Coisas antigas
6. A farmácia da
Faculdade

No edifício da Rua
Aníbal Cunha antes do
incêndio de 1975 havia
um espaço anexo ao
Laboratório de
Farmácia Galénica
com abertura para o
corredor. Lá estava
representada uma
pequena farmácia de
oficina como se
estivesse aberta ao
público. Tinha
estantes para
medicamentos (ou em
alguns casos
provavelmente apenas
as respetivas caixas
vazias) e um balcão de
atendimento. No
laboratório
preparavam-se
medicamentos
manipulados e as suas
embalagens recebiam
a aposição de rótulos
variados como os da
figura ao lado.

Nesta farmácia procurava-se treinar os estudantes para atender o público, mas na verdade
nunca chegou a funcionar como tal para o público externo à Faculdade, ao contrário do
que acontecia com as análises clínicas e outras análises.
Apresentam-se também alguns rótulos do Laboratório
de Farmácia Galénica, como o que serviu para o título
desta história. Por algum motivo, não chegou a
generalizar-se o uso de rótulos com os nomes dos
conteúdos impressos.
Por baixo da tal farmácia havia uma espécie de cave
inundada com as águas de um ribeiro subterrâneo
provavelmente com origem na Arca d’Água.

Na reconstrução do edifício após o incêndio, foi impermeabilizada para servir como
armazém de reagentes e materiais diversos. Na sua parte inferior continuava a haver um
espaço com água do tal ribeiro; quando subia de nível, era bombeada automaticamente para
as condutas de águas pluviais do logradouro da Faculdade.

Na reconstrução do edifício da Rua Aníbal Cunha, o Laboratório de Farmácia Galénica, bem
como os espaços anexos do rés-do-chão do lado norte, ficaram incorporados na Tecnologia
Farmacêutica, primeiro sob a designação de “Serviço” e depois como “Laboratório”. O espaço
onde se encontrava a tal farmácia desapareceu então como dependência individualizada. As
funções daquela farmácia foram retomadas no edifício anexo da Viela da Carvalhosa, que a
Faculdade ocupou durante alguns anos, até à mudança para as atuais instalações.

Como em outras
ocasiões, enviei à Drª
Ana Carvalho um
rascunho desta história,
pedindo um parecer
prévio à publicação. As
suas sugestões deramme a ideia de solicitar à
Doutora Maria
Fernanda Bahía a
elaboração de uns
tópicos sobre a clássica
expressão de “galénica”
e sobre alguns dos
rótulos. Esta Professora
Catedrática Aposentada
e antiga Diretora da
Tecnologia
Farmacêutica, anuiu
gentilmente ao pedido
feito e assim termina,
valorizada, a presente
história. Estou grato
pelas sugestões feitas e
pelo que delas resultou.
“Farmácia Galénica”
representa em primeiro
lugar uma homenagem
a Claudius Galenus
(Galeno) natural de
Pérgamo, em 131. Viveu
em Roma, foi médicofarmacêutico e
investigador, do tempo
em que a Medicina e a
Farmácia eram um todo
indissociável e o mesmo
indivíduo desempenhava as funções
inerentes às duas
profissões. As suas
publicações ficaram
célebres como por ex.

De antídoto, De medicamentorum compositione secundum locos.
Ao longo dos anos, a noção de Farmácia Galénica evoluiu e dilatou-se o conceito para
significar a Farmácia dos medicamentos complexos (transformação dos produtos
naturais chamados drogas em preparações farmacêuticas para administração),
opondo-se à Farmácia Química (só com substâncias quimicamente definidas).
Atualmente, a Tecnologia Farmacêutica abrange a transformação de todas as
substâncias medicamentosas em medicamentos, quer sejam de natureza complexa ou
produtos químicos, naturais ou sintéticos.
Quanto aos rótulos: Os rótulos "bonitos" eram para colar nos frascos contendo as
matérias primas para servirem para a preparação de medicamentos ou para fins
analíticos (reagentes).
Os rótulos com o nome de Faculdade de Farmácia com espaço e com ou sem linhas,
eram para ensinar aos alunos a prática de escrever as fórmulas das preparações
manipuladas. Eram então apostos nos recipientes condicionadores adequados à
administração, segundo as normas legais da época, incutindo responsabilidade
profissional. Este preenchimento fazia parte do exame prático final.
"Ácido salicílico" é ainda hoje empregue em pomadas, em diferentes concentrações,
desde a vaselina salicilada a 0,5 -1%( para decapar a crosta láctea) até concentrações
de 20-30% usada como queratolítico na psoríase.
" Ferro reduzido" em pó é usado como catalizador químico.
"Condurango em pó" pode ser usado para aromatizar tónicos porque o seu aroma é
semelhante ao da canela. O pó é obtido da casca da planta.
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