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A obra citada acima é na
verdade um grande calen-
dário alemão (47,0cm x
50,0 cm), que apresenta
uma parte iconográfica
com fotos de excelente
qualidade na parte frontal,
correspondente a cada
mês do ano 2008. Os tex-
tos explicativos de cada
quadro estão na parte de

traz, em alemão do lado esquerdo, e inglês do lado
direito.Uma sucessão de fotografias de farmácias do século
XVII e XVIII nos revela um ambiente alquímico, com fa-
chadas de farmácias alemãs desta época, objetos de labo-
ratório, recipientes para fármacos, extratos de plantas e
outros ingredientes utilizados na época. Chamam atenção
alguns desenhos de plantas, flores e frutos utilizados por
boticários da época. No quadro correspondente ao mês de
junho encontramos alguns vasos de vidro e porcelana ori-
ginários de Florença, com aberturas em varias alturas dos
mesmos, destinados a colheita de frações de extratos de ori-
gem vegetal ou animal. Este material faz parte da coleção
do Museu Alemão de Farmácia do Castelo de Heidelberg.
Infelizmente não temos no Brasil uma coleção deste porte,
portanto este calendário é muito oportuno para que todos
aqueles que se interessam pela história da farmácia o con-
sultem, porque realmente é um excelente trabalho. Este ca-
lendário iconográfico também nos da uma boa idéia do
desenvolvimento da tecnologia farmacêutica, mostrando
que há séculos a farmácia se destacava como um local di-
ferenciado, onde o carisma do profissional e do estabeleci-
mento eram os ingredientes mais importantes.
A figura final que correspondente ao mês de dezembro
apresenta um quadro, que na verdade é uma miniatura or-
nada com pedra e foi feita no século XV, com as imagens

de dois santos, Cosme e Damião, no original Cosmas e
Damien tradicionais patronos da medicina e da farmácia.
Enfim tal trabalho é uma ótima demonstração da dedicação
de seu autor Prof. Dr. Werner Dressendorfer Baamberg a
História da Farmácia.
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