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Estamos perante um recibo que retrata a assinatura anual do Journal de
Pharmacie et de Chimie, por parte do Laboratório Químico, estando o documento
assinado (na margem inferior do lado esquerdo) pelo Doutor Antonino José Rodrigues
Vidal.

O recibo em questão apresenta o timbre da Livraria Portugueza e Estrangeira que
pertencera ao livreiro parisiense Nicolau Moré, e depois a sua viúva, com casa comercial
no Porto, mas que tinha filial em Coimbra, na Rua da Calçada, n.º 141. Era seu
administrador A. Posselins, livreiro francês residente em Coimbra, que também assina o
mesmo recibo de venda.
Dois dias depois, A. Posselins venderia também para o Laboratório Químico um
microscópio com dois prismas de Nicol, dois termómetros para banhos e dois
quilogramas de “caoutchouc” [i. e. borracha] em folha, de acordo com o recibo de venda
também conservado no AUC.1 Aquele livreiro diversificava assim o seu ramo de negócio,
ao ser intermediário na venda de equipamento laboratorial que, certamente,
encomendava diretamente de França. Aliás, o próprio timbre do papel do recibo de
venda revela a existência de um “agente em Paris” da citada casa Moré.
A decisão da aquisição para a biblioteca da Faculdade de Filosofia dos principais
jornais franceses e ingleses, nas áreas das ciências físicas, químicas e naturais, com
assinatura anual, fora tomada em congregação da Faculdade, de 3 de fevereiro de
1859.2 É, assim, na sequência desta decisão, que foi feita a aquisição aqui ilustrada com
o presente documento.
O Doutor Antonino José Rodrigues Vidal (1808 - 1879), responsável pelo pedido
da compra, era então lente de Química Orgânica e Diretor do Laboratório Químico. Viria
depois a lecionar as cadeiras de Zoologia e de Botânica, esta última em 1868, data a
partir da qual foi também Diretor do Jardim Botânico, até à sua jubilação, tendo sido
também Diretor da Faculdade de Filosofia e seu lente decano.3
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