DOCUMENTO DO MÊS - AGOSTO

1830, agosto, 4, Coimbra – Requerimento feito por Luís Nadalini, guarda e preparador do
Museu de História Natural, da Universidade de Coimbra, para que lhe seja paga a gratificação
correspondente ao trabalho que fez durante o ano letivo de 1829-1830. Em congregação da
Faculdade de Filosofia, de 04.08.1830, foi deliberado fazer o pagamento requerido, de acordo
com o despacho favorável, aposto na margem superior do lado esquerdo: “Como requer”.
PT/AUC/ELU/UC – Museu de História Natural (SC); Documentos diversos (Col) – (cota AUC-IV1.ªE-8-5-23)
Com o documento agora divulgado, pretende-se evocar a formação das coleções do
Museu de História Natural1 e a importância dos funcionários que estiveram ao seu serviço,
colaborando na preservação das espécies, neste caso, o seu guarda e preparador.
Em 16 de abril de 1822, foi lida no Paço das Cortes uma petição de Luís Nadalini,
afirmando ser natural de Bolonha e residente em Lisboa, propondo-se para preparador e
conservador de produtos naturais num museu de Lisboa.2 Pouco se sabe sobre o seu percurso
e conhecimentos adquiridos. Na sua Carta de provimento do lugar de guarda do “Gabinete de
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História Natural” da Universidade de Coimbra, datada de 22 de julho de 1824, o vice-reitor,
doutor António Pinheiro de Azevedo e Silva, determina que seja feito esse provimento, com a
condição de ensinar a sua “Arte de preparador de Zoologia, Anathomia comparada, e
Modelista de plantas em cera em que he hábil (…)”.3
O cargo de preparador era de tal forma necessário que o diretor do Museu de História
Natural, doutor Manuel José Barjona, elaborou um plano para uma Eschola do Preparador. O
dito plano foi apresentado, e aprovado, em congregação da Faculdade de Filosofia, em 4 de
agosto de 1826. Ali se refere a aprendizagem e preparações que este funcionário deveria
fazer, dada a riqueza do Museu em esqueletos, vísceras de animais, etc., devendo, também,
“reduzir a melhor estado os animais já existentes”.4
Neste requerimento, refere-se o trabalho de Luís Nadalini de ensino de um seu
ajudante, aprendiz de preparador, Adriano José de Morais e a menção das “preparações da
Collecção de Buarcos”. Certamente, tratava-se de recolhas na costa da Figueira da Foz,
particularmente, em Buarcos, como ficara determinado em congregação da Faculdade de
Filosofia, em 1 de agosto de 1827: “que o preparador fosse mandado para algumas costas
fazer preparações de peixes e outros animais que encontrar”.5 Atestando o trabalho de
preparação de espécies feita por Nadalini, existe o recibo de pagamento de 26 de junho de
1830, da feitura de prateleiras para os armários da Caza do Reino Animal e a pintura de 70 pés
para o “assento de várias aves e outros animais”.6
Sabe-se que terá exercido até 1832, como guarda e preparador do Museu de História
Natural, uma vez que em outubro desse ano é provido no cargo Custódio Joaquim Xavier.
Por último, atente-se no corte longitudinal, da folha de papel selado do requerimento,
confirmando que já fora efetuado o pagamento, de acordo com a prática contabilística
corrente, daquela época.
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