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COMUNICADO DE IMPRENSA 
 
 

FFUL recebe Medalha de Honra da Ordem dos Farmacêuticos 

 

É com orgulho que anunciamos a atribuição, por unanimidade, da Medalha de Honra da 

Ordem dos Farmacêuticos à Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa (FFUL).  

 

A medalha foi hoje entregue pelo Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos Professor Doutor 

Carlos Maurício Barbosa e recebida pela Professora Doutora Matilde Fonseca e Castro, 

Diretora da FFUL. A cerimónia decorreu no âmbito da Sessão Solene do Dia do Farmacêutico às 

17h00, no Salão Nobre da Associação Comercial de Lisboa. 

 

O galardão destina-se a “distinguir individualidades e instituições, que, pela sua ação o nos 

planos académico, profissional ou social, tenham contribuído, de modo extraordinário, para a 

valorização  e o progresso das Ciências Farmacêuticas e a valorização da atividade 

farmacêutica no seio da sociedade, bem como a individualidades e instituições que se tenham 

distinguido, de modo extraordinário, na área da Saúde.” 

 

Esta distinção é um Prémio para todas as gerações de Professores, Investigadores, Alunos e 
Funcionários não docentes que conduziram, ultrapassando múltiplas adversidades, a antiga 
Escola de Farmácia, anexa à Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, à atual Faculdade de Farmácia. 
Crescendo exponencialmente, sobretudo a partir dos anos 80, a FFUL apostou na investigação 
científica, aproximou o Ensino da Investigação, estabelecendo um binómio indissociável, 
promoveu uma formação de excelência cooperando com organizações nacionais e 
internacionais de reconhecida qualidade, adequou o Ensino às necessidades profissionais e 
desenvolveu serviços de apoio à comunidade. 

 

Hoje, a Faculdade de Farmácia é uma das 18 unidades orgânicas da Universidade de Lisboa. É a 
maior instituição universitária pública nacional a ministrar o Ensino, a desenvolver Investigação 
Científica e a realizar serviços especializados na área de Farmácia e das Ciências Farmacêuticas, 
inserida numa Universidade de dimensão europeia. 
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