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Andar nas Nuvens 
- duas propostas para um diálogo  
entre a terra e os céus 

O céu é um túmulo ou uma cave, do mesmo modo que um mapa, um 

relógio, ou um livro 

John Durham Peters, The Marvelous Clouds, 2015 

 

A reflexão cosmológica, que começa com os pré-socráticos, situa o Homem, 

pela primeira vez, na sua relação de apreensão do Mundo, atribuindo um 

papel fundamental aos elementos da Natureza (a água, o ar, a matéria indefi-

nida). Este posicionamento de apreensão - palavra que contém em si  uma 

outra, a de ‘preensão’, do latim prehendere, que significa segurar, prender, 

apanhar - define historicamente o início de uma reflexão sobre o próprio ho-

mem enquanto sujeito: enquanto sujeito que pensa, que se define e redefine 

constantemente, embora a dimensão antropológica só se inicie com Sócrates. 

Neste processo de conhecimento do Mundo, o espaço envolvente e as suas 

determinações essenciais tomaram sempre um papel fundador: o clima, a 

morfologia da paisagem, os desastres naturais. “Andar nas nuvens”, uma 

expressão popular que significa andar fora da realidade, também pode desig-

nar uma atitude de suspensão do tempo, de paragem especulativa, de con-

templação. 
 

No início do terceiro milénio, numa cultura que nos remete incessantemente 

para as possibilidades de controlo tecnológico do mundo e da natureza, os 

sinais da nossa fragilidade e efemeridade não são evidentes, pelo que a inter-

rogação sobre esta condição está no centro de inúmeras propostas artísticas 

(e filosóficas) contemporâneas, que a discutem de forma mais ou menos poli-

tizada, de forma mais ou menos filosófica, mas manifestamente recorrente.  
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Partindo da contemplação de dois quadros do pintor holandês Jan van 

Goyen (1596-1656), existentes na Casa-Museu Fundação Medeiros e 

Almeida, “Paisagem com Bom tempo” e “Paisagem com Mau tempo”, 

quadros dominados por, respetivamente, nuvens brancas ou negras, 

Manuel Valente Alves e Carla Cabanas desenvolvem dois projectos que 

interrogam essa relação cósmica do sujeito com o mundo e a forma 

como céu e terra se constituem como mediadores fundamentais da 

compreensão do ser humano sobre si mesmo. Manuel Valente Alves, 

em “Ao longe o céu” apresenta um conjunto formado por duas proje-

ções vídeo e uma fotografia, onde as questões da perceção do horizonte, 

da interpelação da oposição entre os pontos de vista de cima e de baixo 

dialogam; o projeto desenvolvido por Carla Cabanas, “Jogo de nuvens” 

resulta da utilização de processos de sensibilização de placas de vidro 

com nuvens, cuja perceção se altera de negativo para positivo consoan-

te o ponto de vista do visitante e que sublinham o carácter simultanea-

mente abstrato e potencialmente figurativo com que as nuvens surgem 

ao olhar humano . 
 

Nas duas propostas artísticas aqui apresentadas, Manuel Valente Alves 

e Carla Cabanas encontram-se com algumas das temáticas prediletas 

de Abel Salazar nas suas pinturas, nomeadamente nas paisagens, onde 

as nuvens, com o seu significado meteorológico e semiótico são explici-

tamente convocadas.  
 

Realidade omnipresente na relação do Homem com a visualização do 

horizonte, as nuvens possuem a particularidade, enquanto formas abs-

tratas, de se prestarem à  projeção e à sobre-interpretação. Dos escritos 

de Goethe à poesia de Wordsworth, muitos foram os escritores, pinto-

res, poetas, que utilizaram as nuvens como metáfora ou como ecrã pro-

jetivo. Da pintura flamenga às paisagens de Abel Salazar e à meditação 

contemporânea sobre o céu e a terra na sua substância iconográfica, 

podemos traçar um percurso no qual a visualização do mundo físico (o 

céu, a terra, as nuvens) se constitui como mediador fundamental da 

reflexão ontológica.  
 

É esse potencial poético inscrito na ecologia humana que é convocado 

pelos dois artistas aqui presentes.   

 

Margarida Medeiros 

Manuel Valente Alves, Ao longe o céu, 2016, instalação 

Carla Cabanas 
Jogo de Nuvens 
2016, instalação 

Jan Van Goyen, Paisagem com Mau tempo, 1625, óleo s/ tela 

Jan Van Goyen, Paisagem com Bom tempo, 1625, óleo s/ tela 
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Há casas-museu onde se expõe o gosto do proprietário e 

o modo como articulou autores e épocas, ainda que natu-

ralmente condicionado pela sua biografia, pelas suas dis-

ponibilidades financeiras ou pelas relações pessoais que 

estabeleceu com os autores das obras. Há casas-museu 

onde o valor das obras coleccionadas mostra o talento de 

quem soube antecipar as tendências da crítica ou dos 

mercados de arte, escolhendo o melhor ou o que iria ser 

mais valorizado. Há casas-museu onde a própria casa é o 

pretexto para a exposição das obras, que aí encontram o 

espaço que permite explorar a relação entre as obras se-

leccionadas. 
 

A Casa-Museu Abel Salazar não se integra em nenhuma 

destas tipologias, porque é a casa em que o museu se fez, 

onde as obras e os objectos expostos são um segmento da 

obra que aqui se fez. Ainda que só virtualmente, na ima-

ginação de quem visita a Casa-Museu, até estão as obras 

e as peças que não se encontram aqui, mas que aqui fo-

ram feitas, ou aqui foram pensadas, ou aqui foram recor-

dadas pelo seu autor para que outras pudessem ser con-

cebidas.  
 

A Casa-Museu Abel Salazar é uma singularidade, que 

contém e representa a dinâmica interminável que relaci-

ona as obras com o seu criador no ambiente em que essa 

relação se concretizou. Para o visitante da Casa-Museu, 

abre-se a oportunidade de reflectir sobre quem foi uma 

personalidade multifacetada, exigente e procurando a 

excelência em cada actividade que exerceu. Médico, in-

vestigador, cientista, artista da pintura, da escultura e do 

desenho, escritor de intervenção crítica e de divulgação 

das ciências, físicas e sociais, continua a desafiar os que 

pensam sobre a sua obra. Homem da Universidade, é a 

Universidade que melhor defende as suas mensagens e 

que melhor valoriza o seu exemplo, preservando o ambi-

ente em que viveu. 
 

Esta Casa-Museu é muito mais casa do que museu, ou só 

é museu porque continua a ser a casa de Abel Salazar. 

 

 

 
 
  A Casa-Museu  
  Abel Salazar  
  vista por… 
 
  Joaquim 
  Aguiar 

Joaquim Aguiar  

é Administrador do Grupo José de Mello,  

politólogo e Sócio nº 324 da Associação  

Divulgadora da Casa-Museu Abel Salazar 
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      aconteceu... 
 
 

A exposição D’aprés Abel Salazar, produzida por estu-
dantes da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto 
(FBAUP) marcou o arranque da 10ª edição do IJUP – En-
contro de Investigação Jovem da Universidade do Porto, que 
decorreu no Centro de Investigação Médica da Faculdade de 
Medicina do Porto e contou com a participação de mais de 
1300 estudantes de licenciatura, mestrado integrado e mes-
trado. 

 
 
Entre os dias 8 e 10 de fevereiro, o IJUP 2017 apresentou a 
exposição D’après Abel Salazar, um estudo sobre as técnicas 
de gravura utilizadas por Abel Salazar desenvolvido por estu-
dantes do mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão, na 
FBAUP, sob coordenação da professora Graciela Machado, 
numa parceria com a Casa-Museu Abel Salazar. 
 
Iniciado em setembro de 2016, o projeto D’après Abel Sala-
zar: processo, materialidade, metamorfose pretende redes-
cobrir as técnicas de gravura usadas por Abel Salazar.  
 
São águas-fortes, pontas secas e monotipias consideradas de 
grande qualidade mas de particular execução pois é notório 
que Abel Salazar não usava a técnica de gravura como meio 
de reprodução em série, tal como era usual no seu tempo, 
mas como forma de experimentação gráfica, e é a partir deste 
pressuposto que se pretende refletir sobre várias questões: de 
que modo os processos de desenho e gravura possuem uma 
natureza experimental e de que forma estão relacionados; 
como se caracterizam os seus modelos de trabalho; como se 
relacionam desenhos e gravuras com as restantes áreas de 
atuação de Abel Salazar e como podem estas pistas servir 
uma prática artística contemporânea e como pode esta apoi-
ar o entendimento da obra de Abel Salazar. 

[Revisitar o Gerês - o olhar de um pintor 
de Domingos Pinho, Museu Júlio Dinis. 
 
Esta exposição, com curadoria de José Rosinhas, mostrou 
trabalhos do artista plástico Domingos Pinho realizados en-
tre 1986 a 1987 sob a temática da Serra do Gerês, local onde 
o antigo professor da Faculdade de Belas Artes da Universi-
dade do Porto tem um dos seus ateliers, e surgiu no segui-
mento da retrospectiva realizada na Casa-Museu Abel Sala-
zar em 2015, Caminhos de um Percurso, 1965-2015. 
 

No âmbito desta exposição realizou-se no passado dia 10 de 
fevereiro uma tertúlia, Olhar a Paisagem, com a directora 
executiva da Casa-Museu Abel Salazar, Luísa Garcia Fernan-
des, que fez uma apresentação da vida e obra de Abel Salazar, 
autor que também representou o Gerês na sua obra, nomea-
damente em diversas gravuras. 
 
[Decorreu no passado dia 14 de fevereiro a Assembleia 
Geral da Associação Divulgadora da Casa-Museu Abel Sala-
zar, onde foram aprovados por unanimidade o Relatório e 
Contas da Direção relativos a 2016, bem como o Plano de 
Atividades para 2017. 
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Newsletter Gulbenkian #184  
fevereiro 2017 
 

Neste número o destaque é dado à gran-
de exposição José de Almada Negreiros, 
Uma maneira de ser moderno, que reú-
ne mais de 400 obras, muitas delas iné-
ditas e que revelam um olhar inovador 
sobre a presença do artista na história 
do modernismo português. Patente na 
Fundação Calouste Gulbenkian até 5 de 
julho. 
 
 

Colóquio-Letras #194 
janeiro/abril 2017 
 

A mais recente edição da Colóquio-
Letras - revista quadrimestral da Fun-
dação Gulbenkian - é dedicada ao futu-
rismo português, estabelecendo uma 
oportuna ligação com a exposição José 
de Almada Negreiros: uma maneira de 
ser moderno. 
 

Este número temático da Colóquio é 
lançado no ano em que se celebra o cen-
tenário da publicação da Portugal Futu-
rista, revista efémera cujo primeiro e 
único número foi apreendido pelas au-
toridades. 

 
    

   EM  
 PAPEL… 
 
 
Reúnem-se aqui vários textos sobre o 
movimento futurista que, na altura, 
adquiriu uma aura de escândalo, e se 
não chegou a haver um grupo estrutura-
do e duradouro, como sucedeu em Itália 
sob o impulso de Marinetti, tal se deveu 
ao desaparecimento prematuro dos que 
mais se aproximaram da sua estética: 
Mário de Sá-Carneiro, que se suicida em 
Paris em 1916, e Santa Rita Pintor e 
Amadeo de Souza-Cardoso, ambos fale-
cidos em 1918. Do que fora o núcleo 
próximo desse projeto, sobrevivem Fer-
nando Pessoa, que nunca assumiu a 
etiqueta futurista, preferindo substituir-
lhe um original Sensacionismo, e Alma-
da Negreiros. 
 
 

 

Campus #0  
 

Nascida da reformulação editorial e 
gráfica da U.Porto Alumni – Revista dos 
Antigos Estudantes da Universidade do 
Porto, a Campus U.Porto é uma revista 
dirigida a toda a comunidade académi-
ca, assim como a públicos externos.  
 

Nesta edição inaugural, além da anteci-
pação do novo roteiro científico que a 
Universidade está a preparar, destaca-
mos as entrevistas ao cientista e deputa-
do Alexandre Quintanilha e a Marzia 
Bruno, curadora italiana, licenciada em 
Escultura pela Academia de Belas Artes 
de Florença, doutorada em História de 
Arte Portuguesa pela Faculdade de Le-
tras da U. Porto, e responsável entre 
novembro de 2015 e abril de 2016 pela 
exposição coletiva Identidades, Variá-
veis Convergentes, terceiro momento do 
projeto Conceito Itinerante que esteve 
patente na Casa-Museu Abel Salazar. 
 

Time Out Porto #82 
Janeiro 2017 
 

Nesta edição, o tema de capa são as 60 
obras de Arte que a equipa da Time Out 
considerou obrigatórias para ver no Porto, 
e entre elas, claro, duas obras de Abel 
Salazar que fazem parte da exposição per-
manente da Casa-Museu Abel Salazar: 
Efeito do Sol, uma pintura a óleo que re-
trata mulheres a trabalhar num antigo 
mercado do Porto e um desenho sem títu-
lo, executado a tinta da china, onde está 
representada a Torre dos Clérigos e o ca-
sario da Rua dos Clérigos.   
 
 

A Página da Educação nº 208 
Janeiro 2017 
 
Edição comemorativa dos 25 anos desta 
publicação cujo nº 0 foi lançado em de-
zembro de 1991. Lugar onde a Educação 
tem espaço próprio, mas sempre aberto a 
outras áreas, como a Cultura e a Socieda-
de. Tem como objetivo particular contri-
buir para a formação integral dos educa-
dores e professores de todos os graus de 
ensino e dos profissionais da educação 
social. 
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Porto Saúde - Momento e Movimento é uma obra que 
traça o passado, presente e futuro da saúde no Porto e foi 
lançada no II Congresso Fundação para a Saúde – SNS, que 
decorreu entre 18 e 19 de março de 2016, e contou com as 
intervenções de Rui Moreira, presidente da Câmara do Por-
to, Adalberto Campos Fernandes, Ministro da Saúde, Cons-
tantino Sakellarides, presidente da Fundação Serviço Nacio-
nal de Saúde, Francisco George, diretor-geral de Saúde, e 
Miguel Guimarães, antigo presidente da Secção Regional 
Norte da Ordem dos Médicos e recentemente eleito bastoná-
rio da Ordem dos Médicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com um texto de introdução pelo Reitor da Universidade do 
Porto, Sebastião Feyo de Azevedo, onde refere que “É longa, 
brilhante e consequentemente muito relevante a história 
das instituições do Porto, cidade e região, e em particular a 
história da sua Universidade, no que respeita à produção 
de conhecimento cientifico, à educação, ao desenvolvimento 
empresarial e à prestação de serviços médicos e sociais na 
área da saúde”., Porto Saúde - Momento e Movimento é um 
livro profusamente ilustrado com documentação histórica, e 
onde Abel Salazar aparece como figura de destaque, desde 
logo pelas diversas fotografias que Renato Roque tirou na 
Casa-Museu Abel Salazar e que espelham a vida e obra do 
proeminente cientista e professor. 
 

A obra científica de Abel Salazar: o cientista-filósofo, por 
António Coimbra, Abel Salazar, o antes e o depois da saúde 
pública no Porto, por Maria do Carmo Serém,  Abel Salazar, 
Mestre do Neorrealismo, por Eduardo Lopes e O regresso 
do velho senhor, por Júlio Machado Vaz, são alguns dos tex-
tos incluídos neste livro e que reafirmam o caráter multidi-
mensional de Abel Salazar e o seu exemplo de cidadania ati-
va, responsável e independente. 
 
 

 
Nova Síntese – textos e contextos do Neo-Realismo 
 

Chegaram à Biblioteca Alberto Saavedra da Casa-Museu 
Abel Salazar os nove primeiros números da revista Nova 
Síntese - textos e contextos do Neo-Realismo, cuja edição, e 
presente oferta, é da responsabilidade da Associação Promo-
tora do Museu do Neo-Realismo, de Vila Franca de Xira. 
 

Com inicio em 2006, esta publicação de periodicidade anual, 
condensa no seu título e subtítulo a sua identidade e propósi-
tos fundamentais. 
 

Lê-se no seu primeiro número, no resumo do projeto editori-
al escrito por António Pedro Pita que “…a actual "Nova Sín-
tese" pretende continuar, ao jeito de herança que se honra, 
o título de uma outra "Síntese" que foi, entre 1939 e 1941, o 
lugar de uma cultura em processo de transformação para-
digmática através do qual ficava na ordem do dia a substi-
tuição, por uma nova polaridade científico-cultural, da an-
tiga polaridade histórico-literária, que permanecia a refe-
rência fundamental da intelectualidade...” 

 

Nessa outra Síntese, publicada em 
Coimbra, foi colaborador assíduo 
Abel Salazar, que nos seus textos 
procurou diversificar os seus pro-
pósitos de divulgação cultural e 
filosófica: A Cultura e o Pensa-
mento Actual (Síntese nº 1), Estu-
do sobre a construção Psicológi-
ca da Metafísica (Síntese nº 3 a 
7), A Reforma e o Renovamento 
da Lógica (Síntese nº 8), Arte e 
Técnica (Síntese nº 9) e Colum-
bano (Síntese nº 13 a 15). 
 

Nesta fase mais recente consa-
grou-se o Neo-Realismo como 
efetivo objeto de conhecimento, 

porque este constituiu uma movimentação político-cultural 
de profundas repercussões na cultura portuguesa do século 
XX, com efeitos que excedem muito as fronteiras do universo 
estritamente literário. 
 

O nº 10 foi lançado no dia 17 de  
fevereiro, na Faculdade de Belas  
Artes da Universidade de Lisboa,  
e contou como a apresentação da  
Professora Cristina Azevedo. 
 

Este número é dedicado às relações 
do Neo-Realismo com as artes vi-
suais. O tema impõe-se, desde lo-
go, pela natureza específica de uma 
ligação profícua e complexa e que 
motivou o empenho de muitos dos 
melhores artistas da terceira gera-
ção modernista portuguesa, com 
expressão desde meados dos anos 
40 até ao final da década seguinte.  
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Casa-Museu Abel Salazar 

Rua Dr. Abel Salazar, 488 
4465-012 S. Mamede de Infesta 

Telf. 229039827 
cmuseu@reit.up.pt 

www.cmas.up.pt 
 

A CMAS é tutelada pela  
Universidade do Porto  

e gerida com o apoio da  
Associação Divulgadora  

da Casa-Museu Abel Salazar,  
Instituição considerada  

de Utilidade Pública  
desde 1996 

 

Os nossos Sócios Coletivos 

Abel Salazar, em 1934, parte em  
exilio para Paris, colaborando então  
no laboratório do anatomista Champy, 
professor agregado da Faculdade de 
Medicina parisiense. 


