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ADELAIDE ESTRADA 
Para além da Ciência 
 
 Exposição prolongada até 16 de novembro 
 
 
“Adelaide Estrada: Para além da Ciência”, é a exposição que pres-

ta homenagem à vida e obra de Adelaide Estrada (1898 – 1979).  

Formada em Medicina, Adelaide Estrada exerceu a docência como 

assistente livre de Histologia e preparadora no Laboratório Nobre, 

na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Integrou 

várias instituições científicas, nomeadamente o Instituto de Alta 

Cultura, onde foi bolseira e estagiária, membro da Sociedade de 

Biologia (1928), da Association des Anatomistes (1932) e da So-

ciété Internationale d’Hematologie. Participou em encontros cien-

tíficos, como o III Congresso Nacional de Medicina (Lisboa, 1928), 

o Congresso da Association des Anatomistes (1933) e as reuniões 

do Instituto de Oncologia de Lisboa (1941). 

Tem vastíssima bibliografia científica sobre Histologia, Citologia e 

Análises Clínicas, tais como “Síndromas Meníngeas e Meningites 

Agudas Anormais”, “Questões de Nomenclatura Hematológica” 

ou “Os Índices Hematológicos Não Têm Valor Diagnóstico”, sendo 

alguns textos e comunicações apresentados em colaboração es-

treita com Abel Salazar, de quem foi aluna e colaboradora científi-

ca no Instituto de Histologia da Faculdade de Medicina e no Cen-

tro de Estudos Microscópicos da Faculdade de Farmácia. 

 

  
Dra. Adelaide Estrada, por Abel Saçlazar, n/d 

Óleo s/ madeira, 20,5 x 11 cm 
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Numa época em que muitos entraves ainda se colocavam às mu-

lheres e eram poucas as que escreviam ou intervinham publica-

mente, Adelaide Estrada colaborou na revista “Pensamento”, 

órgão do Instituto de Cultura Socialista, que se publicou no Porto, 

e no “O Sol Nascente”, onde algumas mulheres escreviam sobre a 

condição feminina e a sua participação mais ativa na sociedade.  

Foi oposicionista do Estado Novo e apoiou as candidaturas dos 

generais Norton de Matos (1949) e Humberto Delgado (1958), nas 

respetivas campanhas à Presidência da República. 

Adelaide Estrada, depois da sua aposentação do lugar de Prepara-

dora do Laboratório de Análises Clínica, em 1950, montou, em 

1952, um laboratório particular de análises no Porto. Faleceu a 18 

de outubro de 1979. 

Esta exposição é integrada no ciclo multidisciplinar E Contudo, 

Elas Movem-se! Mulheres nas Artes e nas Ciências! da Reitoria da 

Universidade do Porto, organizado por Ana Luísa Amaral, Maria 

Clara Paulino e Marinela Freitas, em parceria com Instituto de 

Literatura Comparada Margarida Losa.  

A decorrer em vários espaços na cidade do Porto, este ciclo inclui 

no seu programa debates, mesas-redondas, ciclos de cinema, 

exposições, conferências, programas de rádio e lançamentos de 

livros, e pretende homenagear o contributo de várias mulheres 

em diferentes áreas profissionais, bem como dar conta da sua 

história e dos seus gestos de rebeldia ao desafiarem e ultrapassa-

rem os limites socialmente e culturalmente associados ao sexo 

feminino, num passado bem recente. 
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Desenhos de Sophia Proença  
em exposição na CMAS 
 

“Arcádia” é o nome da exposição de desenhos de Sophia Proença, 

artista luso-descendente, que está patente até ao próximo dia 2 de 

novembro, na Casa-Museu Abel Salazar (CMAS). 

Sophia Proença é uma jovem artista luso-francesa que trabalha em 

França, tendo concluído a licenciatura em Direito na Universidade 

Montesquieu, Bordeaux IV, e feito uma formação em Artes na Uni-

versidade da Sorbonne, Paris I. 

“O contexto do seu trabalho fica assim marcado por vivências e 

experiências tanto académicas como artísticas radicadas na cultura 

francesa contemporânea, o que acaba por ser determinante para 

compreender e avaliar o percurso da sua carreira”, descreve Carlos 

França, curador da exposição. 

No texto de apresentação de “Arcádia” lê-se ainda que “o desenho, 

a par de trabalhos em fotografia e a colaboração em projetos de 

cinema, têm sido nos últimos anos a atividade artística que Sophia 

Proença tem desenvolvido com mais frequência em França” 

A exposição consiste precisamente numa série de desenhos “na sua 

maioria constituídos por pequenas figuras filiformes ligadas entre si 

por uma complexa rede de linhas entrelaçadas, cujo resultado é 

uma espécie de teia arborescente disseminada pelo espaço da fo-

lha”. 

“Arcádia” pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 

13h00 e das 14h30 às 18h00; e aos sábados, das 14h30 às 17h30. 

A entrada é livre. 



 

 

Na Casa-Museu Unamuno de Salamanca realizou-se, 

nos passados dias 2 a 4 de outubro, a 26ª edição do 

Encontro ACAMFE - Asociación de Casas-Museo y Fun-

daciones de Escritores, e o oitavo Congresso Ibérico de 

Casas-Museu. 

Na jornada do dia 2 de outubro, um dos primeiros atos 

protocolares do encontro foi a assinatura de um acor-

do de colaboração entre a ACAMFE e a APCM - Associ-

ação Portuguesa de Casas-Museu, formalizado pelos 

respetivos presidentes, Ibón Arbaiza Ugarte e Luísa 

Garcia Fernandes, no que corresponde a um passo qua-

litativo no crescimento de ambas as associações. 

A Associação Portuguesa de Casas-Museu, uma associa-

ção sem fins lucrativos fundada em 2012 e da qual a 

Casa-Museu Abel Salazar faz parte, cumpre assim um 

dos seus objetivos principais: reforçar a visibilidade e 

representação a nível nacional e internacional das Ca-

sas Museu, nomeadamente perante associações congé-

neres em todo o mundo, como é o caso da prestigiada 

ACAMFE, associação fundada em 1998. 

___________________________ 

 

O 6.º Encontro da APCM, subordinado ao tema Casas 

de Escrita - As Casas-Museu de Escritores da APCM, irá 

ter lugar no próximo dia 15 de novembro, na Faculda-

de de Letras da Universidade de Coimbra e na Casa-

Museu Elysio de Moura. 

 

 

Associação  
Portuguesa de 
Casas-Museu 
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Cadernos Nova Síntese nº 13 
Cultura Científica e Neo-Realismo 
Coordenação: Augusto Fitas 
Organização: António Mota Redol 

Associação Promotora do Museu do Neo-Realismo 

412 págs., 23 x 16, ISBN: 9789896898861 
Edições Colibri, julho 2019 
 
Neste mais recente número do Cadernos Nova Síntese, o médico, 

investigador e artista plástico Manuel Valente Alves, no seu texto 

“Abel Salazar: A Ciência, A Arte e a Intervenção Cívica”, do qual 

publicamos um excerto, recorda o percurso académico, cientifico e 

artístico de Abel Salazar, e as suas ligações às profundas modifica-

ções sociopolíticas e culturais que aconteceram em Portugal na 

primeira metade do séc. XX. 

 

 

ABEL SALAZAR: A CIÊNCIA, A ARTE E A INTERVENÇÃO CÍVICA 

Manuel Valente Alves 
 

Um homem da sua época, «[…] à testa de todas as manifestações 

que podiam englobar riscos pessoais, sempre atraído por uma nova 

expressão, sempre ao lado da juventude aguerrida, é o mesmo na 

pintura, no professorado, na crítica, no gabinete de trabalho»1. Era 

este o retrato de Abel Salazar feito por Fernando Namora, que con-

siderava o trabalho aparentemente disperso e, por vezes, contradi-

tório e desalinhado do médico cientista e humanista a expressão da 

sua «[…] necessidade sôfrega de estar presente em tudo aquilo que 

tivesse por alvo a presença do homem»2. 

 

 

______________________________________________________ 
1 Fernando Namora, “Fernando Namora”, Abel Salazar – Retrato em  
Movimento, (Organização Luísa Garcia Fernandes), Porto,  
Campo das Letras – Editores S.A., 1998, p. 75. 
2 Idem. 

Abel Salazar nasceu em Guimarães em 1889, ano em que D. Carlos 

subiu ao trono. Faleceu aos 57 anos de idade, pouco depois de 

terminar a II Guerra Mundial. Durante este tempo, Portugal viveu 

uma história deveras atribulada, marcada por três grandes crises 

políticas – a depressão e queda da monarquia constitucional, a 

euforia e crise da I República e a instauração do Estado Novo. Na 

esfera internacional, duas grandes guerras colocaram o mundo à 

beira do caos, com uma devastação sem precedentes que causou 

milhões de vítimas e refugiados. Foi neste tempo e neste clima 

social, ao mesmo tempo prometedor e trágico, que Abel Salazar 

estudou, investigou, desenhou, pintou, ensinou, escreveu e partici-

pou na res publica. 
 

Entre os lugares da sua formação inicial, o mais importante foi, sem 

dúvida, a Escola Médico-Cirúrgica do Porto (Faculdade de Medicina 

da Universidade do Porto a partir de 1910), bastião do Positivismo 

e do republicanismo, onde entrou em 1909. Irá terminar o curso de 

Medicina em 1915 com uma dissertação intitulada “Ensaio de Psi-

cologia Filosófica”, que o júri atribuiu a classificação máxima. São 

desse ano os seus primeiros trabalhos de investigação, focados no 

sistema nervoso central: o estudo embriológico e anátomo-

comparativo da ínsula de Reil e o estudo sistemático do pallium, ou 

córtex cerebral. Em 1916, publicou “As falsas anomalias do pallium” 

e, com base no estudo morfológico do cérebro e suas leis, desen-

volveu uma reflexão filosófica sobre o psiquismo, na tentativa de 

encontrar as bases fisiológicas para as alterações do comportamen-

to. 
 

Em 1917, enveredou pela Medicina experimental. Após vários exa-

mes histológicos do ovário da coelha, focados no desenvolvimento 

embriológico e nas leis que o determinavam, concluiu que as leis de 

radiossensibilidade de Bergonié e Tribondeau, que associavam dife-

rentes lesões patológicas à radiossensibilidade, eram apenas uma 

expressão fisiológica. 
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Tornou-se professor catedrático em 1919, ano em que foi criado o 

Instituto de Histologia e Embriologia na Faculdade de Medicina, no 

Porto, onde irá dirigir equipa de investigação. 
 

Em 1923, desenvolveu um novo trabalho de investigação sobre o 

ovário de coelha em que descobre a existência de quatro tipos de 

ovário, que confirmará através de um estudo de observação de ová-

rios seriados, desde o nascimento até aos cinco anos (limite máximo 

de sobrevivência conseguido). Para a realização destes estudos in-

ventou um método de coloração celular, o método tano-férrico, que, 

mais tarde, utilizou no estudo das células de outros órgãos. Este mé-

todo permitiu-lhe criar dois tipos de técnicas histológicas, as combi-

nações pré-tânicas e pós-tânicas, que articulou com muitas outras, 

gerando novos saberes nesta área. 
 

Abel Salazar viveu numa época em que a Medicina, depois de disse-

car a célula e analisar os seus componentes, necessitava de compre-

ender o seu funcionamento, ligando a Anatomia à Fisiologia e à Quí-

mica. A interdisciplinaridade decorrente deste processo acabou por 

marcar indelevelmente a obra de Abel Salazar. Por exemplo, na lição 

abertura do curso de Medicina de 1916-1917, contrariamente ao que 

era habitual na academia, Abel Salazar dirigiu-se aos alunos não só 

para expor as suas ideias sobre o futuro da Biologia, as suas ligações 

à Sociologia, à Filosofia, à Antropologia, como também para criticar o 

tratado de Histologia que servia de base ao estudo da disciplina. No 

final, lançou-lhes o repto de se rebelarem contra a ideia de 

“autoridade” em ciência, como recorda Norberto Ferreira da Cunha 

num notável ensaio sobre o ideário do mestre: 
 

Ao criticar um prestigiado tratado histológico que, como to-

dos os grandes tratados científicos «[…] são como os repre-

sentantes oficiais de uma ciência, e exercem forçadamente 

uma certa influência nos espíritos ainda vacilantes que se 

deixam sugestionar pela impersonalidade dessas obras, im-

personalidade que lhes dá assim foros de alcorão e carácter 

dogmático», Abel Salazar pretendeu mostrar aos seus alunos 

de forma exemplar que a “autoridade” em ciência, embora 

respeitável, não é argumento a ter em conta, pois o progres-

so científico só é possível por meio daqueles que ousam rebe-

lar-se contra ela e contra os seus catecismos3. 
 

Em 1919, passou a integrar a direcção da Sociedade Portuguesa de 

Antropologia e Etnologia, presidida por Mendes Correia, e, em 1922, 

foi eleito para a Comissão Disciplinar da Faculdade de Medicina, jun-

tamente com Teixeira Bastos e Alfredo de Magalhães. Durante vários 

anos, publicou, em conjunto com os seus colaboradores, numerosos 

trabalhos em revistas científicas em Portugal e no estrangeiro, parti-

cipou nos principais congressos nacionais e internacionais de Anato-

mia. Visitou e correspondeu-se com importantes figuras da investiga-

ção médica da época no estrangeiro, como Léo Testut, autor de um 

dos principais tratados de Anatomia moderna, Louis Vialleton, o pri-

meiro professor de Histologia da Universidade de Montpellier, ou 

Santiago Ramón y Cajal, neurocientista, Prémio Nobel da Medicina e 

da Fisiologia em 1906, e foi consultor do comité que atribui o Prémio 

Nobel da Medicina e da Fisiologia, que representa um reconhecimen-

to internacional do prestígio que granjeava como cientista. 

 

_______________________________________________________ 

3 Norberto Cunha, “Ideário de Abel Salazar”, Abel Salazar – O Desenhador 

Compulsivo, (Coordenação Alfredo Caldeira), Lisboa, Centro Cultural de Be-

lém / Fundação Mário Soares / Casa-Museu Abel Salazar, 2006, p. 215-217. 

 



 

 



 

 



 

 

_________________________________ 
 
CMAS nº 4 - III série 
ISSN 2184-2668  
outubro 2019 
 
Coordenação e Edição: 
Casa-Museu Abel Salazar 
R. Dr. Abel Salazar, 488 
4465-012 S. Mamede de Infesta 
telf. 229039827 
cmuseu@reit.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 

Associados Coletivos 

próxima exposição 

experimentum memoria - instalação site-specific de Cláudia Lopes 
novembro / janeiro 


