Da caneta ao Macintosh
(passando pela esferográfica e máquina de escrever)
Em 2009 organizou-se a exposição “Das últimas máquinas de escrever aos primeiros
computadores” por ocasião do Dia da Faculdade. Lembrei-me agora de retomar o assunto e
fazer-lhe uns acrescentos. Aproveito até o facto de, na mudança de instalações de 2012, me
terem entregue achados curiosos, na minha tarefa de cuidar o Museu.
Um deles foi um
maço de
documentos que a
Drª Joana Macedo
encontrou ao
esvaziar os
escaninhos da
antiga Iconografia.
O que aqui vai é de
1911, ano da
fundação da
Universidade do
Porto. O
requerimento, em
papel selado de 100
reis, ainda leva
apostos selos que
totalizam 11.595
reis, os quais
parecem ter sido
impressos no tempo
da monarquia mas
que o recente
regime republicano
aproveitou, carimbando-os com os
dizeres REPÚBLICA.
O documento foi
escrito a tinta, com
caneta ou “pena”
de molhar no
tinteiro, levando
anotações, uma
delas a lápis
vermelho e um
carimbo com o
deferimento.
Para os saudosos da ortografia recentemente modificada, vão aqui quatro vocábulos ainda mais
antigos (Pharmacia, anno, districto e admitti-lo), sendo de notar que por essa altura nem Pharmacia
nem matricula, palavras esdrúxulas, levavam acento. Em alguns casos, a recente revisão ortográfica
foi um regresso ao passado, como em outubro, com inicial minúscula. Tanta coisa para um
documento tão pequeno onde nem falta um fotogénico alfinete...

As canetas de molhar
usavam-se nas escolas
primárias, onde cada
carteira estava munida do
omnipresente buraco
redondo e o respetivo
tinteiro. Para escrever, os
alunos usavam também o
lápis, naturalmente, e até as
lousas de ardósia com
caixilho de madeira e lápis
de ardósia também.
Não resisto a confessar a
malandrice que na minha
primeira classe (aos sete
anos!) pratiquei com os tais
tinteiros de encher. Fazia
aviões de papel pontiagudos
e antes de os atirar,
molhava-lhes a ponta

As canetas de molhar…

no tinteiro e a parede branquinha lá ia ficando com marcas. Não recordo se
como prémio recebi ou não uma das merecidas terapias da altura: uma tareia
ou pelo menos umas palmatoadas, estas com instrumento próprio que não
faltava nas escolas do antigamente.
Também havia,
como há agora,
… e as de tinta permanente
as canetas de
tinta permanente. A tinta
ocupava um
depósito que se
enchia com um êmbolo ou um tubo de borracha. Todas tinham no
entanto uma tampa que protegia o aparo e o bolso onde se guardava. A primeira caneta que vi sem tampa foi-me oferecida no Dia
da Faculdade de 26 de outubro de 2007 pela Prof. Natércia, minha
sucessora na Bioquímica, que se vê aqui proferindo algumas
palavras benévolas a meu respeito. Na curiosa caneta que aqui
mostro, o aparo aparecia ao carregar na peça do topo oposto.

Ao longo dos anos como professor, foram muitas
as provas de exame que li para classificar e como
é natural encontrava maior ou menor facilidade
em perceber o que ficava escrito. De entre todas,
recordo as provas da Profª Helena Amaral, que
além do seu bom conteúdo, me admiravam pelo
modo de as escrever, como se pode observar na
página seguinte.

Miss Caligrafia
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Caricatura do Livro de Curso da Profª Helena Amaral. Na faixa aparece o cognome de Miss Caligrafia. O texto foi
escrito a meu pedido especialmente para esta história.

Em meados do Séc. XX apareceram as
esferográficas, acolhidas com interesse
Esferográficas e máquinas de escrever
e até entusiasmo por muita gente, mas
desconfiança por parte das autoridades. Ao princípio, não se aceitavam assinaturas com esferográficas
nalguns documentos – cheques, por exemplo. E, no entanto, a tinta de caneta esvanecia-se facilmente
com lixívia diluída, o que é difícil de fazer com a tinta de esferográfica. As máquinas de escrever que
havia na Faculdade eram usadas quase exclusivamente pelo pessoal da Secretaria: era impensável que
um professor escrevesse se não com caneta – ou esferográfica. Se necessário, um empregado escreveria
à máquina um ofício ou outro documento... ou as célebres sebentas, a partir de apontamentos tirados
por alunos mais atentos.
Por volta de 1980 fechou a fábrica Messa, em Mem
Martins, das poucas que em Portugal produziram
máquinas de escrever clássicas. Este exemplar foi
dos últimos deste género na Faculdade. As teclas,
ao ser batidas, impulsionavam as hastes metálicas
contra o papel, através de uma fita tintada, o que
deixava os caracteres impressos. Com cada
batimento, além de o papel avançar para o espaço
seguinte, fazia enrolar a fita de uma bobine para
Máquina de escrever Messa, das várias que se
Máquina de escrever Messa, das várias que se
outra, e o processo invertia-se automaticamente
uutilizaram na Faculdade até à década de
utilizaram na Faculdade até à década de 1990.
entre as duas bobines até que a fita, já com pouca
1990.
dfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
tinta, tinha de se substituir; naturalmente, era bem distinta a escrita com uma fita nova de outra com
fita muito usada. Um selector permitia usar a parte de cima da fita para escrever a azul – ou a preto –
ou então a vermelho. Podia-se ainda evitar que a fita fosse usada, pelo que o tipo batia directamente
no material de escrita. Neste caso não o papel, mas matrizes enceradas – os “stencils” – que permitiam
policopiar o texto em duplicadores. De uma matriz podiam tirar-se centenas de cópias.
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Cada haste tinha dois caracteres, um para letra minúscula e o outro para a maiúscula. Premindo a
tecla das maiúsculas, o conjunto das hastes movia-se para permitir o batimento da respectiva letra ou
o de outros caracteres, como algarismos, parênteses, pontos de exclamação ou interrogação.
Accionando a alavanca do lado esquerdo conseguia-se o retorno ao início de nova linha, fazendo rodar
o rolo de borracha maciça onde se apoiava o papel e comprimia-se a mola que possibilitava o avanço
do papel para receber novos caracteres. Também servia para cenas cómicas de filmes, em que o
carreto, em vez de parar no seu sítio, ia parar à secretária do vizinho. Uma dificuldade com este tipo
de escrita era a correcção de erros, sobretudo para pessoas menos experientes – também as havia na
Faculdade. O remédio era apagar a letra inconveniente com umas borrachas duras e finas em forma
de disco. Também havia uma espécie de lápis em que em vez de mina tinha uma ponta de borracha,
que facilitava o apagamento de um único caráter sem borrar muito a escrita. A correcção de um
stencil era mais fácil, usando-se um verniz que tapava o texto errado e permitia escrever por cima o
correcto, depois de secar. O teclado era o chamado HCESAR, correspondente às primeiras cinco letras
da primeira fila, o qual foi imposto para Portugal num decreto de 1937. Esta determinação foi anulada
em 1971, altura em que se recomendava o teclado “internacional” AZERT, embora aceitando-se
qualquer outro tipo, como o QWERT, agora o mais geralmente usado
Na década de 1960, começou a usar-se na Faculdade a IBM
Selectric, uma máquina elétrica com várias inovações. A
principal era o recurso a uma esfera com os tipos, a qual se
podia facilmente substituir por outra diferente. Muito apreciada era a esfera Symbol com o alfabeto grego e caracteres
especiais, como setas. A parte móvel passou a ser o conjunto
esfera-cartucho da fita impressora A fita tinha uma película
autocolante: ao ser batida pela esfera, deixava no papel o
desenho perfeito do tipo, com duas grandes vantagens. A
Máquina de escrever IBM Selectric
primeira, era a possibilidade de correcção automática:
premindo uma tecla especial, havia um retrocesso da esfera,
que agora batia, não na fita tintada, mas numa fita correctora viscosa, onde ficava colado o caráter
incorreto, deixando o papel perfeito para nova impressão. Além disso, a fita não era reusada mas
substituída quando chegava ao fim, dando uma escrita de intensidade uniforme. Esta máquina também
podia servir como terminal de computador. Era o caso da “simbiose” de um calculador Wang 720 com
uma Selectric que funcionou no pavilhão de madeira construído depois do incêndio de 1975 para
albergar o Centro de Estudos de Bioquímica. Durante vários anos, este par permitiu efetuar, entre
outros, os cálculos do conteúdo em C-14 de Vinhos do Porto e escrever os respetivos boletins de
análise. Estão no Museu da Faculdade estas duas máquinas de escrever Messa e IBM, bem como uma
Nakajima, com potencialidades semelhantes às da Seletric, mas já com a designação de eletrónica.
Isto devia-se ao facto de ter um monitor com uma única linha
de texto em memória, no qual era possível corrigir erros ou
efetuar modificações antes de ativar o comando para escrever
a linha completa. Tinha também a capacidade de justificar o
texto, ou seja, o alinhamento da sua margem direita.
Na década de 1970 foi permitido apresentar as teses de
doutoramento policopiadas a partir de máquinas de escrever e
não só impressas em tipografia. Tomei então a iniciativa de
recorrer em 1973 a uma IBM Selectric para escrever o texto da
minha tese em matrizes de stencil (eu próprio, coisa pouco
habitual nos docentes de então). Para desenhos usei stencil
“eletrónico”: um aparelho especial copiava texto e figuras num
processo laborioso de uns cinco ou dez minutos por página.

Calculador Wang 720 C que já se poderia considerar um computador. Era
programável, recorrendo-se às gravações numa cassete corrente de áudio
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O aparelho lia o original e no local
correspondente da matriz encerada
uma faísca perfurava-a, tudo num
curioso ambiente de intenso cheiro a
ozono. Escrita em 1973 e defendida
em Janeiro de 1974, foi a última a
realizar-se no antigo salão nobre da
Faculdade, antes da revolução de Abril
e do incêndio de 1975, fatores que
impediram durante algum tempo a
defesa de teses de doutoramento na
Faculdade.

Porção da página 79 da minha tese de doutoramento. Imprimiu-se a
partir de um “stencil eletrónico”.

O Senhor Albino, aquela máquina…

O Senhor Albino e a Senhora Adelina Silva foram um casal que marcaram, cada qual a seu modo, a vida
da Faculdade. Durante décadas, o Senhor Albino cuidou da Secretaria, em certos períodos só por si, e
tratava de todos os assuntos correntes. É certo que o número de estudantes era muito inferior ao dos
tempos atuais: apenas 261 em 1956/57, o meu primeiro ano letivo. E também que matrículas e contabilidade eram assuntos centrados na Reitoria. Mas ainda assim havia trabalho com fartura, como por
exemplo a manutenção dos ficheiros académicos, a elaboração das provas de exame e o lançamento de
classificações, a preparação dos documentos de despesa, toda a correspondência e por aí fora. Para
além do trabalho da Faculdade, encarregava-se de datilografar sebentas a partir dos apontamentos que
os estudantes elaboravam e que por vezes contavam com a revisão do próprio docente. Era frequente
passar em frente da Faculdade com a noite já avançada e ver acesas as luzes onde o Senhor Albino
trabalhava nas suas múltiplas tarefas. Escrevia à máquina com grande rapidez e escassos erros, tanto
em papel como em stencil. E pude acompanhar, ao longo dos anos, como se desembaraçava com os
dispositivos que iam aparecendo.
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As primeiras fotocópias resultavam de um complicado processo em que se obtinha um negativo e
depois o positivo, incluindo um tratamento com líquidos. Além do duplicador com matrizes enceradas, havia um dispositivo a álcool que funcionava com umas matrizes de onde resultavam cópias
com texto de cor azul.
A cantina estava a cargo da Dona Adelina e encontrava-se, antes do incêndio de 1975, no espaço
onde depois se instalou a cabine de transformação elétrica e o biotério, e era frequentada, não só
pelos estudantes e funcionários da Faculdade, como também pela “gente de fora”, nomeadamente
da vizinha Faculdade de Engenharia. O convívio na cantina contribuía para o relacionamento quase
familiar que se vivia então na Faculdade. Desse bom ambiente dão testemunho os numerosas
estudantes das antigas Escolas Superiores de Farmácia de Lisboa e de Coimbra que vieram, com o
Curso Profissional de três anos lá tirado, completar a licenciatura no Porto, onde funcionava, entre
1932 e 1968, a única Faculdade de Farmácia do País.

F i n a l m e n t e … o s

c o m p u t a d o r e s !

Por volta de 1980, entrou na Faculdade o primeiro computador propriamente dito, um Minc
da Digital Equipment Corporation (DEC), adquirido pelo Centro de Estudos de Bioquímica ou
Centro de Citologia Experimental. Esteve algum tempo num laboratório do Hospital Militar
cedido para suprir algumas carências devido ao incêndio de 1975. Em 1982, ficou instalado
no Laboratório de Análises Clínicas, já no edifício reaberto do R. Aníbal Cunha.

Servia de terminal para adquirir os sinais de um densitómetro que efectuava a leitura de
lipidogramas em gel de agarose, efetuando depois os cálculos e fazendo imprimir os respetivos boletins. Usavam-se, para arquivo de dados e de programas, por exemplo em Basic,
disquetes de 20 cm de diâmetro, protegidas por invólucros de cartão. O computador em
funcionamento emitia uns sons peculiares clic-clac que o fabricante cuidava de avisar serem
normais...
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No monitor monocromático do Minc apareciam curvas
como esta, correspondentes às lipoproteínas
plasmáticas, sendo necessário fotografar o monitor
quando se pretendia, como neste caso, arquivar o
registo gráfico, apresentado na tese de doutoramento
da Prof. Elizabete Castro, defendida em 1990. Os
boletins de resultados continham apenas carateres
alfanuméricos de uma impressora de agulhas com
papel contínuo em zig-zag. Desses tempos, lembro-me
Fotografia do monitor monocromático do Minc
de uma monumental máquina de comboio a vapor
(DEC) correspondente a um lipidograma
desenhada nuns metros desse tipo de papel contínuo
num computador do Centro de Cálculo da Faculdade de Ciências que funcionava na Rua das Taipas.
Mais modesto, é este desenho alfanumérico, impresso na “minha” Bioquímica.

Desenho alfanumérico existente no meu gabinete
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O s

M a c i n t o s h

Macintosh Plus de 1986 com 1 Mb de RAM, existente
no Museu da Faculdade. O teclado já possui um
conjunto numério à direita, mas algumas teclas têm
etiquetas com a correspondência a carateres do
Português, como a letra ç e acentos. Tem na base um
disco rígico de 40 Mb.

Em 1984 deu entrada na Faculdade (Centro de
Citologia Experimental/Bioquímica) o primeiro
Macintosh da Apple. Custou, juntamente com
a impressora de agulhas Imagewriter, cerca de
3000 €! Pela primeira vez podia-se escrever e
editar texto à vontade e desenhar figuras, com
os programas MacWrite e MacPaint. As
primeiras provas na Faculdade feitas em
computador foram as de Aptidão Pedagógica e
Capacidade Científica do Prof. Carlos Afonso,
nesse mesmo computador de aparência igual
ao que aqui se mostra. O mais antigo tinha um
processador de uns míseros 128 Kb, e o
software tinha de se importar de disquetes de
400 Kb. Um desenho um pouco mais elaborado, mesmo a preto e branco, deparava
frequentemente com o aviso “Sem memória
suficiente”... Em breve apareceu uma versão
com mais memória, o Mac 512 que já permitia
usar um leitor de disquetes suplementar e
sucedeu-se-lhes um verdadeiro luxo, o “Plus”,
com 1 Mb e que eventualmente aceitou um
disco rígido externo de 40 Mb. Houve vários
na Faculdade e na figura mostra-se o da
Bioquímica, adquirido em 1986 e atualmente
no Museu. Lá se encontram também os
restantes Mac antigos apresentados nesta
história: Classic, LC III e Performa 5200.

Os programas de escrita e desenho, MacWrite e MacPaint

Disquete de 3,5 polegadas (em
rigor medem 9x9,3 cm), introduzidas pela Apple. As primeiras armazenavam 400 Kb, esta
800 (“double sided”) e por fim
vieram as de 1400. Alguém
descobriu que fazendo um
furo no canto da maçã, as de
800 passavam a armazenar
também os desejados 1400!
os desejados 1400!
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Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica do Prof. Carlos Afonso. Os textos foram escritos
pelo próprio no Macintosh 128 Kb de 1984 do Laboratório de Bioquímica, os primeiros que na Faculdade
foram elaborados num computador para provas públicas da carreira académica.
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Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica do Prof. Carlos Afonso, as primeiras que na Faculdade
foram elaboradas em computador, neste caso o do Laboratório de Bioquímica, o Macintosh primitivo de 128 Kb.
Pela primeira vez podia-se incorporar informaticamente texto e figuras como neste exemplo. (Extratos da
Introdução e da página 35).

As impressoras
Apple/Macintosh
Esta impressora era de agulhas com cartucho
de fita preta de vai e vem. Chegou a haver um
dispositivo que tintava as fitas gastas, um
Imagewriter Apple/Maacintosh primitiva
processo moroso mas que permitia poupar
bastante dinheiro. Podia imprimir-se texto de
maior ou menor qualidade, com resultado muito razoável. Foi numa destas impressoras que se
imprimiram as provas acima referidas do Prof. Carlos Afonso. Infelizmente, não se conservaram
as impressoras deste modelo que existiram na Faculdade, o mesmo se tendo passado com os
primeiros Macintosh, o de 128 Kb e o de 512 Kb.
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Estas duas impressoras, ambas da Apple e
associadas exclusivamente aos Macintosh,
marcam uma transição significativa: da
época das impressoras de agulhas para a
impressão a laser, embora ambas a preto
e branco. A LaserWriter foi também
disponibilizada pela Bioquímica a quantos
na Faculdade desejavam trabalhos de
maior qualidade, tendo-lhe ficado ligado
um Macintosh com esse objetivo.

Impressora ImageWriter II com alimentador de
folhas. Permitia a a digitalização de documentos com
um dispositivo que substituía a cabeça de impressão.

LaserWriter II

Evolução dos Macintosh na Faculdade
Depois dos três modelos iniciais que mantiveram o
mesmo aspeto (128, 512 e Plus), apareceram na
Faculdade os modelos SE e logo a seguir, a partir de 1990,
o Classic, do qual houve na Faculdade vários exemplares.
O mesmo sucedeu com os modelos LC que lhes
sucederam, com a grande novidade da cor, tanto nos
monitores como nas impressoras. Passaram a utilizar-se
impressoras de jato de tinta, nomeadamente da Hewlett
Packard (HP), que predominaram.
Macintosh Classic

Havia já modelos de Macintosh muito dispendiosos, mas
a Faculdade contentava-se com os modelos LC (“Low
Cost”) que também pretendiam competir com as outras
marcas de computadores que entretanto surgiram no
mercado e que acabaram por substituir paulatinamente
os Macintosh. Havia, por exemplo, os PCs da HP, Dell,
Tsunami e vários outros. Em 1996 foi adquirido pela
Bioquímica um dos 67 modelos Performa que a Apple
produziu nessa década. Foi utilizado durante mais de dez
anos e creio que no seu fim de vida era o único
Macintosh na Faculdade.

Macintosh LC III
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É interessante que este modelo retomou a
configuração “monovolume”, em comparação
com os LC que tinham separados o computador
e o monitor. Por outro lado, está bem patente a
contínua miniaturização dos procedimentos
informáticos ao observar o pacote de 34
disquetes de 1400 Kb necessário para instalar,
no Performa, o Office da Microsoft: uma tarefa
que exigia largos minutos e alguma paciência.
Recentemente, voltaram a surgir os
computadores Apple, por exemplo o iMac da
Tecnologia Farmacêutica, com o seu enorme
monitor de 69 cm, cuja foto constitui um bom
remate para a presente história.

Macintosh Performa 5200

34 Disquetes para instalar o Office da Microsoft no Macintosh Performa 5200

O Prof. Sousa Lobo aos comandos so seu i Mac de 27 polegadas

Fernando Sena Esteves
Março de 2014
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