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A Arte e a Ciência de mãos dadas – revisitar Abel Salazar um século 
depois 

Este projecto, promovido pela Casa-Museu Abel Salazar, e 
inserido na Universidade Júnior 2011  (Verão em 
Projecto), propõe-te os seguintes objectivos: 

- dar a conhecer o Homem, o Artista e o Cientista Abel 
Salazar;  
- conhecer o enquadramento de Abel Salazar na História 
da Medicina Portuguesa;  
- conhecer a Histologia no tempo de Abel Salazar - as 
técnicas, as ilustrações, as descobertas;  
- conhecer a Histologia actual - a técnica histológica de 
rotina actual, os instrumentos modernos e a 
microfotografia digital. 
 
Neste projecto irás desenvolver as tuas capacidades na 
elaboração de apresentações orais, centradas em temas 
histológicos relacionados com Abel Salazar e na 
construção de páginas web, neste caso com resumos e 
ilustrações da sua vida e obra. 

Se já estás a pensar no Curso Superior que irás seguir e 
gostarias de ter a hipótese de conhecer um pouco mais a 
tua futura área científica e a tua futura Faculdade, então 
não podes perder esta oportunidade! 

Este programa destina-se a estudantes que em 2010/2011 frequentam o 9.º, 10.º ou 11.º anos (conforme ano 
mínimo exigido por cada actividade). Não te esqueças de que, no caso de estares interessado, poderás inscrever-te 
em mais do que um projecto. Só tens de escolher as semanas e os projectos que gostarias de frequentar. As 
actividades vão decorrer entre as 9:30h e as 18:00h (almoço incluído).  

Promotor:  Casa-Museu Abel Salazar 
Professor proponente:  Casa-Museu Abel Salazar 
Colaboradores:  Ricardo Marcos e Mariana Santos 
Monitores:  Lígia Sousa, Vera Sousa, Ana Cardoso e Vanessa Marujo 
Ano mínimo exigido:  9.º ano 
Dimensão da turma:  14 alunos por semana 

Local: Casa-Museu Abel Salazar em S. Mamede de Infest a 

Semanas em actividade: 

27 de Junho a 1 de Julho 2011 
4 de Julho a 8 de Julho 2011 
11 de Julho a 15 de Julho 2011 
18 de Julho a 22 de Julho 2011 

http://universidadejunior.up.pt/index.php/programas /actividade/121  

Casa-Museu Abel Salazar 
Rua Dr. Abel Salazar s/n 
4465-012 S. Mamede Infesta 
tlf: 22 903 98 26 
http://cmas.up.pt/ 


