Os Anos Quarenta
Na década que começou em 1940 era Director da Faculdade o Prof. Aníbal Albuquerque, homem empreendedor
que, entre outras preocupações, tinha a de arranjar
combustível para o seu Pontiac. É que nessa altura
grassava a II Grande Guerra e havia restrições, desde a
gasolina aos víveres mais correntes.

Prof. Aníbal Albuquerque (1894-1957).
Retrato oferecido à Faculdade por seu
filho, o Prof. Alfredo Albuquerque.

Como substituto da gasolina usava-se o gás produzido nuns curiosos dispositivos, os gasogénios,
onde se queimava carvão, formando-se monóxido
de carbono.

Para os alimentos correntes havia senhas de racionamento e em fins de 1943 até houve o
receio de represálias por parte da Alemanha quando Portugal, país neutro no conflito, cedeu
bases dos Açores aos Aliados. A Alemanha estava já muito debilitada militarmente para uma
invasão da Península Ibérica, mas temiam-se pelo menos ataques aéreos. E para tal
eventualidade andavam os carros de noite com luzes muito ténues e colaram-se por toda a
parte tiras de papel nos vidros das janelas para minimizar possíveis estilhaços. Essas tiras de
papel perduraram nalguns sítios muitos anos depois de terminada a guerra
Outra preocupação do Prof. Albuquerque, esta de cariz bem académico, era
garantir artigos e com eles a publicação dos Anais. Volta e meia até ralhava
aos professores que não apresentavam
artigos para publicação. Deve ter
ficado por isso muito feliz com a
produção científica do Centro de Estudos Microscópicos que se criou na
Faculdade em 1942 para acolher o
Prof. Abel Salazar, demitido das suas
funções académicas da Faculdade de
Medicina por motivos políticos, e onde
nem à biblioteca lhe permitiam o
acesso. Devido à sua reputação internacional, o ministro Pires de Lima,
pediu ao Prof. Marques de Carvalho
que convencesse o Conselho Escolar da
Faculdade a nela permitir a investigação do Prof. Abel Salazar. O Prof.
Marques de Carvalho, além de professor na Faculdade, era também um
grande senhor da política do regime e
deputado à Assembleia Nacional.

Esta revista publicou-se na Faculdade de 1939 a 1973. Dava
lugar a um intenso intercâmbio de publicações estrangeiras,
nessa altura de grande valor.

O Prof. Artur Marques de Carvalho (1900-1953) está representado neste retrato da galeria de quadros do Conselho Científico e na
caricatura do livro de curso dos quartanistas de 1944/45. Nesta estão bem patentes as actividades políticas, o cigarro que nunca
largava e o Colégio João de Deus, de que era um dos directores. Foi lá que o conheci quando frequentei o ensino primário e recordo
uma ocasião em que a ele recorri choroso por ter perdido a caneta de tinta permanente. Com um amistoso “anda cá rapaz” levou-me
ao gabinete, abriu uma gaveta cheia de canetas perdidas e não procuradas, mandou-me pegar numa e lá vim todo contente! Deu-se
o seu nome à rua paralela à Avenida da Boavista, onde se encontra o Bessa Hotel.

Graças ao patrocínio do Prof. Marques de
Carvalho, o Prof. Abel Salazar instalou-se na
Faculdade de Farmácia, onde agora funciona o
Serviço de Bioquímica, junto à Rua Aníbal Cunha,
e em breve se tornou um prolífico autor de
trabalhos para os Anais, como se pode ver no
índice do Vol. IV. Noutros volumes publicaram-se ainda mais trabalhos seus (nada menos de
nove no Vol. VI). São bem conhecidos os dotes
artísticos daquele professor, como se vê neste
seu auto-retrato

Neste índice dos Anais aparecem também
trabalhos publicados por uma bolseira sua,
a Dr.ª Adelaide Estrada, e que foi retratada
a lápis pelo Prof. Abel Salazar numa parede
caiada. No outro lado do corredor trabalhava o Prof. Nunes de Oliveira, que a certa
altura, vendo o investigador-artista empoleirado num escadote retratando a bolseira, o preveniu: “Veja lá não caia daí

abaixo!”. O artista não caiu e completou o seu desenho, o qual permaneceu incólume
algumas décadas, até que a reconstrução da Faculdade após o incêndio se 1975 obrigou à
demolição da parede com o desenho. Para preservar a memória desse trabalho, o Eng.º Rui
Pinto, director do Serviço de Iconografia, tirou várias fotografias, as quais no

entanto se vieram a perder com o seu falecimento e posterior reorganização desse Serviço.
Referi esta perda ao Prof. Nunes de Oliveira, que me tem contado muitos episódios da vida
da Faculdade. Certo dia telefonou-me a dizer que tinha uma coisa para mim. Lá fui e saiu-se-me com uma fotografia do desenho mas tirada pelo Prof. Correia da Silva. Fiquei
naturalmente muito contente porque gostava do desenho que me habituara a ver na
Bioquímica antes do incêndio. Digitalizei-a, atrevi-me mesmo a consertar umas rachas que
apareciam no estuque da parede e ofereci uma cópia à Casa-Museu Abel Salazar onde o
desenho não era conhecido.

Teses de doutoramento do Prof. Nunes de
Oliveira (caricatura de cima) e do Prof.
Correia da Silva.

Caricaturas do livro de curso dos
quartanistas de 1944/45.

O Prof. Joaquim José Nunes de Oliveira
(12/8/1916), como de resto todos os professores do seu tempo e mesmo das duas ou
três décadas seguintes, foi docentes de várias disciplinas, mas de entre os seus gostos
e inclinações talvez se pudesse pôr em
evidência o flúor e a Toxicologia. Tinha aliás
esta regência quando se jubilou em 1986.
Foi um grande defensor da Profissão Farmacêutica em incontáveis intervenções, muitas
vezes lado a lado com o Prof. Alberto Carlos
Correia da Silva (1910-1978). Foram das
pessoas que mais contribuíram para a
criação da Ordem dos Farmacêuticos em
1972. O Prof. Correia da Silva era também
médico e dotado de grande sensibilidade
artística. As suas meninas bonitas eram a
Farmacodinamia e a fotografia, patente nas
imagens que decoram o Bar da Faculdade,
construído em 1966. Permito-me exibir a
bonita Lobelia urens, L. que ilustra a sua
tese, bem como e um dos resultados registados num quimógrafo.

A utilização deste quimógrafo era uma arte complicada. Um queimador
fuliginoso revestia de finíssima camada de carvão um papel que se
rodava preso a um cilindro metálico, o qual depois se montava ligado a
um mecanismo de relojoaria. Uma haste metálica registava o evento fisiológico e outra, em baixo, os intervalos de tempo. No fim da experiência, o
papel era fixado com verniz, o que permitia o seu arquivo e facilitava o
registo fotográfico.

Este belo aparelho para medir o pH foi fornecido à Faculdade
em 1946 pelo Eng.º Hoesen, pessoa que de resto forneceu o
mais variado equipamento de laboratório durante muitos
anos. Muito hábil de mãos e conhecimentos, tratava da sua
manutenção e reparação. Um dos seus fornecimentos mais
apreciados era o do material de vidro Quickfit, de origem
inglesa, com juntas normalizadas.
Dedico esta história à Dr.ª Ana Carvalho que desde há uns anos se dedica ao
secretariado da Faculdade e à Escultura. Pelo que tenho visto, com igual sucesso,
e que ainda tem tempo para elaborar projectos interessantes, como aquele de
enquadrar coisas antigas que a Faculdade tem em número apreciável em
ambientes de trabalho em vez de mera exibição museológica. Encorajou-me a
colaborar na ideia, que me pareceu muito boa, mas aconteceu-lhe como a esta
história: tempo demais a incubar. Há dias perguntou-me se demorava a publicá-la
e eu prometi-lha para a Primavera. Não cumpri, mas ao menos ainda sai neste belo
Março do equinócio, tentando merecer um pouco as amáveis palavras que pôs
nesta secção. Acho que a sua Mãe, a Dona Rosa, que durante uns 10 anos nos
prestou dedicado serviço até 1998, se deve sentir contente com a filha Ana.
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