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Resumo 
A Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra possui um espólio 
museológico valioso. A farmacognosia e ciências afins é uma das duas áreas mais 
representativas desta colecção. A farmacognosia está intimamente relacionada com o 
ensino de farmácia desde a sua fundação na Universidade de Coimbra no século XVI. 
A história natural de drogas tornou-se uma área essencial de investigação na 
Faculdade de Farmácia que até possuía um jardim botânico. 

O Laboratório de História Natural das Drogas (fundado em 1902) originou mais tarde 
o Laboratório de Farmacognosia. Entre o final dos anos setenta e início dos anos 
oitenta, terminaram dois períodos importantes do laboratório: a sua institucionalização 
e a sua consolidação científica. 

A colecção de interesse museológico traduz precisamente o interesse dado ao ensino 
e à investigação da farmacognosia na Faculdade de Farmácia de Coimbra desde o 
século XIX até à actualidade. A colecção é constituída por uma grande diversidade de 
equipamentos, objectos, instrumentos, fármacos, alguns modelos do fabricante R. 
Brendel (século XIX); recipientes de vidro de vários tamanhos e formatos, onde 
encontramos partes de plantas (raízes, caules, folhas, flores e frutos), uma colecção 
de referência da E. Merck intitulada Drogen-Lehrsammlung; frascos contendo óleos 
essenciais, resinas, óleos gordos, gomas e ceras, etc. A origem dos produtos não era 
apenas Portugal, mas também outras proveniências, como o Brasil, Angola, 
Moçambique, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. 

Nesta comunicação, tendo em conta os contextos políticos e científicos, os autores 
dão a conhecer a colecção de fármacos de origem natural preparados na Faculdade 
de Farmácia da Universidade de Coimbra nos anos quarenta do século XX e que tem 
um grande interesse para a medicina tropical. Esta apresentação também relaciona a 
colecção com a investigação realizada na Faculdade de Farmácia de plantas 
medicinais tropicais e as fontes financiadoras. 


