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Museu da Farmácia Porto
Rua Eng.º Ferreira Dias, 728
4100-246 Porto
Acessos
Autocarros: 206, 503
Metro: Ramalde e Viso
Estacionamento: próprio (pago)
Horários
10h00-18h00 nos dias úteis
14h00-18h00 aos sábados
Encerrado aos domingos e feriados
Visitas em grupo: por marcação prévia
Informações e Reservas
Tel: (+351) 226 167 995
E-mail: museudafarmacia@anf.pt
Facebook: Museu da Farmácia
(@museufarmacia)
Visite também
Museu da Farmácia em Lisboa
Rua Marechal Saldanha, 1
1249-069 Lisboa
Tel.: (+351) 213 400 688
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DA
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5 MIL ANOS DE HISTÓRIA
UNIVERSAL DA SAÚDE
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Farmácia Portátil, Rússia, 1820

Venha conhecer a luta humana pela
sobrevivência, desde os primórdios da
humanidade, até à aventura espacial dos
dias de hoje, na conquistada vida pela cura
da doença e alívio da dor.
É uma história com 5 mil anos em que o
homem, em várias culturas e civilizações,
enfrentou desde tempos imemoriais, o
desafio da mortalidade e da doença e
encontrou várias formas de cura e de
tratamento.
Desde os primeiros micróbios e bactérias
até às mais recentes epidemias globais, o
homem encontrou uma solução para todos
os males que o afligiram ao longo dos
tempos.
Venha conhecer as fascinantes descobertas
científicas mais marcantes da história da
farmácia e da medicina e que
revolucionaram a vida do homem, como a
descoberta das vacinas, da penicilina e dos
antibióticos e, mais recentemente da
estrutura molecular do DNA que veio
permitir ao homem sonhar com algo que
parecia impossível de conquistar: SAÚDE

Cartaz MAURIN-QUINA, França, 1895

Farmácia Islâmica do Império Otomano, Síria, Século XIX

