Horário
10.00 h às 18.00 h. Dias úteis.
14.00 – 18.00 h. Últimos Domingos de cada mês
Visitas em grupo: Público e Escolas, por marcação prévia
Reservas e Informações
Museu da Farmácia de Lisboa: 21 34 00 680 / 88
Museu da Farmácia do Porto: 226 167 995
museudafarmacia@anf.pt
www.anf.pt.
Facebook.com/museufarmacia
Loja do Museu
Clube da Sara (7 aos 12 anos)
Programa dos Cuidados de Saúde com as mascotes
Kápsula, Ampola, Cãoprimido e Sara.
- Visitas Guiadas
- Ateliês Educativos
- Festas de Aniversário

MF Lisboa
Rua Marechal Saldanha, nº1
1249-069 Lisboa
Acesso
Autocarros: 100 e 58 (Praça Luís Camões)
Eléctricos: 28, Elevador da Bica;
Metro: Chiado
Estacionamento: Parques da Calçada do Combro
e Largo de Camões (pagos)
Cordenadas: 38°42’36.36” N 9°08’42.26” W

MF Porto
Rua Engª Ferreira Dias, nº 768
4100-246 Porto
Acesso
Autocarro: 206 e 503
Metro: Ramalde e Viso
Estacionamento: próprio (pago)
Cordenadas: 41°10’29.76” N 8°39’02.80” W

Museu da Farmácia

Áreas de Exposição

O Museu da Farmácia é um projecto que, ao longo dos anos, tem

Farmácia Portuguesa

vindo a ser uma referência a nível nacional e internacional, como

Em Lisboa, foram recriados espaços e ambientes que permitem

o comprovam os milhares de visitantes recebidos e os diversos

ao visitante aperceber-se, de uma forma mais imediata,

prémios com que o Museu foi distinguido, dos quais destacamos:

da evolução da história e tecnologia da farmácia portuguesa,
desde o final do século XV até aos nossos dias. Reconstituições

- Prémio de Melhor Museu Português, 1997

de autênticas farmácias portuguesas desde a antiga botica dos

- Prémio Almofariz, 1999

séculos XVIII, até à Farmácia Liberal do início do século XX.

- Prémio Nacional de Designe de Comunicação, 2002

É de salientar ainda a reconstituição de uma autêntica farmácia

- Nomeado para Melhor Museu Europeu, 2004

tradicional chinesa, oriunda de Macau do final do século XIX

- Prémio APOM do Melhor Serviço de Extensão Cultural, 2008

e de uma área dedicada à Farmácia Militar.

- Menção Honrosa APOM - Intervenção de Conservação
No Porto, é possível visitar a excelente reconstituição da Farmácia

e Restauro, 2010

Estácio, inaugurada em 1924, na rua Sá da Bandeira. Ficou
Inaugurado em Junho de 1996 em Lisboa, o Museu da Farmácia é

célebre esta farmácia no final dos anos quarenta pela

o resultado de uma vontade inequívoca das Farmácias Portuguesas

sua balança falante tornando-se um ex-libris da baixa portuense

em preservar a história da sua profissão.

dessa época.

Em 2010, é a vez da cidade do Porto receber o Museu da Farmácia
através da inauguração de um novo espaço.
Estatueta Nkisi Nkondi
Contém um «medicamento» dentro da
cavidade coberta com o espelho.
Congo
c. 1880- 1910
Madeira, metal, osso e espelho

Farmácia no Mundo
A temática da Farmacia e da Saúde são abordadas com peças
de extrema qualidade, oriundas de civilizações e culturas tão
distantes no tempo e no espaço, como a Mesopotâmia,
o Egipto, a Grécia, Roma, os Incas, os Astecas, o Islão,
Sarcófago de Irtierut
Existia a crença de que o pó de múmia tinha
poderes curativos.
Egipto
Período Tardio, dinastia XXV-XXVI, c. 712-525 a.C.
Madeira coberta com gesso pintado

o Tibete, a China, o Japão e, finalmente, a Farmácia Europeia
desde a Idade Média até 1929, com o isolamento da penicilina
pelo cientista inglês Fleming. A exposição termina, com a exibição
das farmácias portáteis usadas no Space Shuttle “Endeavour”
na última viagem do milénio (Dezembro de 2000), para além

imagem da capa
Albarelo hispano-mourisco
Vaso utilizado pelos árabes no transporte
e conservação de medicamentos.
Espanha, Valência ou Manises
c. 1435-1475
Faiança com reflexos metálicos

de medicamentos da Estação Orbital Mir e da comida dos
astronautas russos.

