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D’Après Abel Salazar é uma exposição que resulta 

do diálogo com a coleção da Casa-Museu Abel Salazar 

(CMAS) em contexto de mestrado, conduzido na Uni-

dade Curricular Meios e Técnicas do Desenho e da Im-

pressão da Faculdade de Belas Artes da Universi-

dade do Porto (FBAUP). 
 

A partir deste contexto formativo e de investigação, 

foram desenvolvidas e aplicadas várias estratégias de 

descodificação da obra gráfica de Abel Salazar. A base 

de trabalho partiu da cópia, da reprodução, da replica-

ção, da tradução e interpretação de exemplares de gra-

vura selecionados, e do entendimento detalhado dos 

meios e técnicas aí usados.  

 

Em entrevista ao Porto Canal, integrada no programa 

Na Agenda do dia 23 de junho, Graciela Machado, 

professora responsável pelo mestrado e investigação, 

refere a grande contribuição deste projeto para o cam-

po da investigação em desenho, gravura e técnicas de 

impressão da FBAUP.  
 

Esse contributo é bem patente no catálogo da exposi-

ção, onde foram integrados processos manuais de en-

cadernação e o uso de diversos papeis com diferentes 

cores, gramagens e tamanhos, numa edição limitada de 

40 exemplares com produção e montagem de Graciela 

Machado, Marta Belkot e Pedro Ricardo. 
 

A realização no dia 21 de julho, na CMAS e na FBAUP, 

do Workshop Identificação de técnicas de gravura em 

Abel Salazar - Recriar e Criar, permitiu ainda respon-

der, a um público fora do contexto académico, a diver-

sas questões: Quais as ferramentas usadas? Que pro-

cessos foram aplicados? Como terá Abel Salazar prepa-

rado o papel e que papeis usou? Como usava as tintas? 

Como interpretava o processo de impressão? Passando 

por todas as fases da produção de uma gravura realiza-

da a partir de técnicas de ponta seca e água-forte, este 

workshop recriou um percurso, tocando aspetos perti-

nentes à época, às fontes bibliográficas e contexto ofici-

nal em que tal prática se desenvolveu. 
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O colóquio Ciência, Integridade Científica e Res-
ponsabilidade - explorando o caso das represen-
tações visuais, que decorreu no dia 29 de maio no Sa-
lão Nobre do ICBAS/FFUP, abordou a dinâmica de pro-
dução de conhecimento em ciência, analisando e deba-
tendo a questão da integridade científica no contexto de 
investigação e inovação responsáveis. 
 

Associada ao colóquio, a exposição documental Modos 
de Olhar e Representar – em torno do trabalho 
científico de Abel Salazar no arquivo da Casa-
Museu Abel Salazar esteve patente no Foyer, onde se 
realizou uma visita comentada pela organizadora do 
evento, Maria Strecht Almeida, professora do ICBAS, 
doutorada em Sociologia da Cultura, do Conhecimento e 
da Comunicação; Eduardo Rocha, Professor Catedrático 
do ICBAS e Mário Bismark, Professor Catedrático da 
FBAUP. 
 

A exposição organizou-se em dois núcleos de cariz essen-
cialmente metodológico, incluindo documentos e objetos 
relacionados com o desenvolvimento do método de colo-
ração tano-férrico e com o processo de desenho micros-
cópico. 
 

Abel Salazar, figura multifacetada e singular no panora-
ma científico e cultural português da primeira metade do 
século XX, teve uma carreira científica centrada nas re-
presentações visuais. Modos de Olhar e Representar 
parte dessa vertente da sua obra, apresentando processos 
que desenvolveu no âmbito da visualização de estruturas 
biológicas. Esta iniciativa foi um tributo ao histologista, 
ao pensador e ao cientista socialmente empenhado. Revi-
sitar a sua obra científica será sempre uma forma de 
abordar a dinâmica de produção de conhecimento em 
ciência e, nesse sentido e de algum modo, também uma 
forma de falar de futuro. De resto, no contexto do pre-
sente colóquio, e numa altura em que a nossa atenção se 
foca numa “ciência com e para a sociedade”, como tem 
sido designada, surgiu central a figura de Abel Salazar, 
defensor de uma “socialização da ciência” e da dissemi-
nação de uma cultura científica. 
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Universidade  
Júnior 

A Casa-Museu Abel Salazar, em parceria com ao Instituo de Ciên-
cias Biomédicas Abel Salazar, participou uma vez mais na Univer-
sidade Júnior com a oficina temática Serei médico, profes-
sor, cientista ou artista?, concebida por Eduardo Rocha, 
Professor Catedrático do ICBAS, onde se deu a conhecer a cerca de 
112 alunos do 7º e 8º ano, o homem, o artista e o cientista Abel Sa-
lazar; o seu enquadramento na história da medicina portuguesa; as 
técnicas, as ilustrações, as descobertas da Histologia de então e a 
técnica histológica de rotina atual, com os seus instrumentos mo-
dernos e microfotografia digital. 
 
O Médico que apenas sabe Medicina, nem Medicina sabe, 
foi outra das atividades da Universidade Júnior acolhidas pela 
CMAS. Fazendo parte do Verão em Projeto, foi concebida pela Profª 
Rosália Sá como alusão ao aforismo de Abel Salazar baseado na 
célebre frase do médico espanhol José de Letamendi: Del médico 
que no sabe más que Medicina, ten por cierto que ni Medicina sa-
be. Este ano o convidado foi o pediatra José Carlos Palha, que es-
creve poesia e contos sob o pseudónimo José Dias Egipto. 
 
A Universidade Júnior, que decorre de 3 a 28 de julho, é dirigida 
aos estudantes do 5.º ao 12.º ano e proporciona a possibilidade de 
conhecer de perto o ambiente académico, na companhia de estu-
dantes universitários, recém-licenciados ou jovens investigadores e 
docentes, com atividades preparadas em diversas áreas do conheci-
mento, das Engenharias às Ciências, das Letras às Belas Artes. 

A CMAS em redes 
internacionais 
 
O Artist’s Studio Museum Network é um 
projeto em rede lançado pela Watts Gallery – Ar-
tists’ Village, uma instituição inglesa sedeada na 
casa/atelier do artista vitoriano George Frederic 
Watts, que pretende promover e ligar casas de ar-
tistas, numa primeira fase europeus, que de algum 
modo tenham servido também de atelier, como é o 
caso da casa que foi habitada durante cerca de 30 
anos por Abel Salazar, hoje Casa-Museu.  
 
Com mais de 100 museus já referenciados, incluin-
do a CMAS, poder-se-á desta forma partilhar infor-
mação sobre boas práticas museológicas, aceder a 
oportunidades de marketing cultural ou conceber 
projetos de carácter internacional que visem pro-
mover e preservar o acervo de cada instituição. 
 
http://artiststudiomuseum.org/ 
 
O projecto intitulado Registo de Museus Ibero-
Americanos (RMI), coordenado pelo Observató-
rio Ibero-americano de Museus, integra, através da 
Rede Portuguesa de Museus (RPM), 110 mu-
seus nacionais onde se encontram os dados funda-
mentais referentes à identificação, descrição, his-
tória, modo de acesso, serviços, atividades, e ima-
gens de apresentação. A informação coletada é 
avalizada institucionalmente por cada país, no 
âmbito da cooperação internacional e do Programa 
Ibermuseus. 
 
O RMI pretende transmitir informação ao público 
geral e especializado, assim como facilitar o inter-
câmbio de informação entre os órgãos da adminis-
tração pública e profissionais competentes em ma-
téria de museus, e contribuir para fomentar as 
redes de colaboração entre instituições. 
 
http://www.ibermuseus.org/ 



 

 

Parcerias 
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Uma das vertentes que mais se desenvolve, e se preza, na Casa-
Museu Abel Salazar é a sua interação com a comunidade esco-
lar, traduzida na promoção de estágios curriculares, na realiza-
ção de visitas guiadas com ateliers educativos ou no estabeleci-
mento de parcerias que visam a concretização de diversas ativi-
dades culturais. Nos meses de junho e julho foram vários os 
projetos concretizados neste âmbito com o Agrupamento de 
Escolas Abel Salazar de S. Mamede de Infesta e com a Faculda-
de de Economia da Universidade do Porto, a saber: 
 
1. Organização no dia 1 de junho de um pedipaper (fig.1, 2) 
pelos alunos do Curso Profissional Técnico de Informação e 
Animação Turística, da Escola Secundária Abel Salazar, 
orientados pela professora Maria José Pimentel;  
 
2. Realização de um concerto de final de ano letivo, subordina-
do ao tema da Paz, pelo Coro e Orquestra Mi Alegro (fig. 
3). Conduzido pela maestrina Ana Maria Seixas, este grupo 
integra professores e alunos, de várias faixas etárias, do Agru-
pamento de Escolas Abel Salazar. O evento, que tem vindo a 
decorrer nos últimos anos no Pavilhão de Exposições Calouste 
Gulbenkian situado nos jardins da CMAS, teve lugar este ano, 
no dia 14 de julho, no Salão Nobre da Faculdade de Econo-
mia do Porto; 
 
3. Encenação e interpretação da peça Desligado do Serviço 
- Abel Salazar e a sua expulsão da Faculdade de Medi-
cina (fig. 4, 5) no dia 16 de julho, na CMAS, pelo ator João 
Miguel Mota, bem como por alunos do 10º e 12º anos da Es-
cola Secundária Abel Salazar. Partindo de um texto de João 
Sousa Pinto, os alunos recriaram cenas da vida de Abel Sala-
zar, no período em que foi afastado da sua cátedra e do seu 
laboratório da Faculdade de Medicina estando proibido de fre-
quentar a biblioteca e de se ausentar do país; motivo invocado 
pelo governo foi "a influência deletéria da sua acção pedagó-
gica sobre a mocidade universitária" (Portaria de 5 de Junho 
de 1935); 

 
4. Projeto de investigação com  EXUP - Experience Upgra-
de Program da Faculdade de Economia da Universidade do 
Porto, através do seu departamento de Ação Cívica, que visa a 
elaboração de um relatório onde foram apresentadas algumas 
sugestões para ampliar o número de visitantes e base de Asso-
ciados da CMAS. 
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Pouco conhecida da comunidade académica portuense, a Casa-Museu 
Abel Salazar, em São Mamede de Infesta, deveria sê-lo mais. Ainda por 
cima, tratando-se de uma instituição tutelada pela Universidade do 
Porto. Este seu estatuto, definido em 1977, após doação efectuada pela 
Fundação Calouste Gulbenkian, tem, aliás, algo de ironia e muito de 
justiça.  
 

Comecemos pela ironia. Em certa medida, a casa de Abel Salazar ad-
quiriu o estatuto icónico que levou à sua posterior musealização devido 
à circunstância de o seu morador ter sido … expulso da Universidade 
do Porto (em 1935). É verdade que esta expulsão ocorreu a mando das 
autoridades do Estado Novo (na mesma leva que apanhou Abel Salazar 
foram também apanhados Aurélio Quintanilha, em Coimbra, Rodri-
gues Lapa, em Lisboa, e vários outros) tendo tido óbvias motivações 
políticas nacionais. Mas também é verdade que a relação de Abel Sala-
zar com a sua Faculdade (Medicina), onde era professor catedrático, já 
era tumultuosa antes disso. Com efeito, ainda antes de a polícia políti-
ca do Estado Novo se ter interessado por ele, já Abel Salazar era activa-
mente hostilizado pelos seus colegas; só para dar um exemplo: quando, 
em 1932, ele regressou ao trabalho, após prolongada ausência por do-
ença, encontrou o seu gabinete e o seu laboratório esvaziados e vanda-
lizados (e não pela PVDE, criada apenas em 1933…). Entre 1935 e 1941, 
Abel Salazar foi expulso da docência, mas não só; ele viu-se totalmente 
banido da frequência de qualquer espaço universitário (até o acesso à 
biblioteca lhe foi vedado…). Passou, por isso, a trabalhar exclusiva-
mente em casa; esta adquiriu assim um protagonismo na vida cultural 
portuense que certamente não teria tido noutras circunstâncias, acadé-
mica e politicamente menos hostis.  
 

Passemos à justiça. Uma Universidade não é apenas, nem sobretudo, 
um aglomerado de edifícios, funcionários, estudantes e procedimentos 
administrativos. Ela é um corpo vivo, cuja finalidade é transmitir e 
renovar um património cultural e civilizacional, fundado na liberdade, 
no raciocínio, na observação e na experimentação. Neste sentido, qual-
quer Universidade, no Porto ou noutro lado, pode e deve ser vista co-
mo um veículo através do qual este património se projecta no tempo e 
no espaço. Vistas as coisas deste modo, a casa de Abel Salazar consti-
tuiu, sem dúvida, um marco na Universidade do Porto dos anos 30 e 
40 do século XX. A produção artística, científica, literária e filosófica 
do seu morador, no período em que lá ficou confinado, foi, a todos os 
títulos, notável. Sozinho, na sua casa em São Mamede de Infesta, ele 
fez mais pela “sua” Universidade do que muitos dos que continuaram 
rotineiramente a assinar sumários nos edifícios académicos. A musea-
lização da sua casa e a sua posterior integração no património da Uni-
versidade do Porto foi assim tanto um acto de justiça póstuma para 
com o Professor Abel Salazar como de reconhecimento do carácter 
muitas vezes universitário do labor que ele lá desenvolveu.  
 

Nem Abel Salazar nem a maior parte da sua obra se encontram hoje na 
Casa-Museu. Mas tanto o edifício como os trabalhos que por lá perma-
necem em exposição continuam a transmitir-nos a energia, a força de 
carácter, a inteligência, a versatilidade, o talento e a determinação do 
seu ocupante de há 80 anos. Impõe-se, por isso, que mais membros da 
comunidade académica portuense e nacional a visitem e, tanto quanto 
possível, a ela recorram como espaço para desenvolverem as suas acti-
vidades culturais e científicas. É a melhor forma de homenagearem a 
memória do homem que nela viveu e trabalhou.  

 
{o autor escreve segundo a antiga ortografia} 

 
  A Casa-Museu  
  Abel Salazar  
  vista por… 
 
  António  
  Zilhão 

António Zilhão 
Professor Associado com Agregação de Lógica  

e Filosofia no Departamento de Filosofia  
da Universidade de Lisboa 

Investigador Sénior no Centro de Filosofia  
das Ciências da Universidade de Lisboa 

 
Sócio nº 297 da ADMAS 
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Abel Salazar criou um mundo que abraça o Mundo. Estu-
dou o humano nas suas múltiplas dimensões – biológica, 
psicológica, social e cultural – configurando-o cientificamen-
te e artisticamente. Ao mesmo tempo que mergulhava na 
intimidade da célula, a unidade constituinte de todos os seres 
vivos, analisando detalhadamente cada um dos seus compo-
nentes, quer do ponto de vista morfológico quer funcional, ia 
desenhando o que observava, criando ilustrações de grande 
beleza e rigor científico. Além disso retratou homens e mu-
lheres, conhecido e anónimos, do povo e das elites, bem co-
mo paisagens do campo e da cidade, através do desenho, da 
pintura, da gravura, da escultura e da escrita. Os seus estudos 
originais na área da histologia, da embriologia e da hemato-
logia foram um importante contributo para o progresso das 
ciências biomédicas. Foi também inventor e descobridor. 
Inventou um corante celular, o método tano-férrico, através 
do qual descobriu um dos elementos constituintes da célula, 
o aparelho Paragolgi. No campo das artes produziu milhares 
de trabalhos de artes plásticas (óleos, aguarelas, águas-fortes, 
gravuras, pintura mural, escultura, cobre martelado), que 
integram colecções particulares e museus tão importantes, 
como o Museu Nacional de Soares dos Reis, no Porto, ou do 
Museu Calouste Gulbenkian, em Lisboa, além, claro, do notá-
vel espólio da sua Casa-Museu.  

Era um observador atento e perspicaz do mundo que o rodea-
va, imiscuindo-se no seu interior. Registou em traços rápidos 
mas expressivos figuras e grupos populares no trabalho, na 
rua ou no interior, caricaturou, fez retratos e bustos pessoais, 
escreveu livros de viagens, reflectiu sobre arte, história, polí-
tica, gnoseologia científica através de ensaios, rompendo as 
fronteiras entre arte e ciência. Porém, o seu temperamento 
irrequieto levou-o não apenas a observar e reflectir mas tam-
bém a agir, participando activamente nos grandes movimen-
tos político-sociais do seu tempo, lutando pela emancipação 
material e cultural do povo e pela democratização da cultura.  

Outro humanista, Fernando Namora, que igualmente soube 
ligar os mundos da arte e da literatura com os da medicina e 
da ciência, definiu Abel Salazar como “um homem do seu 
tempo, à testa de todas as manifestações que podiam englo-
bar riscos pessoais, sempre atraído por uma nova expres-
são, sempre ao lado da juventude aguerrida, é o mesmo na 
pintura, no professorado, na crítica, no gabinete de traba-
lho.” (1) Para Fernando Namora, o trabalho aparentemente 
disperso e, por vezes, contraditório e desalinhado de Abel 
Salazar “traduz a necessidade sôfrega de estar presente em 
tudo aquilo que tivesse por alvo a presença do homem.”(2) 

Como refere Óscar Lopes, crítico literário e historiador da 
literatura, num texto em sua homenagem, “A importância 
histórico-cultural da personalidade de Abel Salazar ainda 
não foi estudada. Está ainda demasiado presente para ser 
objectivamente compreendida por aqueles em que desenca-
deou admiração apaixonada, e às gerações mais novas fal-
tam, pelo contrário, informações suficientes para que façam 
um juízo já seu.”(3) 

Abel Salazar nasceu em Guimarães em 1889, ano em que D. 
Carlos subiu ao trono. Faleceu em Lisboa em 1946, pouco 
depois do fim da II Guerra Mundial. Durante este período, a 
história do país foi marcada por três grandes momentos – a 
depressão e queda da monarquia constitucional, a euforia e 
crise da I República e a instauração do Estado Novo. No pla-
no internacional, o mundo viveu o terror e a barbárie através 
de duas grandes guerras mundiais e genocídios vários, com 
milhões de vítimas, que devastou grande parte da Europa, 
fazendo emergir duas novas potências mundiais: os EUA e a 
URSS.  

Vale a pena revisitar alguns momentos da história política de 
finais do século XX para compreender melhor este período 
conturbado da história do país e do mundo. Pouco depois do 
ultimato inglês de 1890, a monarquia constitucional era alvo  

Abel Salazar                                 
e as Escravas dos Escravos  
Manuel Valente Alves 

Conferência proferida por Manuel Valente Alves  
a 20 de maio de 2017, no âmbito do Dia Internacional  
dos Museus e integrada na finissage da exposição Andar 
nas Nuvens, de Manuel Valente Alves e Carla Cabanas, 
que esteve patente na Casa-Museu Abel Salazar entre  
28 de janeiro e 20 de maio. 
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de uma das maiores contestações de sempre por parte das 
elites republicanas e de alguma opinião pública, devido ao 
impasse político e à grave crise económica. O modo como se 
apadrinhavam governos de diversas tendências políticas, 
alguns deles desrespeitando a própria legalidade constitucio-
nal, levou a que se instalasse uma gravíssima crise de poder 
no país, apesar das tentativas de D. Carlos reformar o regime, 
como o apoio dado a João Franco, último presidente do con-
selho do rei, para acabar com o carácter vitalício da nomea-
ção para a Câmara dos Pares e, deste modo, ultrapassar o 
bloqueio de um país dividido entre o Partido Progressista e o 
Partido Regenerador. E o país empobrecia, apesar de alguns 
esforços de modernização. Os adeptos republicanos eram 
cada vez mais numerosos entre as elites urbanas, pressionan-
do o fim do regime. Após o regicídio, o trono é ocupado por 
D. Manuel II, filho mais novo de D. Carlos, que irá reinar 
apenas durante dois anos debaixo de uma grande pressão 
social e política.  
 
O Porto, onde Abel Salazar viveu a maior parte da sua vida, 
era, nessa época, uma “cidade cemiterial”, nas palavras de 
Ricardo Jorge, que ali nasceu em 1858 e viveu até 1899, ano 
em que identificou e travou um famoso surto de peste. O Por-
to era uma cidade em permanente sobressalto devido a fre-
quentes epidemias – como a cólera, o tétano, o tifo, a tuber-
culose –, que tornavam as condições de vida da população, 
principalmente dos mais pobres, muito difíceis. Só a tubercu-
lose era responsável pela morte todos os anos no Porto de 
cerca de sete mil pessoas. Mas a situação no Porto não diferia 
muito da do resto do país. Em 1898, o total de mortes por 
tuberculose em Portugal era estimado entre 15 a 20 mil. Na 
ausência de fármacos eficazes, as medidas profilácticas e te-
rapêuticas para estes casos limitavam-se ao isolamento, higi-
ene e boa alimentação.  
 
Do ponto de vista político, Abel Salazar posicionava-se ine-
quivocamente do lado da causa republicana. Inicialmente, na 
Grécia antiga, designada por politeia, que significava ‘forma 
de governo’, e mais tarde res publica, ‘coisa pública’, o con-
ceito de república nasceu da união de três forças – libertas do 
povo, auctoritas do senado e potestas dos magistrados. Mo-
dernamente, a república assenta em quatro grandes princí-
pios: poder político eleito pelos cidadãos entre os cidadãos e 
com mandato definido, igualdade dos cidadãos perante a lei, 
democratização da educação e da saúde, livre concorrência 
das aptidões individuais e do progresso dos instintos sociais 
altruístas e da moral. 
 
Depois de uma prolongada crise política e económica, no dia 
5 de Outubro de 1910 a Monarquia cai e é finalmente procla-
mada a tão desejada República. As eleições, no ano seguinte, 
trouxeram para o parlamento uma nova elite urbana, instruí-
da, que sonhava com o progresso do país. Mas as dificuldades 
com que esta elite se confrontou eram muitas, a começar 
pelas que eram levantadas pelo conservadorismo rural, liga-
do à Igreja. A população rural (mais de setenta por cento da 
população do país) é deliberadamente impedida de votar por 
ser constituída por analfabetos e mulheres. Uma situação que 
levará alguns historiadores, como Vasco Pulido Valente, a 
designar a I República como uma “ditadura democrática”: “O 
republicanismo era um movimento urbano, insusceptível de 
penetrar no mundo rural. Os grandes proprietários, os 
camponeses grandes e pequenos, os rendeiros e até, exceto 
no Alentejo, os trabalhadores não queriam, nem podiam, ser 
igualitários e laicos. A sua veneração pela hierarquia social 
e a sua obediência à Igreja Católica serviam interesses e 
necessidades materiais.” Por outro lado, o sindicalismo, re-
presentado pelo Partido Sindicalista, era considerado 
“primitivo, utópico, violento e cristianizante” pelo que não 
merecia “o beneplácito da República e o governo de Afonso 
Costa, que a encarnava”(4). Afonso Costa justificava nos 

seguintes termos a exclusão das massas rurais de todo este 
processo, num discurso dirigido aos evolucionistas, que de-
fendiam a integração do Portugal monárquico e católico: “Se 
quiserem fazer eleições com analfabetos, façam-nas os se-
nhores, porque eu quero fazê-la com votos conscientes… 
Indivíduos que não conhecem os confins da sua paróquia, 
que não têm ideias nítidas e exactas de coisa nenhuma, nem 
de nenhuma pessoa, não devem ir às urnas, para não se 
dizer que foi com carneiros que confirmámos a Repúbli-
ca.”(5) Esta reconstrução sociológica do eleitorado não dei-
xou de ser criticada pelo escritor António Sérgio, que consi-
derava ser um caso único na História “uma república que 
restringe o voto em relação à monarquia que deitou a baixo 
em nome dos princípios democráticos”(6). 
 
Durante a década e meia que durou a I República, o país vi-
veu momentos de grande instabilidade política e social. O 
envolvimento inglório envolvimento de Portugal na I Guerra 
na Batalha de La Lys, ao lado dos Aliados, que provocou de-
zenas de milhares de vítimas, e logo a seguir a epidemia de 
Gripe Espanhola, que se estendeu a todo o país causando 
numerosíssimas vítimas, agravou ainda mais o estado das 
coisas, precipitando o golpe de 28 de Maio de 1926, que abre 
as portas à Ditadura Militar, em Fevereiro de 1927.  
 
Passados seis anos, a Ditadura Militar é substituída pelo Es-
tado Novo. António de Oliveira Salazar, seu grande mentor, 
irá, durante décadas, ser o todo-poderoso presidente do con-
selho de ministros. Para Vasco Pulido Valente, Oliveira Sala-
zar “não teve de abolir a liberdade. Teve apenas de substi-
tuir uma ditadura por outra. Menos ainda: limitou-se a 
institucionalizar a ditadura do exército, quando, eliminados 
os inimigos externos e resolvidos os conflitos internos, ela se 
tornou sólida.”(7) A desorganização política em geral (as 
únicas forças políticas organizadas eram a Igreja e o Partido 
Democrático) e a fragilidade do tecido social foram circuns-
tâncias que inequivocamente ajudaram Oliveira Salazar a 
consolidar o seu poder, instituindo uma ditadura fascista: “A 
“classe operária”, pequena, heterogénea e sem uma cultura 
diferenciada não podia governar, mesmo em aliança com a 
pequena burguesia urbana, como a República demonstrara. 
A grande burguesia, economicamente débil e com interesses 
contraditórios, também não. O campesinato não contava, a 
não ser como peso passivo. A classe média, frágil e minúscu-
la, seguiria sempre quem a protegesse, se necessário à custa 
dos piores sacrifícios. O país precisava de um árbitro e toda 
a gente “com alguma coisinha de seu” de se unir para sobre-
viver.” (8) O ditador lembrava com frequência que a monar-
quia liberal e a I República sempre desejaram ter governos 
extrapartidários ou de concentração de partidos, sem os 
quais não seria possível governar. 
 
Se internamente a situação era grave, no plano internacional 
era gravíssima. Os EUA estavam a braços com a Grande De-
pressão de 1929, a sua mais grave crise económica de sempre, 
e a primeira grande crise do capitalismo, que afectou grande 
parte das economias europeias, cujo PIB desceu abruptamen-
te (Portugal não foi afectado porque as relações comerciais 
com os EUA eram muito escassas). Em 1934, Mao-Tsé-Tung 
(1893-1976) começara a sua longa caminhada que culminaria 
com a proclamação da República Popular da China, em 1949. 
Em 1936 começa a guerra civil de Espanha, que culminou 
com o bombardeamento, no ano seguinte, da cidade basca de 
Guernica pela aviação alemã, uma manifestação de apoio de 
Hitler a Franco (um horror que Picasso imortalizou com a 
sua célebre tela intitulada “Guernica”). Em 1939 o regime 
republicano espanhol é deposto e substituído por uma dita-
dura liderada por Francisco Franco (1892-1975). A Europa 
entrara numa espiral suicida. Durante mais década, o medo, 
a violência, o terror e a morte passaram a fazer parte do quo-
tidiano de grande parte da população europeia.    9 



 

 

Em Portugal, apesar de o país ter optado por uma posição 
neutral na II Guerra, tendo inclusive sido local de acolhimen-
to e plataforma para muitos refugiados, principalmente ju-
deus, os tempos eram igualmente sombrios. A dureza do quo-
tidiano, nas cidades e nos campos, não permitia grandes so-
nhos por parte dos mais desfavorecidos, e o caos foi-se lenta-
mente instalando. As promessas republicanas acabaram por 
não ser cumpridas e a ditadura acabou por se impor, de início 
provisoriamente e, mais tarde, de forma definitiva, porque 
era entendida como a única maneira de pacificar um país 
profundamente dividido. 

Espectador atento e interveniente da situação internacional, 
Abel Salazar publicou em 1942 o livro A Crise da Europa (9), 
reeditado recentemente e traduzido para francês e inglês, 
onde compara a Europa a um corpo esquizóide, habitado por 
múltiplas personalidades opostas, que se digladiam e auto-
destroem. Conclui que a única possibilidade de debelar esta 
doença é unir os vários Estados europeus numa federação, os 
‘Estados Unidos da Europa’.   

Além de investigar e escrever, Abel Salazar não parou de de-
senhar e de pintar. A par de momentos líricos, intimistas e 
luminosos, como as pinturas “Mercado do Porto” e “Feiras do 
Minho”, e pinturas de “arvoredos, terras e carne, envoltas 
em ténues manchas outonais”, ele soube erguer, como nota 
Fernando Pernes, historiador e crítico de arte, fundador do 
Museu de Serralves, “diferente imaginário por cujos mean-
dros a melancolia sonhadora derivou para a angústia dila-
cerante, sempre esquiva a exaltações expressionísticas. Sur-
gem-nos aí vultos ancestrais chegados até um hoje sem da-
ta, vindos dos confins do tempo. São esses os avessos do 
desejo na configuração do remorso do mundo. Constituem-
no as suas trapeiras, carrejonas, carvoeiras, carregadoras 
de beira-rio, escravas de outros escravos. Nelas se cristaliza 
o grito-silêncio de diferente ‘eterno feminino’ que nunca co-
nheceu a glória da vida. Só a pobreza. Mas que não esque-
ceu ainda os lugares de paz que o futuro lhes prometeu, e dir
-se-ia esquecido, ao longo de sucessivas gerações. Junto a 
elas o pintor é-lhes memória exigente que se recusa a emu-
decer, num discurso de severo despojamento plástico, tradu-
zido em ósseas sombras esfarrapadas ou carnações rijas, a 
ecoarem expectante apelo de amor sinónimo de liberdade, 
não mais mentida, finalmente vivia.” Fernando Pernes con-
sidera que Abel Salazar foi um dos poucos pintores portugue-
ses “que soube olhar a mulher num misto de delicadeza cor-
pórea e enérgica dignidade, duplamente alheado dos clichés 
folclóricos ou mundanos, à margem da misoginia de Colum-
bano ou da brejeirice de Malhoa”. “Consigo, a condição fe-
minina visualiza-se sobretudo entre extrema fragilidade e 
tensa coragem, ainda que irradiada de corpos sofredores 
por penoso trabalho desumanizado.” Depois de citar Camus 
– ‘Todo o artista deve saber situar-se ao lado dos que pre-
tensamente fazem a História ou dos que efectivamente fa-
zem a História” – Fernando Pernes conclui: “Abel Salazar 
soube inequivocamente posicionar-se da maneira mais no-
bre e justa. Em constante recurso a clara legibilidade for-
mal, na indissociabilidade do estético no ético, trouxe à arte 
portuguesa incontornável imagem da mulher (mãe-amante) 
de todo o género humano.”(10) 

“As mulheres com as suas toucas, os pés descalços, que eram 
uma imagem flagrante do Porto para quem é de Lisboa”(11), 
reflectiam a pobreza visível na rua, a quase escravidão femi-
nina. “Quem pintou isso e antes de mim foi o Abel Salazar, 
mais ninguém o registou”(12), dizia recentemente Júlio Po-
mar, numa entrevista ao jornal Expresso sobre a sua experi-
ência no Porto dos anos de 1940.  
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O pintor Júlio Pomar foi um dos grandes admiradores de 
Abel Salazar. Considerava a sua obra plástica como um 
‘diário em imagens’, não um diário feito exclusivamente para 
si, mas para os outros, ou seja, uma forma de transmissão da 
experiência pessoal: “Cremos, que, se a obra plástica de Abel 
Salazar se realiza como diário íntimo, transcende esse mes-
mo significado. E transcende na medida em que a lingua-
gem é quente e humana, na medida em que a paixão a eleva 
sem lhe deturpar o sentido nem diminuir o entendimento. A 
primeira constatação a fazer perante a obra plástica de 
Abel Salazar é a do seu altíssimo interesse como documento 
humano, é, por assim dizer, a presença do homem.” Para 
Júlio Pomar era esta a singularidade da sua obra, que a dis-
tinguia da dos seus contemporâneos: “Não estamos perante 
trampolinices de atelier, pacientes cozinhados de aluno apli-
cado: ali, um Homem fala do que vê e do que sente – e, na 
maneira como o diz, a audácia e a impulsividade são a me-
lhor virtude. Vejam-se as ´calceteiras’, vejam-se essas gi-
gantescas ‘mulheres descarregando sacos’, veja-se no 
‘sobrado’, e estaremos perante a presença esmagadora de 
um homem que teve olhos para ver e uma alma viva, em vez 
de, como é costume, uma miopia sem remédio, e no lugar da 
alma um disco partido.”  
 
Pessoalmente, Júlio Pomar via Abel Salazar como alguém 
“que sabia que não era só ele a existir no mundo, um homem 
para quem os outros homens existiam como homens e não 
como aparências, fogos-fátuos, e alguma coisa mais do que 
bestas de carga.” Por isso ele terá sido o primeiro a trazer 
trouxe para a arte do seu tempo o povo: “É fácil de ver que 
uma coisa são as varinas estilizadas de um Almada Negrei-
ros e outra é o povo. Os malteses coloridos de um Dórdio são 
uma coisa diferente do camponês alentejano, e os campone-
ses que às vezes aparecem nas têmperas de António Soares 
são figuras de opereta. Com Abel Salazar as massas iam 
entrar, enfim, na pintura portuguesa. É essa mulher anóni-
ma do Porto, suja e heróica, chamando a si toda a espécie de 
trabalho, que aparece continuamente em desenhos e pintu-
ras – e ele é, talvez, a sua criação mais rica. Pintor da cida-
de, numa altura em que fazer pintura era sinónimo de plan-
tar o cavalete à beira do regato e pouco mais, Abel Salazar 
deu-nos as primeiras imagens vividas do que é o dia-a-dia 
do povo: as carrejonas foram carrejonas mesmo, a dureza 
traduziu-se em dureza.” Porém Pomar esclarece que, se Abel 
Salazar pintou o povo, não o fez apenas por uma questão de 
renovação temática: “A escolha do tema nunca é ocasional: é 
a própria maneira de pensar e de agir do pintor que a dita e 
a condiciona. É o amor do Homem e do mundo, é uma viril 
concepção do homem e do mundo que faz voltar os olhos do 
pintor para a vida do povo. É a sua identificação com este, o 
reconhecimento de que não há diferenças essenciais na pro-
blemática de cada um. Abel Salazar não pintou o povo por 
mero acaso ou por coincidência: pintou-o porque, homem 
do seu tempo, estava com a grande massa dos homens do 
seu tempo – e isto, também muitos não lhe perdoaram.” (13) 
 
A revolução do 25 de Abril de 1974 e a consequente descolo-
nização obrigou Portugal a reposicionar-se no mundo. Abra-
çou a Europa, aderindo à Comunidade Económica Europeia 
(CEE), e promoveu a lusofonia, criando a comunidade de 
países de língua oficial portuguesa (PALOP). Portugal foi-se 
tornando cada vez mais cosmopolita, à medida que a demo-
cracia e as suas instituições se iam consolidando. No entanto, 
a rápida convergência com a Europa, apesar de ter fortaleci-
do a democracia, fragilizou a economia e as finanças. A ade-
são ao euro, apesar de positivo numa fase inicial, acabará por 
tornar o país excessivamente dependente de estratégias fi-
nanceiras supranacionais. A crise das dívidas públicas, com a 
retórica punitiva que lhe estava associada, deixou o país de  
rastos, com a auto-estima dos portugueses em baixo.  
 



 

 

Passada a turbulência inicial, a situação parece, mesmo que 
timidamente, estar a melhorar.  
 

No entanto, a dúvida e incerteza quanto ao futuro continuam 
a assaltar-nos continuamente, os fundamentos clássicos da 
ordem internacional desfazem-se a uma velocidade estonte-
ante, a pressão da economia e dos mercados na sua vertente 
especulativa é avassaladora gerando medo e insegurança.  
 

Uma das razões apontadas para o estado do mundo actual é o 
crescimento demográfico global (o não-crescimento demo-
gráfico europeu é uma falsa questão, destinada apenas a ali-
mentar a retórica nacionalista e xenófoba). A população 
mundial tem actualmente mais de sete biliões de habitantes 
(o triplo de há cinquenta anos), e o crescente desemprego 
gerado pela revolução digital, não augura nada de bom para o 
futuro, prefigurando novas formas de escravidão e de coloni-
alismo, geradoras de violência social.  
 

Decorridos mais de dois séculos, An Essay on the Principle of 
Population [Ensaio sobre o Princípio da População] (14) de 
Thomas Malthus, economista e demógrafo britânico, publica-
do em 1798, em plena revolução industrial, permanece extre-
mamente actual. Malthus advertia, em plena revolução in-
dustrial, para o perigo do crescimento excessivo da popula-
ção. A sua tese é a de que as populações humanas crescem 
em progressão geométrica, enquanto os meios de subsistên-
cia progridem aritmeticamente. Segundo ele, a impossibilida-
de de compatibilizar estas duas lógicas – o crescimento de-
mográfico e a disponibilidade de recursos – poderia gerar, à 
escala global, graves conflitos humanos, epidemias e desas-
tres ambientais. O pensamento de Malthus, mais tarde incor-
porado na teoria económica, é hoje usado como travão das 
teses que defendem o expansionismo económico sem regras. 
Apesar de a agricultura intensiva permitir hoje níveis de pro-
dução muito superiores aos da época em que Malthus escre-
veu o livro, o consumo acelerado de energias não renováveis, 
a ocidentalização dos hábitos de consumo por parte de países 
com um índice demográfico elevado, como a China e a Índia, 
e a crescente utilização de biocombustíveis (utilizando subs-
tâncias alimentares como o açúcar, o arroz ou o trigo), revita-
lizaram as suas concepções.  
 

As economias ocidentais estagnaram. Não crescem, não po-
dem crescer porque não têm como crescer nem para onde 
crescer. Face a este não-crescimento, ou reduzido crescimen-
to, ligado à deslocalização das empresas e do capital e a uma 
crescente mecanização ou computorização da produção, que 
desvaloriza o trabalho humano, tornando-o nalguns casos 
obsoleto, teremos pela frente um futuro de altas taxas de de-
semprego e por certo a impossibilidade de manter a coesão e 
a paz social. A grande questão do mundo contemporâneo na 
fase avançada da globalização é como redistribuir a riqueza 
produzida por máquinas e robôs, como promover a sustenta-
bilidade social? O modelo de crescimento ocidental, baseado 
no consumo, aplicado à escala global não é, pura e simples-
mente, sustentável. Se no mundo ocidental oitocentos mi-
lhões de pessoas têm acesso a casa, carro, alimentação, vestu-
ário, bens culturais, infra-estruturas sanitárias, electricidade, 
água potável, etc., milhares de milhões de pessoas na Ásia, na 
África e noutros continentes não têm nenhuma possibilidade 
de satisfazer necessidades básicas. É uma realidade incontor-
nável. No entanto, tanto à esquerda, como ao centro e à direi-
ta, a generalidade dos políticos e economistas quando fala de 
progresso, associa-o geralmente ao crescimento económico. 
O crescimento do Brasil, da Rússia, da Índia e da China irá 
obrigatoriamente condicionar o desenvolvimento das econo-
mias dos países ocidentais. Estes terão de decrescer na exacta 
proporção do crescimento dos primeiros. Devemos aprovei-
tar a crise para olhar, não apenas para a nossa casa, mas para 
o planeta – que é a nossa cidade, o mundo onde vivemos –, 
tornando-o globalmente mais sustentável.  

A crise em que vivemos deve-se, em grande parte, ao dese-
quilíbrio entre o poder transnacional da economia que se 
move livremente à escala global e o poder político amarrado 
aos Estados-nação, cada vez mais frágil e inoperante, incapaz 
de responder satisfatoriamente a necessidades fundamentais. 
Para regulamentar a globalização económica é necessária 
uma globalização política, uma liderança cosmopolita capaz 
de regular a economia e os mercados financeiros, de defender 
os cidadãos das investidas da mercantilização global. São 
estes os principais desafios do futuro: libertar a política das 
amarras da economia financeira estimulando o cosmopolitis-
mo. 

Amartya Sen, prémio Nobel da Economia, alertava, já em 
2001, para a necessidade de uma cidadania global, sem a 
qual é impossível a “globalização de rosto humano” que o 
mundo aspira. Amartya Sen reconhece que a globalização 
traz enormes benefícios, tanto sob o ponto de vista económi-
co como cultural. Aponta no entanto, alguns aspectos para os 
quais é preciso estar alerta. Primeiro, “há sempre a questão 
de saber se esses benefícios estão a ser partilhados de forma 
generalizada e adequada. Segundo, há um assunto de res-
ponsabilidade sobre a natureza, o ambiente e o futuro. (...) 
O terceiro assunto é a questão da complementaridade entre 
o mercado e outras instituições políticas e sociais, como a 
democracia, a educação primária universal, o serviço naci-
onal de saúde. Sobre o seu falhanço em diferentes partes no 
mundo, mesmo nos países mais ricos, como, por exemplo, os 
Estados Unidos que não têm um serviço nacional de saúde. 
O esquecimento relativamente à escolaridade básica é igual-
mente um grande problema na África subsariana, na Ásia 
ocidental e do sul. As lacunas na democracia são um grande 
problema na China e sudeste asiático. Todos estes assuntos 
têm de ser abordados conjuntamente e numa perspectiva 
global.”(15) Torna-se pois urgente enquadrar histórica e poli-
ticamente a globalização, para que as sociedades ponham de 
parte a ideia de crescimento infinito e optem pelo progresso. 

 

    {o autor escreve segundo a antiga ortografia} 
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O Tripeiro nº 5, 7ª série 
maio 2017 
 

“Quem passa junto ao edifício situado 
no lado sul da Praça D. João 1, onde 
hoje funciona um balcão do Banco Co-
mercial Português, mas que foi outrora 
o Café Rialto, pode finalmente apreciar 
a grandiosidade do fresco de Abel Sala-
zar que esteve ocultado durante muitos 
anos. E através desse mural perceber, 
de algum modo, que aquele espaço já 
foi, até finais dos anos 60 do século 
passado, um dos cafés do Porto com 
mais forte tradição artística.” 
 

Assim começa “Abel Salazar, pintor de 
murais”, artigo sobre as poucas mas 
fundamentais obras murais de Abel Sa-
lazar, assinado por Pedro Saavedra, o 
presidente da Assembleia Geral da Asso-
ciação Divulgadora da Casa-Museu Abel 
Salazar.  
 

O texto foi publicado no mais recente 
número da revista O Tripeiro, o quinto 
da 7ª série desta revista de culto e tradi-
ção portuense. Fundada em 1908, é edi-
tada desde 1981 pela Associação Comer-
cial do Porto. 

 
 
 
 

    EM  
  PAPEL… 
 

 

Campus U.Porto nº 1 
julho 2017 
 

Nesta edição é dado destaque à cultura 
em várias das suas expressões. Ana Pi-
nho, a presidente da Fundação de Ser-
ralves, explica em entrevista como essa 
instituição tem conseguido alargar a sua 
atividade a vários pontos do país; o poe-
ta Daniel Jonas fala sobre as suas influ-
ências literárias e o seu processo de es-
crita; e dá-se a conhecer as Gerações 
U.Porto — avós, pais e netos da mesma 
família que foram, ou ainda são, estu-
dantes da Universidade, entre muitos 
outros artigos e reportagens. 
 

+ Vida nº 17 
julho 2017 
 

Na vanguarda da cardiologia. Descubra 
o que pode encontrar na área da cardio-
logia das unidades da José de Mello 
Saúde. 

 
 
Newsletter Gulbenkian nº 189 
julho 2017 
 

Neste número pode-se ler sobre o Dia 
Calouste Gulbenkian (20 julho), sobre a 
34ª edição do Jazz em Agosto (28 julho 
a 6 agosto) e sobre a exposição “Tudo se 
Desmorona”: impactos culturais da 
Grande Guerra em Portugal, numa en-
trevista com um dos curadores, Pedro 
Aires de Oliveira. Fica-se ainda a conhe-
cer os vencedores da maratona Hack for 
Good e uma dupla tutor/aluno que dá o 
seu testemunho sobre a experiência de 
participar no Programa Novos Talentos 
em Matemática. 
 

 os nossos sócios coletivos 
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na fotografia 

Abel Salazar em S. Martinho da Gândara, junho 1931 


