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TRANSPARÊNCIA 

ABEL SALAZAR E O SEU TEMPO, UM OLHAR 
 

 
 

Abel Salazar é um caso singular no panorama cultural português e uma das personalidades mais 
prestigiadas da I República, que não pode ser avaliado somente numa perspectiva disciplinar. A 
exposição, organizada em torno da sua obra plástica, pretende contribuir para uma melhor compreensão  
e posicionamento histórico do seu trabalho à luz do pensamento actual. 
 

 
 

Abel Salazar não só aprofundou o estudo do corpo biológico, através da microscopia, como estreitou os 
laços com o corpo social através da arte, utilizando diversas técnicas: o desenho, a pintura, a escultura. 
Além disso, produziu uma importante obra teórica, em que convergem arte, ciência e filosofia, que 
organiza todo um corpo de saber. 
 

 

 
 

Esta é uma exposição que conta 
com cerca de duas centenas de 

obras de arte (pintura e desenho) 
da autoria de Abel Salazar e de 

alguns dos artistas mais 
relevantes do naturalismo, do 

impressionismo e do modernismo 
português, como Henrique 

Pousão, Silva Porto, António 
Carneiro, Columbano Bordalo 

Pinheiro, Amadeo de Souza 
Cardoso, Mário Eloy, Almada 

Negreiros, Vieira da Silva e Júlio 
Pomar. 

 

As obras expostas são 
provenientes das colecções da 
Casa - Museu Abel Salazar, do 

Museu Nacional Soares dos Reis, 
do Museu do Chiado, da 

Fundação Arpad Szenes/Vieira 
da Silva e de colecções privadas. 

 

 
                  Roteiro da exposição 

 
 

Museu Nacional de Soares dos Reis 
de 30 de Setembro a 27 de Novembro 

 

Imagens recolhidas do vídeo realizado pela TVU, com uma visita guiada pelo 
comissário Manuel Valente Alves, onde explica o conceito da exposição. 
Disponível em: http://tv.up.pt/videos/HMJE6MpF 

 

Dia 3 de Novembro - 17h00 
Visita orientada pelo comissário, 

Manuel Valente Alves, direccionada 
para toda a comunidade académica. 

  
 Abel Salazar, Retrato, n.d., lápis s/ papel 

    



 

 

| A Escola Secundária Abel Salazar (ESAS) sobe da 213ª posição para a 74ª, entre 2009 e 2010, no ranking efectuado com base nos 
resultados dos exames nacionais do ensino básico e secundário, sendo a 2º melhor classificada do Concelho de Matosinhos. 
 

| Decorreu no passado dia 22 de Outubro, na CMAS, a Tomada de Posse da nova Direcção da Associação de Pais e Encarregados de 
Educação e da recém eleita Associação de Estudantes da ESAS e uma pequena cerimónia de entrega de diplomas aos alunos que 
integraram o Quadro de Honra e Excelência da escola. 
 

| Já se encontra on-line o novo portal da ESAS em http://esabelsalazar.pt/portal/ 
 

 

 
 

 

 

 

Casa-Museu Abel Salazar  
no Facebook 
 
Facebook é uma rede social lançada em 4 
de Fevereiro de 2004. 

 

Agenda Novembro 
 

Exposição de pintura do Professor Mário 
Pimentel e Paula Cruz 
01 a 14 de Novembro de 2010 
 

Exposição colectiva de fotografia 
organizada pelo Dr. Miguel Louro 
16 a 28 de Novembro de 2010 
  

Exposição apresentada pela Galeria 
Quadrado Azul  
19 a 29 de Novembro de 2010  
 

Mais informações: Telf: 225070100 

Foi fundada por Mark Zuckerberg, um ex-estudante de 
Harvard. Inicialmente, a adesão era restrita apenas aos 
estudantes da Universidade Harvard (EUA) mas em 11 de 
Setembro de 2006 o registo no Facebook foi aberto a todo o 
público. 
É hoje o 2º site mais visitado da Internet com uma estimativa 
de 250 mil usuários por dia. 

 

Os nossos Sócios Colectivos 
 
 

               
 

                    
 

      
 

    
 

    
 

 

Casa-Museu Abel Salazar | Rua Dr. Abel Salazar, s/n 4465-012 S. Mamede de Infesta | Telf: 22 903 98 26 | Email: cmuseu@reit.up.pt | www.cmas.up.pt 
 

Horário: segunda a sexta: 9h30 – 12h30 / 14h30 – 17h30 | Todas as visitas à Casa-Museu são guiadas 
 

 


