Coisas antigas
1. A máquina de comprimidos
Esta máquina de comprimidos é uma das peças mais emblemáticas do Museu da
Faculdade. Já funcionava em 1924, conforme se pode verificar no curioso “Guia do
Estudante”. Publicado nesse ano, este guia mostra as instalações do edifício da Rua
Aníbal Cunha que nessa altura se designava por Rua da Carvalhosa. Esse guia pode ver-se em “1924”, título de uma das “Histórias da FFUP” patente na página da Faculdade
na Internet. A máquina aparece numa fotografia do Laboratório de Farmácia Galénica.
Estava ligada, tal como outras máquinas, a um veio rotativo. Após o incêndio de 1975
foi-lhe acoplado um motor individual que permitiu o seu funcionamento nas instalações
que a Faculdade alugou no Grande Colégio Universal e depois mo edifício reconstruído e
reocupado em 1982.

A Drª Isabel Pacheco,
atualmente coordenadora
editorial da U.Porto Edições,
escreveu um cativante artigo
na Revista dos Antigos
Estudantes da Universidade
do Porto, UPORTOALUMNI,
Nº 10, de março de 2010. O
artigo, sob a rubrica
“VINTAGE”, intitulava-se
“Através do tempo com a
máquina de comprimir”.
Dotado de um curioso
design, apresenta esta e
outras magníficas fotografias
de Egídio Santos.
Apresentam-se no final as
páginas 46 e 47 do referido
número de PORTOALUMNI,
muito agradecendo a gentil
autorização por parte da
Direção daquela revista.

Na parte superior da máquina, um pouco à direita do centro, encontra-se a placa
identificadora da firma alemã que a fabricou, Hennig & Martin Maschinenfabrik, de
Leipzig-Scheussig, Podem ver-se na página seguinte esta placa e também o anúncio de
um representante espanhol de 1926.

Placa
identificadora
do fabricante e
anúncio que o
considera
como o mais
antigo desta
especialidade.

Esta máquina integra o material fornecido pela Alemanha a Portugal como parte da
indemnização pela I Grande Guerra. Outras peças são o esqueleto humano existente no
Laboratório de Farmacologia, quadros e modelos tridimensionais de espécies vegetais. A
máquina de comprimidos encontra-se presentemente no átrio do Laboratório de
Tecnologia Farmacêutica.
É interessante a existência de uma outra máquina exatamente igual que foi utilizada
também durante muitos anos no laboratório de produtos farmacêuticos Isis, fundado por
Aníbal Albuquerque (1895-1957), que foi professor e diretor da Faculdade.
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