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Pharmaceutical teaching at the University of Coimbra dates back to the end of the 16th century in the reign of King Sebastião.
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The course was remodelled as part of the Pombaline reform of the university (1772), although it still did not award any
academic degrees. In 1836, the University of Coimbra’s School of Pharmacy was established, operating in connection with
the Faculty of Medicine. From that year, it was no longer possible to take the alternative route of the role of Chief Physician,
which dated back to 1521, to obtain the professional title of pharmacist. In 1902, the pharmacy course was deemed to be
of higher education level and the Faculty underwent a new and in-depth reform of its courses and of the institution itself.
In 1911, the pharmacy course became autonomous from the Faculty of Medicine and, in 1918, the School of Pharmacy came
to be called the Higher School of Pharmacy. These two reforms included adjustments to the study programmes and the
structure of the school. In 1912, the School of Pharmacy was given its first facilities – Casa dos Melos – which opened in
1915. The work carried out by the School of Pharmacy was similar to that of any other Faculty, for which reason, in 1921, with
the enacting of Decree no. 7,238, of 18 January, the School was elevated to the category of Faculty. The same year, Decree
no. 7,668, of 13 August, approved its regulation. This document reorganised the Faculty and its study programme, turning a
new page in the history of the oldest pharmaceutical institution of higher education in the country.
João Rui Pita
Professor of the Faculty of Pharmacy of the University of Coimbra

In 1921, the Higher School of Pharmacy of Porto was elevated to the status of Faculty. And so, the Faculty of Pharmacy
of the University of Porto (FFUP) was born, with Aníbal Augusto Cardoso Fernandes Leite da Cunha as its first director. Named
an “Eminent Figure” of the University of Porto in 2012, he was among those responsible for consolidating the teaching
of pharmacy and the pharmaceutical profession in Portugal. He also instigated the building of the Faculty of Pharmacy
of Porto, on the street bearing his name.
In 2012, the FFUP transferred to new facilities in the centre of Porto, next to the Crystal Palace. The modern complex
provides the conditions and environment necessary to allow the institution to develop and become increasingly recognised
for its teaching and scientific research. One hundred years after its founding, the FFUP is embarking on a new cycle and
a new century of global health.
Tiago Rebelo Pinto
Communication Office of the Faculty of Pharmacy of the University of Porto

On 18 January 1921, through Decree no. 7,238, the Higher School of Pharmacy changed its name to the Faculty of Pharmacy
of the University of Lisbon (FFUL), which allowed it not only to award degrees and doctorates in Pharmacy, but also
to issue the Pharmacist-Chemist diploma. This occurrence was highly significant in the history of the FFUL and contributed
decisively to promoting the scientific training of Pharmacists, with greater development of distinctive skills, and the resulting
impact on contemporary health systems.
One hundred years later, and responding gratefully to CTT’s invitation to join forces on this stamp issue commemorating the
Centenary of the Establishment of the Faculties of Pharmacy: Coimbra, Lisbon and Porto, we would firstly like to pay tribute
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to all the pharmacists who trained at FFUL and express our collective gratitude to all the students, teachers, researchers and
non-teaching staff who have formed part of the FFUL’s life journey.
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The teaching and research practised at the FFUL have responded to the demands of our global world with innovation,
creativity, and intellectual intensity, providing value and knowledge to people in their daily lives. Proud and dignified by this
legacy, the FFUL stands firm in its mission to teach and transform... through health, through people and for people.
Beatriz Silva Lima
Director of the Faculty of Pharmacy of the University of Lisbon
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João Rui Pita
Professor da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra

Em 1921, a Escola Superior de Farmácia do Porto foi elevada à condição de Faculdade. Nascia
assim a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto (FFUP) sendo Aníbal Augusto Cardoso
Fernandes Leite da Cunha o seu primeiro diretor. Proclamado como Figura Eminente da Universidade
do Porto em 2012, foi um dos responsáveis pela afirmação do ensino da farmácia e da profissão
farmacêutica em Portugal. A ele se ficou a dever também o edifício da Faculdade de Farmácia do
Porto na rua com o seu nome.
Em 2012, a FFUP transferiu-se para as novas instalações no centro da cidade do Porto, junto
ao Palácio de Cristal. O moderno complexo disponibiliza as condições e os meios necessários que
têm permitido à instituição evoluir e afirmar-se cada vez mais no ensino e na investigação científica.
Cem anos após a sua fundação, a FFUP inicia um novo ciclo e um novo século de saúde global.
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O ensino farmacêutico na Universidade de Coimbra remonta a finais do século xvi no reinado
de D. Sebastião. Este curso foi remodelado pela reforma pombalina da Universidade (1772),
embora não concedesse qualquer grau académico. Em 1836, foi fundada a Escola de Farmácia
da Universidade de Coimbra que ficou a funcionar em anexo à Faculdade de Medicina. Neste ano,
terminou a via alternativa do Físico-Mor para obtenção do título profissional de boticário e que
vinha desde 1521. Em 1902, o curso de farmácia foi considerado superior e a Faculdade teve uma
nova e profunda reforma de estudos e da instituição. Em 1911, o curso de farmácia ficou autónomo
relativamente à Faculdade de Medicina e, em 1918, a Escola de Farmácia passou a designar-se
Escola Superior de Farmácia. Nestas duas reformas houve ajustamentos dos planos de estudos e da
estrutura da Escola. Em 1912, havia sido atribuída à Escola de Farmácia a primeira instalação − a Casa
dos Melos − inaugurada em 1915. O trabalho executado pela Escola de Farmácia era semelhante ao
de qualquer outra Faculdade pelo que, em 1921, foi promulgado o Decreto n.º 7.238, de 18 de janeiro,
que elevou a Escola à categoria de Faculdade. No mesmo ano, o Decreto n.º 7.668, de 13 de agosto,
aprovou o seu regulamento. Este documento reorganizou a Faculdade e o plano de estudos, abrindo
uma nova página na história da instituição farmacêutica de ensino superior mais antiga do país.
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Foi a 18 de janeiro de 1921 que, pelo Decreto n.º 7.238, a Escola Superior de Farmácia passou
a designar-se Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa (FFUL), permitindo não só
a atribuição dos graus de licenciado e doutor em Farmácia, como também a emissão do diploma
de Farmacêutico-Químico. Este acontecimento teve uma importância significativa na história
da FFUL e contribuiu determinantemente para que a formação científica dos Farmacêuticos fosse
incrementada com um maior desenvolvimento de competências diferenciadas e consequente
impacto nos sistemas de saúde contemporâneos.
Passados 100 anos, e correspondendo com gratidão ao convite dos CTT para colaborar na emissão
deste selo comemorativo do Centenário da Fundação das Faculdades de Farmácia: Coimbra, Lisboa
e Porto, cabe-nos, em primeiro lugar, prestar uma justa homenagem a todos os Farmacêuticos
que se formaram na FFUL e expressar um agradecimento coletivo a todos os alunos, docentes,
investigadores e funcionários não docentes que fizeram parte e estão no percurso de vida da FFUL.
O ensino e investigação praticados pela FFUL têm respondido às exigências do mundo global com
inovação, criatividade e densidade intelectual, transferindo conhecimento para a vida quotidiana
das pessoas. Orgulhosa e engrandecida por esta herança, a FFUL mantém-se firme na sua missão
de formar e transformar… pela saúde, pelas pessoas e para as pessoas.
Beatriz Silva Lima
Diretora da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa

