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111 A relação/impor-
tância da farmácia na 
viagem de Fernão de Ma-
galhães e Juan Sebastián 
Elcano – que em 1522 vi-
ria a tornar-se na primeira 
volta ao mundo – é o tema 
central da obra “La Botica 
en la expedición de Ma-
gallanes y Elcano”, ontem 
apresentada na Faculdade 
de Farmácia da Universi-
dade de Coimbra (FFUC).

Por ocasião da passagem 
do 5.º centenário da con-
clusão da primeira viagem 
de circum-navegação (co-
memorada no passado 
dia 8 de setembro), o livro 
destaca a “epopeia levada 
a cabo por um português 
e um espanhol”, salientou 
Fernando Ramos, diretor 
da faculdade, na apresen-
tação da obra, que contou 
também com a presença 

de Franklim Marques. O 
presidente da Academia 
de Ciências Farmacêuticas 
de Portugal (ACFP) desta-
cou a importância dos epi-
sódios relatados no livro, 
bem como a relação da 
ACFP com as academias 
de farmácia de Espanha e 
América Latina.

“Esta obra representa um 
momento marcante da 
história da humanidade” 
disse, por seu lado, João 
Rui Pita (professor associa-
do FFUC), elogiando o “tra-
balho magní co da edição 
de luxo, comemorativa da 
1.ª volta ao mundo, lide-
rada por um português, 
Fernão de Magalhães, que 
não a terminou”.

O professor considerou 
que a viagem “foi mar-
cante para a história da 
humanidade”, retratada 

numa obra que “realiza 
uma história importan-
tíssima para a farmácia. 
Um trabalho da maior 
importância para revelar 
um documento inédito”, 
acrescentou.

“La Botica en la expedi-
ción de Magallanes y El-
cano” é baseada em do-
cumentos da época, que 
estiveram por revelar nos 
últimos 500 anos, reuni-
dos agora numa edição da 
autoria de Cecilio J. Vene-
gas Fito e Antonio Ramos 
Carrrillo (o último não es-
teve presente).

Melo Gouveia, farma-
cêutico da Marinha Portu-
guesa, esteve também na 
apresentação e recordou 
as di culdades da viagem, 
que começou com 242 tri-
pulantes e terminou com 
18. “Trata-se de um im-
portantíssimo contributo 
para a história da farmá-
cia”, disse em relação ao 
livro, que considerou “um 
marco de reflexão sobre 
o passado que ancora ex-
pectativas de futuro da 
farmácia naval”, concluiu.
| José Armando Torres

“La Botica en la expedición de Magallanes y Elcano” foi ontem apresentada na Faculdade de Farmácia
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DEOLINDA 
FERRAZ MEN
DES SANTOS, 
de 86 anos, fa-
leceu. Era na-
tural de Marco 
de Canaveses 

e residente na Figueira da 
Foz. O funeral realiza-se 
hoje, às 17H00, do Cen-
tro Funerário Oliveira para 
o Complexo Funerário da 
Figueira da Foz, onde será 
cremada. Trata: agência Fu-
nerária Oliveira - Figueira 
da Foz.

ISAURA MA
RIA DA SILVA 
L EA L ,  d e  7 2 
anos, faleceu. 
Era residente 
em Santo Va-
rão.  O fune-

ral realiza-se amanhã, às  
11H00, do Centro Funerário 
Oliveira para o Complexo 
Funerário da Figueira da 
Foz, onde será cremada. 
Trata: agência Funerária 
Oliveira - Figueira da Foz.

JACQUES AL
VES, faleceu. 
Casado  com 
Josette Alves 
de Jesus, era 
residente em 
França. O fu-

neral realiza-se hoje, às  
15H00, da Igreja da Mise-
ricórdia de Buarcos para o 
cemitério local. Trata: agên-
cia Funerária Oliveira - Fi-
gueira da Foz.

jMealhada

ANTÓNIO DAS 
NEVES BER
NARDES, de 71 
anos, faleceu. 
Casado  com 
Maria Maria Fi-
lomena Simões 

da Cruz Bernardes, era natu-
ral dos Palheiros (Sazes de 
Lorvão) e residente no Luso. 
O funeral realiza-se hoje, às 
15H30, da Igreja do Luso para 
o cemitério local. Trata: agên-
cia Funerária da Carreira.

J O S É C R U Z 
MESQUITA, 
d e  87  a n os , 
faleceu. Casa-
do com Maria 
do Céu Tovim 
Couceiro Mes-

quita, era natural de Casal 
Comba e residente na Pedru-
lha, Casal Comba, Mealhada. 
O funeral realiza-se amanhã, 
às 15H30, da Capela da Pe-
drulha para o Cemitério de 
Casal Comba. Trata:  agência 
Funerária António Boiça e Fi-
lhos Lda.
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Cruzamento 
entre as ruas
do Brasil 
e Combatentes 
entra em obras

111 A empreitada da 
empresa Águas de Coim-
bra, que teve início em 
julho de 2022 e se pro-
longará até ao fim des-
te ano, entra hoje numa 
nova fase, no cruzamento 
entre a rua do Brasil e a 
rua dos Combatentes da 
Grande Guerra. 

A intervenção tem como 
objetivo melhorar o fun-
cionamento das infraes-
truturas de drenagem, se-
parando a rede de águas 
residuais domésticas da 
que encaminha as águas 
pluviais.

Com um investimento 
que ultrapassa meio mi-
lhão de euros, a Águas de 
Coimbra está a executar 
500 metros de coletores 
em PVC e ferro fundido 
dúctil, e quase um qui-
lómetro de extensão de 
rede pluvial, em PVC e 
betão armado.

Trânsito  ca condicionado
Sabendo que,  nesta 

zona, o trânsito é inten-
so, a execução da obra da 
Águas de Coimbra está a 
ser coordenada com a Câ-
mara Municipal, que irá 
implementar um plano 
de sinalização cuidado e 
contará com o apoio da 
Polícia de Segurança Pú-
blica nos dias úteis. 

Fonte da empresa ga-
rantiu, no entanto, que o 
trânsito não será cortado.

A empreitada ficará 
concluída, no máximo, 
até ao  nal de 2022. 
|e| A.C.M.
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      Associação Portuguesa de Pais 

e Amigos do Cidadão De ciente Mental
(Figueira da Foz) 

CONVOCATÓRIA 
De acordo com os Estatutos, convocam-se todos os associados da 

“APPACDM da Figueira da Foz - Associação Portuguesa de Pais e Amigos 
do Cidadão Deficiente Mental, com sede na Rua Dr.ª Cristina Torres, n.º 
56 - Figueira da Foz, para uma Assembleia Geral Ordinária a realizar no 
próximo dia 30 de Novembro de 2022, pelas 16 horas, na sua sede, acima 
indicada, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

Ponto 1. Apreciação e votação do orçamento e plano de atividades para 
o exercício seguinte, bem como o parecer do Conselho Fiscal ; 

Ponto 2. Outros assuntos de interesse para a Associação. 

NOTA: A documentação referente ao ponto 1 da ordem de trabalhos 
poderá ser consultada na sede da APPACDM, todos os dias úteis em 
horário laboral (9h às 13h e das 14h30m às 17h30m). 

Figueira da Foz, 14 de Novembro de 2022 

A Presidente da Assembleia Geral 
Maria Adelaide Prior Reis Pinho 
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