Fundão; diretor interino
de Saúde da Província de Cabo Verde; demissão do cargo de presidente da Sociedade Farmacêutica
Lusitana;pagamento de impostos municipais; estudos preparatórios exigidos aos farmacêuticos de
segunda; produtos farmacêuticos e trabalhos de autores nacionais a incluir no Museu Colonial; análises de
toxicologia; envenenamento por arsénio; análises de café e minérios; remédios de composição secreta;
pedido às colónias portuguesas do envio de plantas utilizadas pelos indígenas como venenos ou
antídotos; caracteres organoléticos dos remédios preparados nas farmácias; ausência de uma
farmacopeia legal; criação de uma nomenclatura oficial; proibição da cultura da papoila e extração do ópio;
publicações "Flora Farmacêutica Ibérica" e "Synonymia Chinico-pharmaceutica" de Agostinho da Silva
Vieira; propriedade de farmácia; reforma da lei da saúde que regia a polícia farmacêutica; comissão para a
realização da farmacopeia; pílulas de apiol e ferro; nomeação de José Tedeschi, José Dionísio Correia,
Pedro José da Silva e Joaquim Urbano da Veiga como sócios honorários da Associação de Artistas de
Coimbra; farmacopeia universal.
Antídoto, Arsénio, Associativismo, Ata, Classe, Comissão, Corpos Gerentes, Diploma, Farmacêutico,
Farmácia, Farmacopeia, Livro, Medalha, Medicamento, Montepio, Museu, Ópio, Pílula, Polícia ,
Propriedade, Reforma, Regimento, Remédio, Secreto, Sessão , Sociedade, Sócio, Veneno
Português
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