Ministro da Saúde, Presidente da Câmara do Porto e representantes da Igreja e
da religião Muçulmana no arranque das comemorações

ANF CELEBRA 40 ANOS DE INOVAÇÃO COM
LIGAÇÃO À CULTURA
A Associação Nacional das Farmácias (ANF) inicia as comemorações dos seus 40 anos
no Museu da Farmácia do Porto, no dia 15 de Maio, com um conjunto de iniciativas
que celebram a ligação das farmácias à cultura e aos portugueses.
O Presidente da ANF, Paulo Cleto Duarte, acolhe os convidados na sessão de abertura
da Conferência “40 anos Farmácia e Cultura”, onde marca presença o Presidente do
Centro Nacional de Cultura, Guilherme d’Oliveira Martins, com encerramento a cargo
do Ministro da Saúde, Paulo Macedo.
Após esta conferência é inaugurada, no mesmo espaço, uma Farmácia Islâmica do séc.
XIX restaurada. Cerimónia que reúne, entre outras entidades, o Imã da Mesquita de
Lisboa, Sheikh David Munir, o Bispo da Diocese Porto, D. António Francisco dos Santos,
o Ministro da Saúde, Paulo Macedo e o Presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui
Moreira.
Farmácia Islâmica enriquece a oferta cultural do Porto
A Farmácia agora inaugurada recria um espaço do século XIX, no interior de um
palácio de Damasco, actual capital da Síria, onde terá funcionado um centro de ensino
e uma botica. A farmácia é composta por um tecto original disposto em torno de uma
grande peça central dourada moldada, encerando nos seus nichos, miríades de
pequenos espelhos que reflectem a luz em todas as direcções.

Página 1 de 3

As paredes são esculpidas e decoradas com estuque dourado e policromado, pintadas
com uma série de arabescos, painéis de desenhos florais e arquitectónicos e ainda
inscrições Tughras invertidas, de modo a serem vistas em espelhos.
Desde o séc. IX que Damasco assumiu uma importante componente no
desenvolvimento do ensino e do exercício da Farmácia e da Medicina islâmicas. A
assistência médico-farmacêutica era exercida em hospitais, leprosarias, boticas e em
palácios e para todos os que necessitavam de cuidados de saúde, independentemente
da sua religião, riqueza ou estatuto social.
Nos palácios, a existência de uma farmácia era essencial, não só para os residentes
internos, mas também para a população de zonas limítrofes aos palácios. A prestação
de cuidados de saúde aos mais necessitados era parte essencial da alma da cultura
islâmica, suportada pelos califas, sultões e altos dignatários da sociedade.
40 anos de Inovação e Compromisso com os Portugueses, em Exposição
Para o arranque das celebrações a ANF preparou também a exposição multimédia “40
anos - a Inovar Consigo” que percorre as quatro décadas da Associação e onde
farmacêuticos de todo o país partilham as suas histórias de serviço e compromisso em
prol dos portugueses.
Para Paulo Cleto Duarte, Presidente da ANF:
As comemorações dos 40 anos são “uma forma de celebrarmos o nosso compromisso e a
nossa relação com os portugueses. Isso justifica o lema escolhido: "40 ANOS A INOVAR
CONSIGO".
"O maior activo que estes 40 anos nos deixam é que nós conseguimos que não haja uma
assimetria no acesso ao serviço farmacêutico e ao medicamento no nosso país",
considera Paulo Cleto Duarte.
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A Associação Nacional das Farmácias (ANF) foi fundada em Outubro de 1975, a partir da
estrutura do Grémio Nacional das Farmácias. Representa 97% das farmácias portuguesas
e tem por missão a defesa dos interesses morais, profissionais e económicos dos
proprietários de farmácia.

Programa completo do dia 15 de Maio:
16h30

RECEPÇÃO DE CONVIDADOS

17h00

CONFERÊNCIA “40 ANOS FARMÁCIA E CULTURA”
Paulo Cleto Duarte, Presidente da ANF
Guilherme d’Oliveira Martins, Presidente do Centro Nacional de Cultura
Sheik David Munir, Imã da Mesquita de Lisboa
D. António Francisco dos Santos, Bispo da Diocese do Porto
Paulo Moita de Macedo, Ministro da Saúde

19h00

INAUGURAÇÃO DA FARMÁCIA ISLÂMICA
João Neto, Diretor do Museu da Farmácia
Conceição Amaral, Presidente da Fundação Ricardo Espírito Santo
Rui Moreira, Presidente da Câmara Municipal do Porto

19h30

VISITA À EXPOSIÇÃO “40 ANOS - A INOVAR CONSIGO”

Informações adicionais:
João Seabra :: 96 984 50 26 :: joaoseabra@lpmcom.pt
Pedro Tavares :: 96 152 84 72 :: pedrotavares@lpmcom.pt
LPM Comunicação
Tel. 21 850 81 10
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