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A designação de
“Museu” do local onde se guardam peças antigas da Faculdade é talvez
mais desajustada da realidade
do que a de “Núcleo Museológico”
com que tem sido designado entre as
instituições congéneres da Universidade
do Porto. Na verdade, quando se começaram a planear os espaços da nova Faculdade,
não houve a lembrança de neles se incluir um museu. A solução encontrada – ideia da Drª Joana Macedo – foi ocupar parte de uma sala grande, atribuída à
sua atividade de designer e aos serviços informáticos, com
algumas peças mais representativas colocadas em algumas
estantes novas ou antigas recondicionadas.
Não deixa de ser surpreendente como ao incêndio de 1975 escapou tanto material antigo, algum bem frágil, como o extrator em
contracorrente de Craig, com uma bateria de 20 tubos de vidro. Algumas
peças foram restauradas em 2007 no Instituto das Artes e da Imagem e
foi pena que tivesse terminado o curso em cujas aulas práticas se cuidou
equipamento como um microscópio de latão, balanças, estufas para a
determinação de extrato seco de vinhos e uma máquina de comprimidos.
Está em estudo a possibilidade de recorrer a alguma forma de voluntariado por parte de pessoas interessadas para pequenas operações de
conservação e restauro. Talvez a D. Conceição Pereira, vizinha do Museu
por trabalhar na Tecnologia Farmacêutica, tenha dado início à concretização desta ideia ao completar de forma brilhante a recuperação dos
pratos e pesos de latão de uma balançazinha, recorrendo ao científico
ácido cítrico que lhe foi sugerido e a outro tratamento de sua iniciativa
que incluiu o artesanal sumo de limão.
Pode considerar-se como uma extensão do museu o material antigo
que existe noutros espaços, nomeadamente no Laboratório de Tecnologia Farmacêutica, onde se encontram interessantes séries de fracos
de vários tamanhos e antiguidade. Num átrio espaçoso colocou-se a
referida máquina de comprimidos e duas autoclaves, havendo lugar para
possivelmente virem a ter a companhia de outro equipamento volumoso,
como o que se encontra depositado num armazém contíguo à Faculdade
de Direito. Essa máquina de comprimidos faz parte da indemnização que
a Alemanha teve de suportar na sequência da Primeira Guerra Mundial,
como também foi o caso de mapas científicos e modelos de espécies
botânicas e ainda o esqueleto humano que se encontra no Laboratório
de Farmacologia.
Do conteúdo exposto no museu propriamente dito há material que se
pode considerar tipicamente farmacêutico ou comum a diversas áreas,
quer científicas quer de outros serviços. Entre as primeiras ocupa lugar
muito especial o conjunto de peças que constitui o pilulador. Muito bem
recuperado pelo referido Instituto, permitia a elaboração de pílulas, formas farmacêuticas esféricas cuja preparação é muito curiosa e culminava
na aplicação de ouro para o seu revestimento. Ouro que contribuía para a
sua boa conservação e fácil manuseamento e, naturalmente, conferia um
belo aspeto a tais esferazinhas. Esta operação farmacêutica deu origem
à expressão tão portuguesa e sugestiva de “dourar a pílula”, que poucos
atribuem a uma real – e antiga – operação farmacêutica. Isto originou
inclusivamente o interesse do Museu Soares dos Reis que teve este conjunto em duas exposições de vários meses cada: o “Dia Internacional dos
Museus” em 2008 e “Exuberâncias da Caixa Preta”, em 2011.

Outra peça “farmacêutica” que permitia a elaboração de extratos aromáticos é o alambique de cobre,
o qual mereceu estar exposto na Reitoria para a comemoração da “Figura Eminente da U. Porto 2012
ANÍBAL CUNHA”. Este e outros instrumentos podem
ver-se no Guia do Estudante, interessante publicação
da Faculdade de 1924, cujas páginas constituem uma
das “Histórias da FFUP” do nosso portal da Web. Lá
se podem ver igualmente a máquina de comprimidos,
um microscópio de latão e ainda o referido esqueleto.
Peças “menos tipicamente farmacêuticas” mas de
áreas científicas são várias balanças muito bem conservadas e alguns colorímetros, como os de Duboscq. De ótimo aspeto são duas estufas de cobre que
serviam para determinar o extrato seco de vinhos. A
maior delas foi oferecida, bem como outro material,
pela Inspecção-Geral dos Produtos Agrícolas e Industriais quando encerrou o seu laboratório no Porto. Esta

agência com a sigla IGPAI foi uma das antecessoras
da atual ASAE, Autoridade de Segurança Alimentar e
Económica.
Finalmente podem referir-se aparelhos que prestaram precioso apoio a tarefas docentes, de investigação
e serviços, como são as antigas máquinas de escrever
ou os primeiros computadores, entre eles vários Macintosh. Entre as máquinas de escrever há as clássicas
Messa e as inovadoras IBM ou Nakagima. As primeiras, com as típicas hastes com os tipos batidos por
teclas e o rolo móvel para o papel. As outras, elétricas,
com cabeças de impressão móveis ao longo do papel.
E todas estas com o teclado “português” HCESAR.
Complementos daqueles computadores incluem discos fixos de 40 MB ou móveis, como o NuDesign de
44 MB ou os discos Iomega de 100 MB. Ou a coleção
de 34 disquetes de 1400 KB para instalar o Office da
Microsoft no Macintosh Performa...
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