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Description level

UI

Reference code

PT/OF/CDF/C-A/001-001/0019

Title type

Atribuído

Title

Pasta contendo documentos avulsos relativos às Sessões da Sociedade Farmacêutica Lusitana

Production dates

1927-06-11 - 1927-11-11

Dimension and support

Papel; 238 fl.; A 33 cm x L 23 cm x P 2 cm

Holding entity

Ordem dos Farmacêuticos

Author

Sociedade Farmacêutica Lusitana

Scope and content

Pasta contendo documentos avulsos relativos às Sessões da Sociedade Farmacêutica Lusitana para
elaboração de atas, datados entre 11 de junho e 11 de novembro de 1927, nomeadamente minutas
datilografadas e manuscritas das sessões; moções, propostas e cartas de sócios; pareceres de sócios e
comissões da Sociedade; editais; circulares; correspondência recebida e expedida; recortes de jornais;
convites aos sócios; ficha de proposta para admissão de sócios. São abordados diversos assuntos
nomeadamente sobre doações para a biblioteca da Sociedade; permutas de jornais; exercício ilegal da
profissão farmacêutica; venda de medicamentos manipulados; reforma do exercício profissional de
farmácia; admissão e demissão de sócios; eleição de Corpos Gerentes; admissão como sócios honorários
de Carlos Cândido Coutinho, Egas Moniz; oferta de retrato de Manuel Vicente de Jesus à Sociedade;
críticas a notícias publicadas em jornais; comissão encarregada de definir o que se entende por
especialidades farmacêuticas; resoluções e relatórios do Concelho Administrativo dos anos 1926-1927;
orçamento de previsão dos anos 1927-1928; receitas globais das gerências de 1925-1927; digitalina
cristalizada; Farmácia Cavaca; Farmácia Continental; Professor Pharmaceutico Heitor Luz; questionário
da Federação Anarquista da Região Centro; drogas medicinais; inspeção farmacêutica; ensino de
farmácia; regimento do preço dos medicamentos; Associação dos Farmacêuticos do Centro de Portugal;
listagem dos sócios beneméritos, honorários, correspondente e efetivos; Associação de Classe dos
Empregados de Farmácia; bilhete de identidade de sócio; lei dos estupefacientes; Ateneu Comercial de
Lisboa; Congresso Nacional de Farmácia; reforma do estatuto da Sociedade; limites de comércio de
droguista; Associação dos Farmacêuticos Portugueses; venda de drogas e especialidades farmacêuticas;
sulfato de sódio; carbonato de sódio; sulfato de zinco; reunião de droguistas e importadores de
especialidades; concurso Prémio Carracido; organização do listagem das farmácias do país; presenças
nas sessões; pauta alfandegária sobre artigos de vidro; votos de sentimento pelo falecimento de Luiz
Derouet; industrialização dos serviços farmacêuticos do exército; projeto de lei das associações de
socorros mútuos.

Subject

Alfândega, Artigo, Associação, Benemérito, Biblioteca, Bilhete de Identidade, Carbonato, Circular, Classe,
Comissão, Concurso, Congresso, Corpos Gerentes, Correspondência, Correspondente, Digitalina,
Doação, Droga, Drogaria, Droguista, Edital, Especialidade, Estatuto, Farmacêutico, Farmácia, Federação,
Honorário, Indústria, Inspeção, Jornal, Legislação, Listagem, Manipulado, Medicamento, Mutualista ,
Notícia, Orçamento, Parecer, Pauta, Preço, Prémio, Profissão, Projeto, Questionário, Receita, Recorte,
Reforma, Regimento, Reunião, Sessão , Sociedade, Sócio, Sódio, Sulfato, Venda, Zinco
Português
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