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Entre Piero e Bosch, entre a ordem e o caos dir-se-ia. De Piero vem o cubo 
perspéctico, um contentor de espaço onde o ar ganha forma e volume, 
de Bosch o lugar de todos os lugares invadidos pelo mal sob a forma de 
legião. Afinal há contraste ou convergência entre o italiano e o flamen-
go? Não falamos deles aqui, antes da visão que Emília Nadal deles tem 
e, assim, o contraste torna-se numa singular convergência. Senão 
vejamos:
- o cubo de Piero é apenas aparência de estabilidade malgrado o ovo - 
essa memória da Pala di Brera - o cubo está sempre atravessado e 
deixou de ser um limite, ele é apenas um ponto de apoio para um olhar, 
afinal, desconfiado de si próprio e da sua simulada estabilidade;
- os seres oriundos do Bosch têm um espaço mais vago e menos 
envolvente, apenas um plano de suporte que já nem é palco de teatro 
algum, memórias, ou presenças, ou ameaças, sustentam-se porque 
sim, e existem para nos inquietar nos resíduos de uma caixa que, como 
disse o Rui Mário Gonçalves, parece “lembrar ainda a ordem feliz de 
outras épocas”3.
O cubo pôde também transformar-se num objecto, numa caixa com 
fundo de espelho para multiplicar e devolver o nosso olhar, acentuando, 
em vertigem possível, o nosso desequilíbrio, fonte de uma desconfian-
ça imparável, desconfiança filha de um tempo que pode já não ser 
moderno, mas que não sabe ao certo que tempo é.

II. As imagens e as coisas
Foi José-Augusto França quem ironicamente referiu a “má educação 
interventiva”4 de Emília Nadal, isto a propósito da sua passagem à 
terceira dimensão primeiro em projecto e depois em execução. Na 
primeira metade dos anos setenta essa intervenção começa em 
tempos de uma guerra aparentemente interminável, e, depois, de uma 
revolução, ou melhor, do seu inacabado esboço em 1974 e 75. O 
protesto primeiro, e depois, a dúvida perante o fervilhar da mudança, 
são sinais que ocupam ainda o espaço da pintura ou do desenho, 
utilizando ainda o cubo perspéctico que bebera em Piero e, por ventura, 
no ensino da Escola de Belas Artes, utilizando igualmente uma ocupa-
ção (des)ordenada e caótica do espaço que prolonga as imagens 
boschianas. Menos política e mais social a intervenção de Emília Nadal 
radicaliza-se através da caixa embalagem, primeiro através do 
desenho de projecto, e, logo a seguir, na caixa ela mesma, na lata que 

pode conter tudo, ou quase tudo que diga respeito à sociedade de 
consumo: slogans, “remédios” para males diversos como o “Mysticil” 
ou o “Radicol” e, até, uma paisagem algarvia num desenho agora 
reencontrado nos trabalhos de recolha para esta exposição desenho 
que é, segundo o testemunho da artista “aquele mesmo que motivou a 
primeira lata a qual que seria a génese da série das embalagens. 
Presentemente, neste reencontro inesperado, até me apetece dar ao 
desenho o título de ALLGARVE”5. Assim um desenho dos anos setenta 
pode receber um título reactualizado pela referência a uma ridícula 
campanha turística no âmbito “da manifesta revolta da artista contra a 
degradação da nossa paisagem pelo turismo de massas, contendo a 
costa algarvia liofilizada e pronta a usar”6.

A Acumulação insuportável
Vem de longe essa urgência em “denunciar a corrupção da imagem ao 
serviço do desejo transformado em necessidade”7, urgência retomada 
“nos anos de 2009 – 11, num contexto histórico igualmente intenso e 
dramático [quando] regressa à fórmula das embalagens, que anunciam 
novos produtos capazes de resolver problemas estruturais (a Corrup-
ção) ou de os agravar”8. Nesta renovada situação o espaço pode 
encher-se para além dos limites do suportável, são caixas, caixas que 
já se esqueceram da sua mais remota origem e que transportam os não 
valores do tempo presente, caixas que tudo invadem numa clara alego-
ria para um tempo onde é muito difícil viver alheio a elas e às falsas 
mensagens que nos transmitem. 

O fluir do tempo, evocado na primeira sala desta exposição, não traz 
apenas consigo modificação na estrutura das coisas, ou das pessoas, 
traz também um acréscimo de consciência, uma sageza que é fruto da 
experiência mas que não abranda o espírito crítico, nem a suspeição 
que sempre morou na artista e na sua obra. Excelente prova disso é a 
versão tridimensional do Rapto de Europa “uma assemblage que 
funciona como um verdadeiro manifesto” 9 que começa na mudança do 
nome de rapto para o bem actual resgate, e da iconografia, onde a 
Europa é um esqueleto e o toiro, não mais é Zeus senhor dos deuses e 
dos homens, antes evoca um monstro devorador, o Minotauro, aquele 
mesmo que utiliza a dívida e o seu resgate para amesquinhar os povos 
da Europa.

O espaço descontínuo destinado a exposições temporárias do MAEDS é 
particularmente favorável para mostrar o trabalho de Emília Nadal, uma 
vez que este assume modos bem diversos, formalmente contrastantes, 
muito embora coerentes com os propósitos estéticos e éticos da artista. 
Uma exposição dedicada à obra de “uma mulher com intervenção na 
sociedade” podia voluntariamente limitar-se aos aspectos dessa 
mesma obra mais próximos dessa intenção, no entanto a artista preferiu 
e, muito bem, mostrar não propriamente uma antologia, mas a raiz 
humana e artística das suas indignações e, para isso mesmo, dar a 
indispensável ideia da variedade de que é feito o seu trabalho. O próprio 
percurso que o visitante tem de percorrer neste Museu admite duas 
ordens possíveis de visita e, dentro delas, situações de avanço e de 
recuo, onde a mudança e a continuidade, a variação e a repetição, se 
podem encontrar, tal e qual como na nossa vida de todos os dias; a 
exposição só se vê depois de todos esses caminhos andados, caminhos 
esses que fazem com que o seu princípio, a galeria inicial, seja também 
o seu fim, só que, depois de vista e revista, a galeria introdutória pode e 
deve ganhar um novo sentido.

I. O correr do tempo no correr do espaço
O Museu, este como qualquer outro, é sempre um espaço que se 
atravessa ao sabor do ritmo dos nossos passos e dos nossos olhares, 
bem como das coisas que tem para nós vermos, sejam elas quais forem, 
ele é um lugar onde se somam tempos diversos o nosso e o das coisas, 

onde o tempo flui com o nosso corpo, e é mesmo essa a primeira 
imagem, ou melhor, o continuum de imagens rostos, reais imaginários, 
de Emília Nadal atravessando o seu e nosso tempo juntamente com as 
metamorfoses de uma romã. Lirismo? Por certo que sim; mas um lirismo 
atento e inquieto que não data só de hoje ou da já longa experiência de 
vida da artista, mas que mora na sua obra desde o princípio, pois a ideia 
da travessia e da transformação está presente, mesmo que implícita, 
desde os mais antigos trabalhos aqui apresentados; dir-se-ia que o 
tempo não conta, ou conta pouco, pois apenas afina uma bem antiga 
suspeição. Basta olharmos para obras tão contrastantes como “Arqueo-
logia – Nova Iorque” e “Auto-retrato”, ambas de 1972, elas são espaços 
que contêm tempos bem diversos: um presente doméstico, burguês e 
familiar, e noticias inquietantes de um porvir onde o nosso presente 
passou a arqueologia ou a despojo, numa ruína afinal tornada precoce-
mente patente a 11 de Setembro de 2001. Estes espaços participam da 
mesma visão geométrica do mundo, mais evidente no espaço familiar e 
fechado, afinal aberto numa caixa que se abre para outa e outra ainda, 
lembrando interiores holandeses do séc. XVII ou o nosso Frey Carlos 
(flamengo de origem). É aí mesmo que a agitação de uma menina 
correndo entre os espaços, provavelmente entre a Mãe e o Pai, é uma 
figura matriz da perturbação, do corte, da invasão que esse espaço 
continuamente vai sofrer ao longo dos anos na obra de Emília Nadal; 
citações, fantasmas, nuvens oblíquas, tudo são dúvidas que, quer no 
sentido próprio, quer no figurado, invadem a obra desta artista.

O cubo da vertigem

“Assim , o cubo estável em que se ladrilha o sossego dos nossos passos 
e se perspectiva o sítio da nossa sombra, começa a ser o lugar 

geométrico do espaço da nossa inquietação” 1

“Emília Nadal tem vindo a seguir os ventos do desastre que atravessam 
os céus das suas caixas sem tecto e sem chão.” 2

Um manifesto nem sempre é um panfleto e o trabalho de Emília Nadal 
nunca é panfletário, mas um exercício de sensibilidade e de razão que 
reflecte o nosso mundo e as suas contradições obrigando-nos a ver e a 
pensar a caminho daquela lucidez que Álvaro de Campos, outro 
mal-educado, recebeu com um palavrão10.
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dramático [quando] regressa à fórmula das embalagens, que anunciam 
novos produtos capazes de resolver problemas estruturais (a Corrup-
ção) ou de os agravar”8. Nesta renovada situação o espaço pode 
encher-se para além dos limites do suportável, são caixas, caixas que 
já se esqueceram da sua mais remota origem e que transportam os não 
valores do tempo presente, caixas que tudo invadem numa clara alego-
ria para um tempo onde é muito difícil viver alheio a elas e às falsas 
mensagens que nos transmitem. 

O fluir do tempo, evocado na primeira sala desta exposição, não traz 
apenas consigo modificação na estrutura das coisas, ou das pessoas, 
traz também um acréscimo de consciência, uma sageza que é fruto da 
experiência mas que não abranda o espírito crítico, nem a suspeição 
que sempre morou na artista e na sua obra. Excelente prova disso é a 
versão tridimensional do Rapto de Europa “uma assemblage que 
funciona como um verdadeiro manifesto” 9 que começa na mudança do 
nome de rapto para o bem actual resgate, e da iconografia, onde a 
Europa é um esqueleto e o toiro, não mais é Zeus senhor dos deuses e 
dos homens, antes evoca um monstro devorador, o Minotauro, aquele 
mesmo que utiliza a dívida e o seu resgate para amesquinhar os povos 
da Europa.

O espaço descontínuo destinado a exposições temporárias do MAEDS é 
particularmente favorável para mostrar o trabalho de Emília Nadal, uma 
vez que este assume modos bem diversos, formalmente contrastantes, 
muito embora coerentes com os propósitos estéticos e éticos da artista. 
Uma exposição dedicada à obra de “uma mulher com intervenção na 
sociedade” podia voluntariamente limitar-se aos aspectos dessa 
mesma obra mais próximos dessa intenção, no entanto a artista preferiu 
e, muito bem, mostrar não propriamente uma antologia, mas a raiz 
humana e artística das suas indignações e, para isso mesmo, dar a 
indispensável ideia da variedade de que é feito o seu trabalho. O próprio 
percurso que o visitante tem de percorrer neste Museu admite duas 
ordens possíveis de visita e, dentro delas, situações de avanço e de 
recuo, onde a mudança e a continuidade, a variação e a repetição, se 
podem encontrar, tal e qual como na nossa vida de todos os dias; a 
exposição só se vê depois de todos esses caminhos andados, caminhos 
esses que fazem com que o seu princípio, a galeria inicial, seja também 
o seu fim, só que, depois de vista e revista, a galeria introdutória pode e 
deve ganhar um novo sentido.

I. O correr do tempo no correr do espaço
O Museu, este como qualquer outro, é sempre um espaço que se 
atravessa ao sabor do ritmo dos nossos passos e dos nossos olhares, 
bem como das coisas que tem para nós vermos, sejam elas quais forem, 
ele é um lugar onde se somam tempos diversos o nosso e o das coisas, 

onde o tempo flui com o nosso corpo, e é mesmo essa a primeira 
imagem, ou melhor, o continuum de imagens rostos, reais imaginários, 
de Emília Nadal atravessando o seu e nosso tempo juntamente com as 
metamorfoses de uma romã. Lirismo? Por certo que sim; mas um lirismo 
atento e inquieto que não data só de hoje ou da já longa experiência de 
vida da artista, mas que mora na sua obra desde o princípio, pois a ideia 
da travessia e da transformação está presente, mesmo que implícita, 
desde os mais antigos trabalhos aqui apresentados; dir-se-ia que o 
tempo não conta, ou conta pouco, pois apenas afina uma bem antiga 
suspeição. Basta olharmos para obras tão contrastantes como “Arqueo-
logia – Nova Iorque” e “Auto-retrato”, ambas de 1972, elas são espaços 
que contêm tempos bem diversos: um presente doméstico, burguês e 
familiar, e noticias inquietantes de um porvir onde o nosso presente 
passou a arqueologia ou a despojo, numa ruína afinal tornada precoce-
mente patente a 11 de Setembro de 2001. Estes espaços participam da 
mesma visão geométrica do mundo, mais evidente no espaço familiar e 
fechado, afinal aberto numa caixa que se abre para outa e outra ainda, 
lembrando interiores holandeses do séc. XVII ou o nosso Frey Carlos 
(flamengo de origem). É aí mesmo que a agitação de uma menina 
correndo entre os espaços, provavelmente entre a Mãe e o Pai, é uma 
figura matriz da perturbação, do corte, da invasão que esse espaço 
continuamente vai sofrer ao longo dos anos na obra de Emília Nadal; 
citações, fantasmas, nuvens oblíquas, tudo são dúvidas que, quer no 
sentido próprio, quer no figurado, invadem a obra desta artista.

O cubo da vertigem

“Assim , o cubo estável em que se ladrilha o sossego dos nossos passos 
e se perspectiva o sítio da nossa sombra, começa a ser o lugar 

geométrico do espaço da nossa inquietação” 1

“Emília Nadal tem vindo a seguir os ventos do desastre que atravessam 
os céus das suas caixas sem tecto e sem chão.” 2

Um manifesto nem sempre é um panfleto e o trabalho de Emília Nadal 
nunca é panfletário, mas um exercício de sensibilidade e de razão que 
reflecte o nosso mundo e as suas contradições obrigando-nos a ver e a 
pensar a caminho daquela lucidez que Álvaro de Campos, outro 
mal-educado, recebeu com um palavrão10.

NOTAS

1.Fernando de Azevedo Presença - Ausência em Emília Nadal, in Dois temas de 
Jerónimo Bosch. Dez decomposições. Galeria de Arte Moderna. Sociedade 
Nacional de Belas Artes. Lisboa 1976; 2. Fernando de Azevedo Emília Nadal 
Figuração da Luz. Galeria S. Mamede Lisboa 1992; 3. Rui Mário Gonçalves 
Emília e os outros  in Emília Nadal Pintura de Memórias Plasticine 09 Edições 
Cão Menor 2011; 4. José-Augusto França Saudação a Emília Nadal in Emília 
Nadal Pintura de Memórias Plasticine 09 Edições Cão Menor 2011; 5. Mail de 
18 de Fevereiro de 2015 que Emília Nadal me enviou durante o estudo desta 
exposição; 6. Maria da Conceição Amaral Paisagens/Landscapes Arqueolo-
gias do Futuro. Museu Municipal de Arqueologia de Silves 2006; 7. Emília 
Nadal Projectos e Objectos Galeria Espaço Branco Círculo de Artes Plásticas. 
Coimbra 1981; 8. João Pinharanda Algumas Faces de um Cristal in Emília 
Nadal Tudo o que Acontece  Centro Cultural de Cascais 2011; 9. Idem, ibidem; 
10. Álvaro de Campos Sou Lúcido. 
É a estrofe final do poema:
“Já disse: sou lúcido.
Nada de estéticas com coração:
sou lúcido.
Merda! Sou lúcido.”
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Integrada nas Comemorações do Março Mulher/2015, a presente exposi-
ção, constituída por 48 trabalhos, traz a Setúbal pela primeira vez a obra 
de Emília Nadal, uma das mais importantes artistas plásticas contempo-
râneas portuguesas.

Já vai longe o tempo (1949) em que Emília Nadal entrou primeiro para a 
Escola de Artes Decorativas António Arroio e depois para a Escola 
Superior de Belas-Artes (1956-1961), onde concluiu a licenciatura em 
pintura com a melhor classificação do seu curso, e pode ser hoje difícil 
imaginar quanta firmeza de carácter era necessária para subverter os 
papéis atribuídos ao género, rompendo as paredes do espaço doméstico 
para conquistar um lugar público, em uma sociedade fortemente andro-
cêntrica e avessa a qualquer mudança. 

A obra de Emília Nadal permite interrogarmo-nos sobre a existência entre 
nós de uma Arte do Género. Com efeito, mesmo durante o período de 
encerramento do país aos ventos de mudança do exterior, situação que 
só a Revolução de Abril de 1974 viria alterar radicalmente, a artista 
cultivou o cosmopolitismo e uma extraordinária capacidade de crítica 
social, rompendo tabus e demais interdições. Tenha-se presente a série 
de aguarelas-gouaches de 1973, obra de “clandestinidade” contra a 
guerra colonial, que viria a contaminar a intervenção da artista no painel 
colectivo de 10 de Junho de 1974, promovido pelo Movimento Democráti-
co de Artistas Plásticos, infelizmente hoje desaparecido. Citem-se 
também dois trabalhos da série Sereias, de 1972 (Crepúsculo e O Festim), 
onde a sereia é literalmente devorada por “inocentes” cordeiros. De notar 
que em O Festim, o cenário, algo apocalíptico, possui ressonâncias  das 
suas Arqueologias do Futuro — colapso de um tardo capitalismo descon-
troladamente voraz— que hoje se nos afiguram premonitórias da tragédia 
de 11 de Novembro de 2001, em Nova Iorque. De 1972, importa ainda 
referir uma obra de identificação com o género (?). Trata-se de uma 
extraordinária composição de contexto familiar onde o protagonismo 
recai sobre as crianças (viagem à infância feliz de Emília Nadal?). Valori-
zando as actividades de manutenção relacionadas com os cuidados e 
socialização da infância, nela sobressai a conciliação entre vida familiar e 
projecto artístico conjugados no feminino; porém, outros aspectos e 
inquietações de tão complexa obra, que nos remetem para a permeabili-
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dade entre trajecto de vida privada e produção artística, ficam fora da 
brevidade desta introdução.

No pós 1974, Emília Nadal opera a desconstrução dos “modelos femini-
nos de esposa ideal” instituídos pelo Estado Novo, usando linguagens e 
metodologias de filiação Pop Art, segundo interpretação muito própria. 
Na série das embalagens para produtos imaginários, destacam-se os 
trabalhos de 1977, Mulher ideal e A esposa Ideal. 

De um modo geral, é possível afirmar que a obra artística de Emília Nadal 
reflecte criticamente problemas estruturais e abrangentes da sociedade 
portuguesa e, nessa óptica, reconfigura o acto criativo nas suas dimen-
sões social e política, abrindo frestas para lúcida e sensível experimenta-
ção do real.  

Com uma sólida formação académica, Emília Nadal afirma-se não só 
como uma artista plástica singular, com vasto curriculum, mas também 
na comunicação escrita, com destaque para textos sobre educação e 
ensino artístico, violência contra as Mulheres. Na sua participação cívica 
destacam-se a integração em diversas comissões governamentais 
destinadas à análise da educação e do ensino artístico, e a acção de 
democratização do ensino e da fruição pública das artes visuais, na 
Sociedade Nacional de Belas Artes onde desempenha presentemente o 
cargo de Presidente da Assembleia Geral. Em 2013, foi condecorada pelo 
Presidente da República com o grau de Grande Oficial do Mérito Civil.

A exposição deverá proporcionar uma viagem através dos percursos 
artísticos de Emília Nadal, organizando-se por núcleos temáticos.

As obras expostas permitem observar ecos da matricial cultura visual 
mediterrânea (ambas as margens incluídas), em especial da italiana e 
catalã, com revisitações da Flandres (J. Bosch), do mundo luminoso de 
Turner, do cosmopolitismo da Pop Art americana (Andy Warhol, Tom 
Wesselmann, Roy Lichenstein) (AAVV,  2011). Como ilustração da afirma-
ção precedente, observe-se o Canto XI, de 1973, onde o conceito de Pop 
Art está presente não só na linguagem pictórica, como na ideia de 
desconstrução dos mitos estereotipados da cultura portuguesa, em cuja 

sombra estagnava e morria lentamente o país em interminável guerra 
colonial. A linguagem plástica utilizada por Emília Nadal neste trabalho 
recorre à “caixa” de dramatização, exposição, ou simplesmente de 
selecção temática, para de seguida a desactivar através das suas 
diagonais ou oblíquas luminosas. A irreverência colocada na desmistifi-
cação da figura de Camões (desgastada pelo abusivo uso que dela fez a 
ideologia do Estado Novo) materializa-se genialmente em caneca de 
loiça de feira, de tradição popular oitocentista (Rio-Carvalho, 1986).  

Emília Nadal move-se, em oposição dialéctica, entre geometrismo, 
estabilidade, busca de equilíbrio e de rigor (caixa, pêndulo, fio de prumo) 
de remota influência italianizante (Piero della Francesca) e as suas 
oblíquas de luz  em trânsito para o infinito, que atravessam e instabilizam 
a aparente solidez das coisas e das ideias. Uma terceira camada 
impõe-se na construção da narrativa pictórica de Emília Nadal que 
compele à observação crítica da sociedade de consumo massificada, 
com seu ritmo triturador da condição humana e à percepção das patolo-
gias do contexto sociopolítico de pertença mais próximo, usando uma 
imagética realista em aparente mimetismo com as imagens icónicas 
dessa realidade social, mas estética e eticamente transformadas pelo 
génio criativo.
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Entre Piero e Bosch, entre a ordem e o caos dir-se-ia. De Piero vem o cubo 
perspéctico, um contentor de espaço onde o ar ganha forma e volume, 
de Bosch o lugar de todos os lugares invadidos pelo mal sob a forma de 
legião. Afinal há contraste ou convergência entre o italiano e o flamen-
go? Não falamos deles aqui, antes da visão que Emília Nadal deles tem 
e, assim, o contraste torna-se numa singular convergência. Senão 
vejamos:
- o cubo de Piero é apenas aparência de estabilidade malgrado o ovo - 
essa memória da Pala di Brera - o cubo está sempre atravessado e 
deixou de ser um limite, ele é apenas um ponto de apoio para um olhar, 
afinal, desconfiado de si próprio e da sua simulada estabilidade;
- os seres oriundos do Bosch têm um espaço mais vago e menos 
envolvente, apenas um plano de suporte que já nem é palco de teatro 
algum, memórias, ou presenças, ou ameaças, sustentam-se porque 
sim, e existem para nos inquietar nos resíduos de uma caixa que, como 
disse o Rui Mário Gonçalves, parece “lembrar ainda a ordem feliz de 
outras épocas”3.
O cubo pôde também transformar-se num objecto, numa caixa com 
fundo de espelho para multiplicar e devolver o nosso olhar, acentuando, 
em vertigem possível, o nosso desequilíbrio, fonte de uma desconfian-
ça imparável, desconfiança filha de um tempo que pode já não ser 
moderno, mas que não sabe ao certo que tempo é.

II. As imagens e as coisas
Foi José-Augusto França quem ironicamente referiu a “má educação 
interventiva”4 de Emília Nadal, isto a propósito da sua passagem à 
terceira dimensão primeiro em projecto e depois em execução. Na 
primeira metade dos anos setenta essa intervenção começa em 
tempos de uma guerra aparentemente interminável, e, depois, de uma 
revolução, ou melhor, do seu inacabado esboço em 1974 e 75. O 
protesto primeiro, e depois, a dúvida perante o fervilhar da mudança, 
são sinais que ocupam ainda o espaço da pintura ou do desenho, 
utilizando ainda o cubo perspéctico que bebera em Piero e, por ventura, 
no ensino da Escola de Belas Artes, utilizando igualmente uma ocupa-
ção (des)ordenada e caótica do espaço que prolonga as imagens 
boschianas. Menos política e mais social a intervenção de Emília Nadal 
radicaliza-se através da caixa embalagem, primeiro através do 
desenho de projecto, e, logo a seguir, na caixa ela mesma, na lata que 

pode conter tudo, ou quase tudo que diga respeito à sociedade de 
consumo: slogans, “remédios” para males diversos como o “Mysticil” 
ou o “Radicol” e, até, uma paisagem algarvia num desenho agora 
reencontrado nos trabalhos de recolha para esta exposição desenho 
que é, segundo o testemunho da artista “aquele mesmo que motivou a 
primeira lata a qual que seria a génese da série das embalagens. 
Presentemente, neste reencontro inesperado, até me apetece dar ao 
desenho o título de ALLGARVE”5. Assim um desenho dos anos setenta 
pode receber um título reactualizado pela referência a uma ridícula 
campanha turística no âmbito “da manifesta revolta da artista contra a 
degradação da nossa paisagem pelo turismo de massas, contendo a 
costa algarvia liofilizada e pronta a usar”6.

A Acumulação insuportável
Vem de longe essa urgência em “denunciar a corrupção da imagem ao 
serviço do desejo transformado em necessidade”7, urgência retomada 
“nos anos de 2009 – 11, num contexto histórico igualmente intenso e 
dramático [quando] regressa à fórmula das embalagens, que anunciam 
novos produtos capazes de resolver problemas estruturais (a Corrup-
ção) ou de os agravar”8. Nesta renovada situação o espaço pode 
encher-se para além dos limites do suportável, são caixas, caixas que 
já se esqueceram da sua mais remota origem e que transportam os não 
valores do tempo presente, caixas que tudo invadem numa clara alego-
ria para um tempo onde é muito difícil viver alheio a elas e às falsas 
mensagens que nos transmitem. 

O fluir do tempo, evocado na primeira sala desta exposição, não traz 
apenas consigo modificação na estrutura das coisas, ou das pessoas, 
traz também um acréscimo de consciência, uma sageza que é fruto da 
experiência mas que não abranda o espírito crítico, nem a suspeição 
que sempre morou na artista e na sua obra. Excelente prova disso é a 
versão tridimensional do Rapto de Europa “uma assemblage que 
funciona como um verdadeiro manifesto” 9 que começa na mudança do 
nome de rapto para o bem actual resgate, e da iconografia, onde a 
Europa é um esqueleto e o toiro, não mais é Zeus senhor dos deuses e 
dos homens, antes evoca um monstro devorador, o Minotauro, aquele 
mesmo que utiliza a dívida e o seu resgate para amesquinhar os povos 
da Europa.

O espaço descontínuo destinado a exposições temporárias do MAEDS é 
particularmente favorável para mostrar o trabalho de Emília Nadal, uma 
vez que este assume modos bem diversos, formalmente contrastantes, 
muito embora coerentes com os propósitos estéticos e éticos da artista. 
Uma exposição dedicada à obra de “uma mulher com intervenção na 
sociedade” podia voluntariamente limitar-se aos aspectos dessa 
mesma obra mais próximos dessa intenção, no entanto a artista preferiu 
e, muito bem, mostrar não propriamente uma antologia, mas a raiz 
humana e artística das suas indignações e, para isso mesmo, dar a 
indispensável ideia da variedade de que é feito o seu trabalho. O próprio 
percurso que o visitante tem de percorrer neste Museu admite duas 
ordens possíveis de visita e, dentro delas, situações de avanço e de 
recuo, onde a mudança e a continuidade, a variação e a repetição, se 
podem encontrar, tal e qual como na nossa vida de todos os dias; a 
exposição só se vê depois de todos esses caminhos andados, caminhos 
esses que fazem com que o seu princípio, a galeria inicial, seja também 
o seu fim, só que, depois de vista e revista, a galeria introdutória pode e 
deve ganhar um novo sentido.

I. O correr do tempo no correr do espaço
O Museu, este como qualquer outro, é sempre um espaço que se 
atravessa ao sabor do ritmo dos nossos passos e dos nossos olhares, 
bem como das coisas que tem para nós vermos, sejam elas quais forem, 
ele é um lugar onde se somam tempos diversos o nosso e o das coisas, 

onde o tempo flui com o nosso corpo, e é mesmo essa a primeira 
imagem, ou melhor, o continuum de imagens rostos, reais imaginários, 
de Emília Nadal atravessando o seu e nosso tempo juntamente com as 
metamorfoses de uma romã. Lirismo? Por certo que sim; mas um lirismo 
atento e inquieto que não data só de hoje ou da já longa experiência de 
vida da artista, mas que mora na sua obra desde o princípio, pois a ideia 
da travessia e da transformação está presente, mesmo que implícita, 
desde os mais antigos trabalhos aqui apresentados; dir-se-ia que o 
tempo não conta, ou conta pouco, pois apenas afina uma bem antiga 
suspeição. Basta olharmos para obras tão contrastantes como “Arqueo-
logia – Nova Iorque” e “Auto-retrato”, ambas de 1972, elas são espaços 
que contêm tempos bem diversos: um presente doméstico, burguês e 
familiar, e noticias inquietantes de um porvir onde o nosso presente 
passou a arqueologia ou a despojo, numa ruína afinal tornada precoce-
mente patente a 11 de Setembro de 2001. Estes espaços participam da 
mesma visão geométrica do mundo, mais evidente no espaço familiar e 
fechado, afinal aberto numa caixa que se abre para outa e outra ainda, 
lembrando interiores holandeses do séc. XVII ou o nosso Frey Carlos 
(flamengo de origem). É aí mesmo que a agitação de uma menina 
correndo entre os espaços, provavelmente entre a Mãe e o Pai, é uma 
figura matriz da perturbação, do corte, da invasão que esse espaço 
continuamente vai sofrer ao longo dos anos na obra de Emília Nadal; 
citações, fantasmas, nuvens oblíquas, tudo são dúvidas que, quer no 
sentido próprio, quer no figurado, invadem a obra desta artista.

O cubo da vertigem

“Assim , o cubo estável em que se ladrilha o sossego dos nossos passos 
e se perspectiva o sítio da nossa sombra, começa a ser o lugar 

geométrico do espaço da nossa inquietação” 1

“Emília Nadal tem vindo a seguir os ventos do desastre que atravessam 
os céus das suas caixas sem tecto e sem chão.” 2

Um manifesto nem sempre é um panfleto e o trabalho de Emília Nadal 
nunca é panfletário, mas um exercício de sensibilidade e de razão que 
reflecte o nosso mundo e as suas contradições obrigando-nos a ver e a 
pensar a caminho daquela lucidez que Álvaro de Campos, outro 
mal-educado, recebeu com um palavrão10.

NOTAS

1.Fernando de Azevedo Presença - Ausência em Emília Nadal, in Dois temas de 
Jerónimo Bosch. Dez decomposições. Galeria de Arte Moderna. Sociedade 
Nacional de Belas Artes. Lisboa 1976; 2. Fernando de Azevedo Emília Nadal 
Figuração da Luz. Galeria S. Mamede Lisboa 1992; 3. Rui Mário Gonçalves 
Emília e os outros  in Emília Nadal Pintura de Memórias Plasticine 09 Edições 
Cão Menor 2011; 4. José-Augusto França Saudação a Emília Nadal in Emília 
Nadal Pintura de Memórias Plasticine 09 Edições Cão Menor 2011; 5. Mail de 
18 de Fevereiro de 2015 que Emília Nadal me enviou durante o estudo desta 
exposição; 6. Maria da Conceição Amaral Paisagens/Landscapes Arqueolo-
gias do Futuro. Museu Municipal de Arqueologia de Silves 2006; 7. Emília 
Nadal Projectos e Objectos Galeria Espaço Branco Círculo de Artes Plásticas. 
Coimbra 1981; 8. João Pinharanda Algumas Faces de um Cristal in Emília 
Nadal Tudo o que Acontece  Centro Cultural de Cascais 2011; 9. Idem, ibidem; 
10. Álvaro de Campos Sou Lúcido. 
É a estrofe final do poema:
“Já disse: sou lúcido.
Nada de estéticas com coração:
sou lúcido.
Merda! Sou lúcido.”
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Joaquina Soares

Integrada nas Comemorações do Março Mulher/2015, a presente exposi-
ção, constituída por 48 trabalhos, traz a Setúbal pela primeira vez a obra 
de Emília Nadal, uma das mais importantes artistas plásticas contempo-
râneas portuguesas.

Já vai longe o tempo (1949) em que Emília Nadal entrou primeiro para a 
Escola de Artes Decorativas António Arroio e depois para a Escola 
Superior de Belas-Artes (1956-1961), onde concluiu a licenciatura em 
pintura com a melhor classificação do seu curso, e pode ser hoje difícil 
imaginar quanta firmeza de carácter era necessária para subverter os 
papéis atribuídos ao género, rompendo as paredes do espaço doméstico 
para conquistar um lugar público, em uma sociedade fortemente andro-
cêntrica e avessa a qualquer mudança. 

A obra de Emília Nadal permite interrogarmo-nos sobre a existência entre 
nós de uma Arte do Género. Com efeito, mesmo durante o período de 
encerramento do país aos ventos de mudança do exterior, situação que 
só a Revolução de Abril de 1974 viria alterar radicalmente, a artista 
cultivou o cosmopolitismo e uma extraordinária capacidade de crítica 
social, rompendo tabus e demais interdições. Tenha-se presente a série 
de aguarelas-gouaches de 1973, obra de “clandestinidade” contra a 
guerra colonial, que viria a contaminar a intervenção da artista no painel 
colectivo de 10 de Junho de 1974, promovido pelo Movimento Democráti-
co de Artistas Plásticos, infelizmente hoje desaparecido. Citem-se 
também dois trabalhos da série Sereias, de 1972 (Crepúsculo e O Festim), 
onde a sereia é literalmente devorada por “inocentes” cordeiros. De notar 
que em O Festim, o cenário, algo apocalíptico, possui ressonâncias  das 
suas Arqueologias do Futuro — colapso de um tardo capitalismo descon-
troladamente voraz— que hoje se nos afiguram premonitórias da tragédia 
de 11 de Novembro de 2001, em Nova Iorque. De 1972, importa ainda 
referir uma obra de identificação com o género (?). Trata-se de uma 
extraordinária composição de contexto familiar onde o protagonismo 
recai sobre as crianças (viagem à infância feliz de Emília Nadal?). Valori-
zando as actividades de manutenção relacionadas com os cuidados e 
socialização da infância, nela sobressai a conciliação entre vida familiar e 
projecto artístico conjugados no feminino; porém, outros aspectos e 
inquietações de tão complexa obra, que nos remetem para a permeabili-

dade entre trajecto de vida privada e produção artística, ficam fora da 
brevidade desta introdução.

No pós 1974, Emília Nadal opera a desconstrução dos “modelos femini-
nos de esposa ideal” instituídos pelo Estado Novo, usando linguagens e 
metodologias de filiação Pop Art, segundo interpretação muito própria. 
Na série das embalagens para produtos imaginários, destacam-se os 
trabalhos de 1977, Mulher ideal e A esposa Ideal. 

De um modo geral, é possível afirmar que a obra artística de Emília Nadal 
reflecte criticamente problemas estruturais e abrangentes da sociedade 
portuguesa e, nessa óptica, reconfigura o acto criativo nas suas dimen-
sões social e política, abrindo frestas para lúcida e sensível experimenta-
ção do real.  

Com uma sólida formação académica, Emília Nadal afirma-se não só 
como uma artista plástica singular, com vasto curriculum, mas também 
na comunicação escrita, com destaque para textos sobre educação e 
ensino artístico, violência contra as Mulheres. Na sua participação cívica 
destacam-se a integração em diversas comissões governamentais 
destinadas à análise da educação e do ensino artístico, e a acção de 
democratização do ensino e da fruição pública das artes visuais, na 
Sociedade Nacional de Belas Artes onde desempenha presentemente o 
cargo de Presidente da Assembleia Geral. Em 2013, foi condecorada pelo 
Presidente da República com o grau de Grande Oficial do Mérito Civil.

A exposição deverá proporcionar uma viagem através dos percursos 
artísticos de Emília Nadal, organizando-se por núcleos temáticos.

As obras expostas permitem observar ecos da matricial cultura visual 
mediterrânea (ambas as margens incluídas), em especial da italiana e 
catalã, com revisitações da Flandres (J. Bosch), do mundo luminoso de 
Turner, do cosmopolitismo da Pop Art americana (Andy Warhol, Tom 
Wesselmann, Roy Lichenstein) (AAVV,  2011). Como ilustração da afirma-
ção precedente, observe-se o Canto XI, de 1973, onde o conceito de Pop 
Art está presente não só na linguagem pictórica, como na ideia de 
desconstrução dos mitos estereotipados da cultura portuguesa, em cuja 

sombra estagnava e morria lentamente o país em interminável guerra 
colonial. A linguagem plástica utilizada por Emília Nadal neste trabalho 
recorre à “caixa” de dramatização, exposição, ou simplesmente de 
selecção temática, para de seguida a desactivar através das suas 
diagonais ou oblíquas luminosas. A irreverência colocada na desmistifi-
cação da figura de Camões (desgastada pelo abusivo uso que dela fez a 
ideologia do Estado Novo) materializa-se genialmente em caneca de 
loiça de feira, de tradição popular oitocentista (Rio-Carvalho, 1986).  

Emília Nadal move-se, em oposição dialéctica, entre geometrismo, 
estabilidade, busca de equilíbrio e de rigor (caixa, pêndulo, fio de prumo) 
de remota influência italianizante (Piero della Francesca) e as suas 
oblíquas de luz  em trânsito para o infinito, que atravessam e instabilizam 
a aparente solidez das coisas e das ideias. Uma terceira camada 
impõe-se na construção da narrativa pictórica de Emília Nadal que 
compele à observação crítica da sociedade de consumo massificada, 
com seu ritmo triturador da condição humana e à percepção das patolo-
gias do contexto sociopolítico de pertença mais próximo, usando uma 
imagética realista em aparente mimetismo com as imagens icónicas 
dessa realidade social, mas estética e eticamente transformadas pelo 
génio criativo.
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Entre Piero e Bosch, entre a ordem e o caos dir-se-ia. De Piero vem o cubo 
perspéctico, um contentor de espaço onde o ar ganha forma e volume, 
de Bosch o lugar de todos os lugares invadidos pelo mal sob a forma de 
legião. Afinal há contraste ou convergência entre o italiano e o flamen-
go? Não falamos deles aqui, antes da visão que Emília Nadal deles tem 
e, assim, o contraste torna-se numa singular convergência. Senão 
vejamos:
- o cubo de Piero é apenas aparência de estabilidade malgrado o ovo - 
essa memória da Pala di Brera - o cubo está sempre atravessado e 
deixou de ser um limite, ele é apenas um ponto de apoio para um olhar, 
afinal, desconfiado de si próprio e da sua simulada estabilidade;
- os seres oriundos do Bosch têm um espaço mais vago e menos 
envolvente, apenas um plano de suporte que já nem é palco de teatro 
algum, memórias, ou presenças, ou ameaças, sustentam-se porque 
sim, e existem para nos inquietar nos resíduos de uma caixa que, como 
disse o Rui Mário Gonçalves, parece “lembrar ainda a ordem feliz de 
outras épocas”3.
O cubo pôde também transformar-se num objecto, numa caixa com 
fundo de espelho para multiplicar e devolver o nosso olhar, acentuando, 
em vertigem possível, o nosso desequilíbrio, fonte de uma desconfian-
ça imparável, desconfiança filha de um tempo que pode já não ser 
moderno, mas que não sabe ao certo que tempo é.

II. As imagens e as coisas
Foi José-Augusto França quem ironicamente referiu a “má educação 
interventiva”4 de Emília Nadal, isto a propósito da sua passagem à 
terceira dimensão primeiro em projecto e depois em execução. Na 
primeira metade dos anos setenta essa intervenção começa em 
tempos de uma guerra aparentemente interminável, e, depois, de uma 
revolução, ou melhor, do seu inacabado esboço em 1974 e 75. O 
protesto primeiro, e depois, a dúvida perante o fervilhar da mudança, 
são sinais que ocupam ainda o espaço da pintura ou do desenho, 
utilizando ainda o cubo perspéctico que bebera em Piero e, por ventura, 
no ensino da Escola de Belas Artes, utilizando igualmente uma ocupa-
ção (des)ordenada e caótica do espaço que prolonga as imagens 
boschianas. Menos política e mais social a intervenção de Emília Nadal 
radicaliza-se através da caixa embalagem, primeiro através do 
desenho de projecto, e, logo a seguir, na caixa ela mesma, na lata que 

pode conter tudo, ou quase tudo que diga respeito à sociedade de 
consumo: slogans, “remédios” para males diversos como o “Mysticil” 
ou o “Radicol” e, até, uma paisagem algarvia num desenho agora 
reencontrado nos trabalhos de recolha para esta exposição desenho 
que é, segundo o testemunho da artista “aquele mesmo que motivou a 
primeira lata a qual que seria a génese da série das embalagens. 
Presentemente, neste reencontro inesperado, até me apetece dar ao 
desenho o título de ALLGARVE”5. Assim um desenho dos anos setenta 
pode receber um título reactualizado pela referência a uma ridícula 
campanha turística no âmbito “da manifesta revolta da artista contra a 
degradação da nossa paisagem pelo turismo de massas, contendo a 
costa algarvia liofilizada e pronta a usar”6.

A Acumulação insuportável
Vem de longe essa urgência em “denunciar a corrupção da imagem ao 
serviço do desejo transformado em necessidade”7, urgência retomada 
“nos anos de 2009 – 11, num contexto histórico igualmente intenso e 
dramático [quando] regressa à fórmula das embalagens, que anunciam 
novos produtos capazes de resolver problemas estruturais (a Corrup-
ção) ou de os agravar”8. Nesta renovada situação o espaço pode 
encher-se para além dos limites do suportável, são caixas, caixas que 
já se esqueceram da sua mais remota origem e que transportam os não 
valores do tempo presente, caixas que tudo invadem numa clara alego-
ria para um tempo onde é muito difícil viver alheio a elas e às falsas 
mensagens que nos transmitem. 

O fluir do tempo, evocado na primeira sala desta exposição, não traz 
apenas consigo modificação na estrutura das coisas, ou das pessoas, 
traz também um acréscimo de consciência, uma sageza que é fruto da 
experiência mas que não abranda o espírito crítico, nem a suspeição 
que sempre morou na artista e na sua obra. Excelente prova disso é a 
versão tridimensional do Rapto de Europa “uma assemblage que 
funciona como um verdadeiro manifesto” 9 que começa na mudança do 
nome de rapto para o bem actual resgate, e da iconografia, onde a 
Europa é um esqueleto e o toiro, não mais é Zeus senhor dos deuses e 
dos homens, antes evoca um monstro devorador, o Minotauro, aquele 
mesmo que utiliza a dívida e o seu resgate para amesquinhar os povos 
da Europa.

O espaço descontínuo destinado a exposições temporárias do MAEDS é 
particularmente favorável para mostrar o trabalho de Emília Nadal, uma 
vez que este assume modos bem diversos, formalmente contrastantes, 
muito embora coerentes com os propósitos estéticos e éticos da artista. 
Uma exposição dedicada à obra de “uma mulher com intervenção na 
sociedade” podia voluntariamente limitar-se aos aspectos dessa 
mesma obra mais próximos dessa intenção, no entanto a artista preferiu 
e, muito bem, mostrar não propriamente uma antologia, mas a raiz 
humana e artística das suas indignações e, para isso mesmo, dar a 
indispensável ideia da variedade de que é feito o seu trabalho. O próprio 
percurso que o visitante tem de percorrer neste Museu admite duas 
ordens possíveis de visita e, dentro delas, situações de avanço e de 
recuo, onde a mudança e a continuidade, a variação e a repetição, se 
podem encontrar, tal e qual como na nossa vida de todos os dias; a 
exposição só se vê depois de todos esses caminhos andados, caminhos 
esses que fazem com que o seu princípio, a galeria inicial, seja também 
o seu fim, só que, depois de vista e revista, a galeria introdutória pode e 
deve ganhar um novo sentido.

I. O correr do tempo no correr do espaço
O Museu, este como qualquer outro, é sempre um espaço que se 
atravessa ao sabor do ritmo dos nossos passos e dos nossos olhares, 
bem como das coisas que tem para nós vermos, sejam elas quais forem, 
ele é um lugar onde se somam tempos diversos o nosso e o das coisas, 

SENSIBILIDADE E RAZÃO

Porque sei que o tempo é sempre o tempo
E que o espaço é sempre o espaço apenas
E que o real somente o é dentro dum tempo
E apenas para o espaço que o contém

Quarta Feira de Cinzas T. S. Elliot*

Trad. Ivan Junqueira

onde o tempo flui com o nosso corpo, e é mesmo essa a primeira 
imagem, ou melhor, o continuum de imagens rostos, reais imaginários, 
de Emília Nadal atravessando o seu e nosso tempo juntamente com as 
metamorfoses de uma romã. Lirismo? Por certo que sim; mas um lirismo 
atento e inquieto que não data só de hoje ou da já longa experiência de 
vida da artista, mas que mora na sua obra desde o princípio, pois a ideia 
da travessia e da transformação está presente, mesmo que implícita, 
desde os mais antigos trabalhos aqui apresentados; dir-se-ia que o 
tempo não conta, ou conta pouco, pois apenas afina uma bem antiga 
suspeição. Basta olharmos para obras tão contrastantes como “Arqueo-
logia – Nova Iorque” e “Auto-retrato”, ambas de 1972, elas são espaços 
que contêm tempos bem diversos: um presente doméstico, burguês e 
familiar, e noticias inquietantes de um porvir onde o nosso presente 
passou a arqueologia ou a despojo, numa ruína afinal tornada precoce-
mente patente a 11 de Setembro de 2001. Estes espaços participam da 
mesma visão geométrica do mundo, mais evidente no espaço familiar e 
fechado, afinal aberto numa caixa que se abre para outa e outra ainda, 
lembrando interiores holandeses do séc. XVII ou o nosso Frey Carlos 
(flamengo de origem). É aí mesmo que a agitação de uma menina 
correndo entre os espaços, provavelmente entre a Mãe e o Pai, é uma 
figura matriz da perturbação, do corte, da invasão que esse espaço 
continuamente vai sofrer ao longo dos anos na obra de Emília Nadal; 
citações, fantasmas, nuvens oblíquas, tudo são dúvidas que, quer no 
sentido próprio, quer no figurado, invadem a obra desta artista.

O cubo da vertigem

“Assim , o cubo estável em que se ladrilha o sossego dos nossos passos 
e se perspectiva o sítio da nossa sombra, começa a ser o lugar 

geométrico do espaço da nossa inquietação” 1

“Emília Nadal tem vindo a seguir os ventos do desastre que atravessam 
os céus das suas caixas sem tecto e sem chão.” 2

Um manifesto nem sempre é um panfleto e o trabalho de Emília Nadal 
nunca é panfletário, mas um exercício de sensibilidade e de razão que 
reflecte o nosso mundo e as suas contradições obrigando-nos a ver e a 
pensar a caminho daquela lucidez que Álvaro de Campos, outro 
mal-educado, recebeu com um palavrão10.

NOTAS

1.Fernando de Azevedo Presença - Ausência em Emília Nadal, in Dois temas de 
Jerónimo Bosch. Dez decomposições. Galeria de Arte Moderna. Sociedade 
Nacional de Belas Artes. Lisboa 1976; 2. Fernando de Azevedo Emília Nadal 
Figuração da Luz. Galeria S. Mamede Lisboa 1992; 3. Rui Mário Gonçalves 
Emília e os outros  in Emília Nadal Pintura de Memórias Plasticine 09 Edições 
Cão Menor 2011; 4. José-Augusto França Saudação a Emília Nadal in Emília 
Nadal Pintura de Memórias Plasticine 09 Edições Cão Menor 2011; 5. Mail de 
18 de Fevereiro de 2015 que Emília Nadal me enviou durante o estudo desta 
exposição; 6. Maria da Conceição Amaral Paisagens/Landscapes Arqueolo-
gias do Futuro. Museu Municipal de Arqueologia de Silves 2006; 7. Emília 
Nadal Projectos e Objectos Galeria Espaço Branco Círculo de Artes Plásticas. 
Coimbra 1981; 8. João Pinharanda Algumas Faces de um Cristal in Emília 
Nadal Tudo o que Acontece  Centro Cultural de Cascais 2011; 9. Idem, ibidem; 
10. Álvaro de Campos Sou Lúcido. 
É a estrofe final do poema:
“Já disse: sou lúcido.
Nada de estéticas com coração:
sou lúcido.
Merda! Sou lúcido.”
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onde o tempo flui com o nosso corpo, e é mesmo essa a primeira 
imagem, ou melhor, o continuum de imagens rostos, reais imaginários, 
de Emília Nadal atravessando o seu e nosso tempo juntamente com as 
metamorfoses de uma romã. Lirismo? Por certo que sim; mas um lirismo 
atento e inquieto que não data só de hoje ou da já longa experiência de 
vida da artista, mas que mora na sua obra desde o princípio, pois a ideia 
da travessia e da transformação está presente, mesmo que implícita, 
desde os mais antigos trabalhos aqui apresentados; dir-se-ia que o 
tempo não conta, ou conta pouco, pois apenas afina uma bem antiga 
suspeição. Basta olharmos para obras tão contrastantes como “Arqueo-
logia – Nova Iorque” e “Auto-retrato”, ambas de 1972, elas são espaços 
que contêm tempos bem diversos: um presente doméstico, burguês e 
familiar, e noticias inquietantes de um porvir onde o nosso presente 
passou a arqueologia ou a despojo, numa ruína afinal tornada precoce-
mente patente a 11 de Setembro de 2001. Estes espaços participam da 
mesma visão geométrica do mundo, mais evidente no espaço familiar e 
fechado, afinal aberto numa caixa que se abre para outa e outra ainda, 
lembrando interiores holandeses do séc. XVII ou o nosso Frey Carlos 
(flamengo de origem). É aí mesmo que a agitação de uma menina 
correndo entre os espaços, provavelmente entre a Mãe e o Pai, é uma 
figura matriz da perturbação, do corte, da invasão que esse espaço 
continuamente vai sofrer ao longo dos anos na obra de Emília Nadal; 
citações, fantasmas, nuvens oblíquas, tudo são dúvidas que, quer no 
sentido próprio, quer no figurado, invadem a obra desta artista.

O cubo da vertigem

“Assim , o cubo estável em que se ladrilha o sossego dos nossos passos 
e se perspectiva o sítio da nossa sombra, começa a ser o lugar 

geométrico do espaço da nossa inquietação” 1

“Emília Nadal tem vindo a seguir os ventos do desastre que atravessam 
os céus das suas caixas sem tecto e sem chão.” 2

Um manifesto nem sempre é um panfleto e o trabalho de Emília Nadal 
nunca é panfletário, mas um exercício de sensibilidade e de razão que 
reflecte o nosso mundo e as suas contradições obrigando-nos a ver e a 
pensar a caminho daquela lucidez que Álvaro de Campos, outro 
mal-educado, recebeu com um palavrão10.

NOTAS

1.Fernando de Azevedo Presença - Ausência em Emília Nadal, in Dois temas de 
Jerónimo Bosch. Dez decomposições. Galeria de Arte Moderna. Sociedade 
Nacional de Belas Artes. Lisboa 1976; 2. Fernando de Azevedo Emília Nadal 
Figuração da Luz. Galeria S. Mamede Lisboa 1992; 3. Rui Mário Gonçalves 
Emília e os outros  in Emília Nadal Pintura de Memórias Plasticine 09 Edições 
Cão Menor 2011; 4. José-Augusto França Saudação a Emília Nadal in Emília 
Nadal Pintura de Memórias Plasticine 09 Edições Cão Menor 2011; 5. Mail de 
18 de Fevereiro de 2015 que Emília Nadal me enviou durante o estudo desta 
exposição; 6. Maria da Conceição Amaral Paisagens/Landscapes Arqueolo-
gias do Futuro. Museu Municipal de Arqueologia de Silves 2006; 7. Emília 
Nadal Projectos e Objectos Galeria Espaço Branco Círculo de Artes Plásticas. 
Coimbra 1981; 8. João Pinharanda Algumas Faces de um Cristal in Emília 
Nadal Tudo o que Acontece  Centro Cultural de Cascais 2011; 9. Idem, ibidem; 
10. Álvaro de Campos Sou Lúcido. 
É a estrofe final do poema:
“Já disse: sou lúcido.
Nada de estéticas com coração:
sou lúcido.
Merda! Sou lúcido.”
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Entre Piero e Bosch, entre a ordem e o caos dir-se-ia. De Piero vem o cubo 
perspéctico, um contentor de espaço onde o ar ganha forma e volume, 
de Bosch o lugar de todos os lugares invadidos pelo mal sob a forma de 
legião. Afinal há contraste ou convergência entre o italiano e o flamen-
go? Não falamos deles aqui, antes da visão que Emília Nadal deles tem 
e, assim, o contraste torna-se numa singular convergência. Senão 
vejamos:
- o cubo de Piero é apenas aparência de estabilidade malgrado o ovo - 
essa memória da Pala di Brera - o cubo está sempre atravessado e 
deixou de ser um limite, ele é apenas um ponto de apoio para um olhar, 
afinal, desconfiado de si próprio e da sua simulada estabilidade;
- os seres oriundos do Bosch têm um espaço mais vago e menos 
envolvente, apenas um plano de suporte que já nem é palco de teatro 
algum, memórias, ou presenças, ou ameaças, sustentam-se porque 
sim, e existem para nos inquietar nos resíduos de uma caixa que, como 
disse o Rui Mário Gonçalves, parece “lembrar ainda a ordem feliz de 
outras épocas”3.
O cubo pôde também transformar-se num objecto, numa caixa com 
fundo de espelho para multiplicar e devolver o nosso olhar, acentuando, 
em vertigem possível, o nosso desequilíbrio, fonte de uma desconfian-
ça imparável, desconfiança filha de um tempo que pode já não ser 
moderno, mas que não sabe ao certo que tempo é.

II. As imagens e as coisas
Foi José-Augusto França quem ironicamente referiu a “má educação 
interventiva”4 de Emília Nadal, isto a propósito da sua passagem à 
terceira dimensão primeiro em projecto e depois em execução. Na 
primeira metade dos anos setenta essa intervenção começa em 
tempos de uma guerra aparentemente interminável, e, depois, de uma 
revolução, ou melhor, do seu inacabado esboço em 1974 e 75. O 
protesto primeiro, e depois, a dúvida perante o fervilhar da mudança, 
são sinais que ocupam ainda o espaço da pintura ou do desenho, 
utilizando ainda o cubo perspéctico que bebera em Piero e, por ventura, 
no ensino da Escola de Belas Artes, utilizando igualmente uma ocupa-
ção (des)ordenada e caótica do espaço que prolonga as imagens 
boschianas. Menos política e mais social a intervenção de Emília Nadal 
radicaliza-se através da caixa embalagem, primeiro através do 
desenho de projecto, e, logo a seguir, na caixa ela mesma, na lata que 

pode conter tudo, ou quase tudo que diga respeito à sociedade de 
consumo: slogans, “remédios” para males diversos como o “Mysticil” 
ou o “Radicol” e, até, uma paisagem algarvia num desenho agora 
reencontrado nos trabalhos de recolha para esta exposição desenho 
que é, segundo o testemunho da artista “aquele mesmo que motivou a 
primeira lata a qual que seria a génese da série das embalagens. 
Presentemente, neste reencontro inesperado, até me apetece dar ao 
desenho o título de ALLGARVE”5. Assim um desenho dos anos setenta 
pode receber um título reactualizado pela referência a uma ridícula 
campanha turística no âmbito “da manifesta revolta da artista contra a 
degradação da nossa paisagem pelo turismo de massas, contendo a 
costa algarvia liofilizada e pronta a usar”6.

A Acumulação insuportável
Vem de longe essa urgência em “denunciar a corrupção da imagem ao 
serviço do desejo transformado em necessidade”7, urgência retomada 
“nos anos de 2009 – 11, num contexto histórico igualmente intenso e 
dramático [quando] regressa à fórmula das embalagens, que anunciam 
novos produtos capazes de resolver problemas estruturais (a Corrup-
ção) ou de os agravar”8. Nesta renovada situação o espaço pode 
encher-se para além dos limites do suportável, são caixas, caixas que 
já se esqueceram da sua mais remota origem e que transportam os não 
valores do tempo presente, caixas que tudo invadem numa clara alego-
ria para um tempo onde é muito difícil viver alheio a elas e às falsas 
mensagens que nos transmitem. 

O fluir do tempo, evocado na primeira sala desta exposição, não traz 
apenas consigo modificação na estrutura das coisas, ou das pessoas, 
traz também um acréscimo de consciência, uma sageza que é fruto da 
experiência mas que não abranda o espírito crítico, nem a suspeição 
que sempre morou na artista e na sua obra. Excelente prova disso é a 
versão tridimensional do Rapto de Europa “uma assemblage que 
funciona como um verdadeiro manifesto” 9 que começa na mudança do 
nome de rapto para o bem actual resgate, e da iconografia, onde a 
Europa é um esqueleto e o toiro, não mais é Zeus senhor dos deuses e 
dos homens, antes evoca um monstro devorador, o Minotauro, aquele 
mesmo que utiliza a dívida e o seu resgate para amesquinhar os povos 
da Europa.

O espaço descontínuo destinado a exposições temporárias do MAEDS é 
particularmente favorável para mostrar o trabalho de Emília Nadal, uma 
vez que este assume modos bem diversos, formalmente contrastantes, 
muito embora coerentes com os propósitos estéticos e éticos da artista. 
Uma exposição dedicada à obra de “uma mulher com intervenção na 
sociedade” podia voluntariamente limitar-se aos aspectos dessa 
mesma obra mais próximos dessa intenção, no entanto a artista preferiu 
e, muito bem, mostrar não propriamente uma antologia, mas a raiz 
humana e artística das suas indignações e, para isso mesmo, dar a 
indispensável ideia da variedade de que é feito o seu trabalho. O próprio 
percurso que o visitante tem de percorrer neste Museu admite duas 
ordens possíveis de visita e, dentro delas, situações de avanço e de 
recuo, onde a mudança e a continuidade, a variação e a repetição, se 
podem encontrar, tal e qual como na nossa vida de todos os dias; a 
exposição só se vê depois de todos esses caminhos andados, caminhos 
esses que fazem com que o seu princípio, a galeria inicial, seja também 
o seu fim, só que, depois de vista e revista, a galeria introdutória pode e 
deve ganhar um novo sentido.

I. O correr do tempo no correr do espaço
O Museu, este como qualquer outro, é sempre um espaço que se 
atravessa ao sabor do ritmo dos nossos passos e dos nossos olhares, 
bem como das coisas que tem para nós vermos, sejam elas quais forem, 
ele é um lugar onde se somam tempos diversos o nosso e o das coisas, 

onde o tempo flui com o nosso corpo, e é mesmo essa a primeira 
imagem, ou melhor, o continuum de imagens rostos, reais imaginários, 
de Emília Nadal atravessando o seu e nosso tempo juntamente com as 
metamorfoses de uma romã. Lirismo? Por certo que sim; mas um lirismo 
atento e inquieto que não data só de hoje ou da já longa experiência de 
vida da artista, mas que mora na sua obra desde o princípio, pois a ideia 
da travessia e da transformação está presente, mesmo que implícita, 
desde os mais antigos trabalhos aqui apresentados; dir-se-ia que o 
tempo não conta, ou conta pouco, pois apenas afina uma bem antiga 
suspeição. Basta olharmos para obras tão contrastantes como “Arqueo-
logia – Nova Iorque” e “Auto-retrato”, ambas de 1972, elas são espaços 
que contêm tempos bem diversos: um presente doméstico, burguês e 
familiar, e noticias inquietantes de um porvir onde o nosso presente 
passou a arqueologia ou a despojo, numa ruína afinal tornada precoce-
mente patente a 11 de Setembro de 2001. Estes espaços participam da 
mesma visão geométrica do mundo, mais evidente no espaço familiar e 
fechado, afinal aberto numa caixa que se abre para outa e outra ainda, 
lembrando interiores holandeses do séc. XVII ou o nosso Frey Carlos 
(flamengo de origem). É aí mesmo que a agitação de uma menina 
correndo entre os espaços, provavelmente entre a Mãe e o Pai, é uma 
figura matriz da perturbação, do corte, da invasão que esse espaço 
continuamente vai sofrer ao longo dos anos na obra de Emília Nadal; 
citações, fantasmas, nuvens oblíquas, tudo são dúvidas que, quer no 
sentido próprio, quer no figurado, invadem a obra desta artista.

O cubo da vertigem

“Assim , o cubo estável em que se ladrilha o sossego dos nossos passos 
e se perspectiva o sítio da nossa sombra, começa a ser o lugar 

geométrico do espaço da nossa inquietação” 1

“Emília Nadal tem vindo a seguir os ventos do desastre que atravessam 
os céus das suas caixas sem tecto e sem chão.” 2

Um manifesto nem sempre é um panfleto e o trabalho de Emília Nadal 
nunca é panfletário, mas um exercício de sensibilidade e de razão que 
reflecte o nosso mundo e as suas contradições obrigando-nos a ver e a 
pensar a caminho daquela lucidez que Álvaro de Campos, outro 
mal-educado, recebeu com um palavrão10.

NOTAS

1.Fernando de Azevedo Presença - Ausência em Emília Nadal, in Dois temas de 
Jerónimo Bosch. Dez decomposições. Galeria de Arte Moderna. Sociedade 
Nacional de Belas Artes. Lisboa 1976; 2. Fernando de Azevedo Emília Nadal 
Figuração da Luz. Galeria S. Mamede Lisboa 1992; 3. Rui Mário Gonçalves 
Emília e os outros  in Emília Nadal Pintura de Memórias Plasticine 09 Edições 
Cão Menor 2011; 4. José-Augusto França Saudação a Emília Nadal in Emília 
Nadal Pintura de Memórias Plasticine 09 Edições Cão Menor 2011; 5. Mail de 
18 de Fevereiro de 2015 que Emília Nadal me enviou durante o estudo desta 
exposição; 6. Maria da Conceição Amaral Paisagens/Landscapes Arqueolo-
gias do Futuro. Museu Municipal de Arqueologia de Silves 2006; 7. Emília 
Nadal Projectos e Objectos Galeria Espaço Branco Círculo de Artes Plásticas. 
Coimbra 1981; 8. João Pinharanda Algumas Faces de um Cristal in Emília 
Nadal Tudo o que Acontece  Centro Cultural de Cascais 2011; 9. Idem, ibidem; 
10. Álvaro de Campos Sou Lúcido. 
É a estrofe final do poema:
“Já disse: sou lúcido.
Nada de estéticas com coração:
sou lúcido.
Merda! Sou lúcido.”

José Luis Porfírio
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Entre Piero e Bosch, entre a ordem e o caos dir-se-ia. De Piero vem o cubo 
perspéctico, um contentor de espaço onde o ar ganha forma e volume, 
de Bosch o lugar de todos os lugares invadidos pelo mal sob a forma de 
legião. Afinal há contraste ou convergência entre o italiano e o flamen-
go? Não falamos deles aqui, antes da visão que Emília Nadal deles tem 
e, assim, o contraste torna-se numa singular convergência. Senão 
vejamos:
- o cubo de Piero é apenas aparência de estabilidade malgrado o ovo - 
essa memória da Pala di Brera - o cubo está sempre atravessado e 
deixou de ser um limite, ele é apenas um ponto de apoio para um olhar, 
afinal, desconfiado de si próprio e da sua simulada estabilidade;
- os seres oriundos do Bosch têm um espaço mais vago e menos 
envolvente, apenas um plano de suporte que já nem é palco de teatro 
algum, memórias, ou presenças, ou ameaças, sustentam-se porque 
sim, e existem para nos inquietar nos resíduos de uma caixa que, como 
disse o Rui Mário Gonçalves, parece “lembrar ainda a ordem feliz de 
outras épocas”3.
O cubo pôde também transformar-se num objecto, numa caixa com 
fundo de espelho para multiplicar e devolver o nosso olhar, acentuando, 
em vertigem possível, o nosso desequilíbrio, fonte de uma desconfian-
ça imparável, desconfiança filha de um tempo que pode já não ser 
moderno, mas que não sabe ao certo que tempo é.

II. As imagens e as coisas
Foi José-Augusto França quem ironicamente referiu a “má educação 
interventiva”4 de Emília Nadal, isto a propósito da sua passagem à 
terceira dimensão primeiro em projecto e depois em execução. Na 
primeira metade dos anos setenta essa intervenção começa em 
tempos de uma guerra aparentemente interminável, e, depois, de uma 
revolução, ou melhor, do seu inacabado esboço em 1974 e 75. O 
protesto primeiro, e depois, a dúvida perante o fervilhar da mudança, 
são sinais que ocupam ainda o espaço da pintura ou do desenho, 
utilizando ainda o cubo perspéctico que bebera em Piero e, por ventura, 
no ensino da Escola de Belas Artes, utilizando igualmente uma ocupa-
ção (des)ordenada e caótica do espaço que prolonga as imagens 
boschianas. Menos política e mais social a intervenção de Emília Nadal 
radicaliza-se através da caixa embalagem, primeiro através do 
desenho de projecto, e, logo a seguir, na caixa ela mesma, na lata que 

pode conter tudo, ou quase tudo que diga respeito à sociedade de 
consumo: slogans, “remédios” para males diversos como o “Mysticil” 
ou o “Radicol” e, até, uma paisagem algarvia num desenho agora 
reencontrado nos trabalhos de recolha para esta exposição desenho 
que é, segundo o testemunho da artista “aquele mesmo que motivou a 
primeira lata a qual que seria a génese da série das embalagens. 
Presentemente, neste reencontro inesperado, até me apetece dar ao 
desenho o título de ALLGARVE”5. Assim um desenho dos anos setenta 
pode receber um título reactualizado pela referência a uma ridícula 
campanha turística no âmbito “da manifesta revolta da artista contra a 
degradação da nossa paisagem pelo turismo de massas, contendo a 
costa algarvia liofilizada e pronta a usar”6.

A Acumulação insuportável
Vem de longe essa urgência em “denunciar a corrupção da imagem ao 
serviço do desejo transformado em necessidade”7, urgência retomada 
“nos anos de 2009 – 11, num contexto histórico igualmente intenso e 
dramático [quando] regressa à fórmula das embalagens, que anunciam 
novos produtos capazes de resolver problemas estruturais (a Corrup-
ção) ou de os agravar”8. Nesta renovada situação o espaço pode 
encher-se para além dos limites do suportável, são caixas, caixas que 
já se esqueceram da sua mais remota origem e que transportam os não 
valores do tempo presente, caixas que tudo invadem numa clara alego-
ria para um tempo onde é muito difícil viver alheio a elas e às falsas 
mensagens que nos transmitem. 

O fluir do tempo, evocado na primeira sala desta exposição, não traz 
apenas consigo modificação na estrutura das coisas, ou das pessoas, 
traz também um acréscimo de consciência, uma sageza que é fruto da 
experiência mas que não abranda o espírito crítico, nem a suspeição 
que sempre morou na artista e na sua obra. Excelente prova disso é a 
versão tridimensional do Rapto de Europa “uma assemblage que 
funciona como um verdadeiro manifesto” 9 que começa na mudança do 
nome de rapto para o bem actual resgate, e da iconografia, onde a 
Europa é um esqueleto e o toiro, não mais é Zeus senhor dos deuses e 
dos homens, antes evoca um monstro devorador, o Minotauro, aquele 
mesmo que utiliza a dívida e o seu resgate para amesquinhar os povos 
da Europa.

O espaço descontínuo destinado a exposições temporárias do MAEDS é 
particularmente favorável para mostrar o trabalho de Emília Nadal, uma 
vez que este assume modos bem diversos, formalmente contrastantes, 
muito embora coerentes com os propósitos estéticos e éticos da artista. 
Uma exposição dedicada à obra de “uma mulher com intervenção na 
sociedade” podia voluntariamente limitar-se aos aspectos dessa 
mesma obra mais próximos dessa intenção, no entanto a artista preferiu 
e, muito bem, mostrar não propriamente uma antologia, mas a raiz 
humana e artística das suas indignações e, para isso mesmo, dar a 
indispensável ideia da variedade de que é feito o seu trabalho. O próprio 
percurso que o visitante tem de percorrer neste Museu admite duas 
ordens possíveis de visita e, dentro delas, situações de avanço e de 
recuo, onde a mudança e a continuidade, a variação e a repetição, se 
podem encontrar, tal e qual como na nossa vida de todos os dias; a 
exposição só se vê depois de todos esses caminhos andados, caminhos 
esses que fazem com que o seu princípio, a galeria inicial, seja também 
o seu fim, só que, depois de vista e revista, a galeria introdutória pode e 
deve ganhar um novo sentido.

I. O correr do tempo no correr do espaço
O Museu, este como qualquer outro, é sempre um espaço que se 
atravessa ao sabor do ritmo dos nossos passos e dos nossos olhares, 
bem como das coisas que tem para nós vermos, sejam elas quais forem, 
ele é um lugar onde se somam tempos diversos o nosso e o das coisas, 

onde o tempo flui com o nosso corpo, e é mesmo essa a primeira 
imagem, ou melhor, o continuum de imagens rostos, reais imaginários, 
de Emília Nadal atravessando o seu e nosso tempo juntamente com as 
metamorfoses de uma romã. Lirismo? Por certo que sim; mas um lirismo 
atento e inquieto que não data só de hoje ou da já longa experiência de 
vida da artista, mas que mora na sua obra desde o princípio, pois a ideia 
da travessia e da transformação está presente, mesmo que implícita, 
desde os mais antigos trabalhos aqui apresentados; dir-se-ia que o 
tempo não conta, ou conta pouco, pois apenas afina uma bem antiga 
suspeição. Basta olharmos para obras tão contrastantes como “Arqueo-
logia – Nova Iorque” e “Auto-retrato”, ambas de 1972, elas são espaços 
que contêm tempos bem diversos: um presente doméstico, burguês e 
familiar, e noticias inquietantes de um porvir onde o nosso presente 
passou a arqueologia ou a despojo, numa ruína afinal tornada precoce-
mente patente a 11 de Setembro de 2001. Estes espaços participam da 
mesma visão geométrica do mundo, mais evidente no espaço familiar e 
fechado, afinal aberto numa caixa que se abre para outa e outra ainda, 
lembrando interiores holandeses do séc. XVII ou o nosso Frey Carlos 
(flamengo de origem). É aí mesmo que a agitação de uma menina 
correndo entre os espaços, provavelmente entre a Mãe e o Pai, é uma 
figura matriz da perturbação, do corte, da invasão que esse espaço 
continuamente vai sofrer ao longo dos anos na obra de Emília Nadal; 
citações, fantasmas, nuvens oblíquas, tudo são dúvidas que, quer no 
sentido próprio, quer no figurado, invadem a obra desta artista.

O cubo da vertigem

“Assim , o cubo estável em que se ladrilha o sossego dos nossos passos 
e se perspectiva o sítio da nossa sombra, começa a ser o lugar 

geométrico do espaço da nossa inquietação” 1

“Emília Nadal tem vindo a seguir os ventos do desastre que atravessam 
os céus das suas caixas sem tecto e sem chão.” 2

Um manifesto nem sempre é um panfleto e o trabalho de Emília Nadal 
nunca é panfletário, mas um exercício de sensibilidade e de razão que 
reflecte o nosso mundo e as suas contradições obrigando-nos a ver e a 
pensar a caminho daquela lucidez que Álvaro de Campos, outro 
mal-educado, recebeu com um palavrão10.

NOTAS

1.Fernando de Azevedo Presença - Ausência em Emília Nadal, in Dois temas de 
Jerónimo Bosch. Dez decomposições. Galeria de Arte Moderna. Sociedade 
Nacional de Belas Artes. Lisboa 1976; 2. Fernando de Azevedo Emília Nadal 
Figuração da Luz. Galeria S. Mamede Lisboa 1992; 3. Rui Mário Gonçalves 
Emília e os outros  in Emília Nadal Pintura de Memórias Plasticine 09 Edições 
Cão Menor 2011; 4. José-Augusto França Saudação a Emília Nadal in Emília 
Nadal Pintura de Memórias Plasticine 09 Edições Cão Menor 2011; 5. Mail de 
18 de Fevereiro de 2015 que Emília Nadal me enviou durante o estudo desta 
exposição; 6. Maria da Conceição Amaral Paisagens/Landscapes Arqueolo-
gias do Futuro. Museu Municipal de Arqueologia de Silves 2006; 7. Emília 
Nadal Projectos e Objectos Galeria Espaço Branco Círculo de Artes Plásticas. 
Coimbra 1981; 8. João Pinharanda Algumas Faces de um Cristal in Emília 
Nadal Tudo o que Acontece  Centro Cultural de Cascais 2011; 9. Idem, ibidem; 
10. Álvaro de Campos Sou Lúcido. 
É a estrofe final do poema:
“Já disse: sou lúcido.
Nada de estéticas com coração:
sou lúcido.
Merda! Sou lúcido.”

8 |
CANTO XI | Óleo s/tela, 1973 | 0,60 x 0,80 m (Colecção M.J. Vaz)  



Entre Piero e Bosch, entre a ordem e o caos dir-se-ia. De Piero vem o cubo 
perspéctico, um contentor de espaço onde o ar ganha forma e volume, 
de Bosch o lugar de todos os lugares invadidos pelo mal sob a forma de 
legião. Afinal há contraste ou convergência entre o italiano e o flamen-
go? Não falamos deles aqui, antes da visão que Emília Nadal deles tem 
e, assim, o contraste torna-se numa singular convergência. Senão 
vejamos:
- o cubo de Piero é apenas aparência de estabilidade malgrado o ovo - 
essa memória da Pala di Brera - o cubo está sempre atravessado e 
deixou de ser um limite, ele é apenas um ponto de apoio para um olhar, 
afinal, desconfiado de si próprio e da sua simulada estabilidade;
- os seres oriundos do Bosch têm um espaço mais vago e menos 
envolvente, apenas um plano de suporte que já nem é palco de teatro 
algum, memórias, ou presenças, ou ameaças, sustentam-se porque 
sim, e existem para nos inquietar nos resíduos de uma caixa que, como 
disse o Rui Mário Gonçalves, parece “lembrar ainda a ordem feliz de 
outras épocas”3.
O cubo pôde também transformar-se num objecto, numa caixa com 
fundo de espelho para multiplicar e devolver o nosso olhar, acentuando, 
em vertigem possível, o nosso desequilíbrio, fonte de uma desconfian-
ça imparável, desconfiança filha de um tempo que pode já não ser 
moderno, mas que não sabe ao certo que tempo é.

II. As imagens e as coisas
Foi José-Augusto França quem ironicamente referiu a “má educação 
interventiva”4 de Emília Nadal, isto a propósito da sua passagem à 
terceira dimensão primeiro em projecto e depois em execução. Na 
primeira metade dos anos setenta essa intervenção começa em 
tempos de uma guerra aparentemente interminável, e, depois, de uma 
revolução, ou melhor, do seu inacabado esboço em 1974 e 75. O 
protesto primeiro, e depois, a dúvida perante o fervilhar da mudança, 
são sinais que ocupam ainda o espaço da pintura ou do desenho, 
utilizando ainda o cubo perspéctico que bebera em Piero e, por ventura, 
no ensino da Escola de Belas Artes, utilizando igualmente uma ocupa-
ção (des)ordenada e caótica do espaço que prolonga as imagens 
boschianas. Menos política e mais social a intervenção de Emília Nadal 
radicaliza-se através da caixa embalagem, primeiro através do 
desenho de projecto, e, logo a seguir, na caixa ela mesma, na lata que 

pode conter tudo, ou quase tudo que diga respeito à sociedade de 
consumo: slogans, “remédios” para males diversos como o “Mysticil” 
ou o “Radicol” e, até, uma paisagem algarvia num desenho agora 
reencontrado nos trabalhos de recolha para esta exposição desenho 
que é, segundo o testemunho da artista “aquele mesmo que motivou a 
primeira lata a qual que seria a génese da série das embalagens. 
Presentemente, neste reencontro inesperado, até me apetece dar ao 
desenho o título de ALLGARVE”5. Assim um desenho dos anos setenta 
pode receber um título reactualizado pela referência a uma ridícula 
campanha turística no âmbito “da manifesta revolta da artista contra a 
degradação da nossa paisagem pelo turismo de massas, contendo a 
costa algarvia liofilizada e pronta a usar”6.

A Acumulação insuportável
Vem de longe essa urgência em “denunciar a corrupção da imagem ao 
serviço do desejo transformado em necessidade”7, urgência retomada 
“nos anos de 2009 – 11, num contexto histórico igualmente intenso e 
dramático [quando] regressa à fórmula das embalagens, que anunciam 
novos produtos capazes de resolver problemas estruturais (a Corrup-
ção) ou de os agravar”8. Nesta renovada situação o espaço pode 
encher-se para além dos limites do suportável, são caixas, caixas que 
já se esqueceram da sua mais remota origem e que transportam os não 
valores do tempo presente, caixas que tudo invadem numa clara alego-
ria para um tempo onde é muito difícil viver alheio a elas e às falsas 
mensagens que nos transmitem. 

O fluir do tempo, evocado na primeira sala desta exposição, não traz 
apenas consigo modificação na estrutura das coisas, ou das pessoas, 
traz também um acréscimo de consciência, uma sageza que é fruto da 
experiência mas que não abranda o espírito crítico, nem a suspeição 
que sempre morou na artista e na sua obra. Excelente prova disso é a 
versão tridimensional do Rapto de Europa “uma assemblage que 
funciona como um verdadeiro manifesto” 9 que começa na mudança do 
nome de rapto para o bem actual resgate, e da iconografia, onde a 
Europa é um esqueleto e o toiro, não mais é Zeus senhor dos deuses e 
dos homens, antes evoca um monstro devorador, o Minotauro, aquele 
mesmo que utiliza a dívida e o seu resgate para amesquinhar os povos 
da Europa.

O espaço descontínuo destinado a exposições temporárias do MAEDS é 
particularmente favorável para mostrar o trabalho de Emília Nadal, uma 
vez que este assume modos bem diversos, formalmente contrastantes, 
muito embora coerentes com os propósitos estéticos e éticos da artista. 
Uma exposição dedicada à obra de “uma mulher com intervenção na 
sociedade” podia voluntariamente limitar-se aos aspectos dessa 
mesma obra mais próximos dessa intenção, no entanto a artista preferiu 
e, muito bem, mostrar não propriamente uma antologia, mas a raiz 
humana e artística das suas indignações e, para isso mesmo, dar a 
indispensável ideia da variedade de que é feito o seu trabalho. O próprio 
percurso que o visitante tem de percorrer neste Museu admite duas 
ordens possíveis de visita e, dentro delas, situações de avanço e de 
recuo, onde a mudança e a continuidade, a variação e a repetição, se 
podem encontrar, tal e qual como na nossa vida de todos os dias; a 
exposição só se vê depois de todos esses caminhos andados, caminhos 
esses que fazem com que o seu princípio, a galeria inicial, seja também 
o seu fim, só que, depois de vista e revista, a galeria introdutória pode e 
deve ganhar um novo sentido.

I. O correr do tempo no correr do espaço
O Museu, este como qualquer outro, é sempre um espaço que se 
atravessa ao sabor do ritmo dos nossos passos e dos nossos olhares, 
bem como das coisas que tem para nós vermos, sejam elas quais forem, 
ele é um lugar onde se somam tempos diversos o nosso e o das coisas, 

onde o tempo flui com o nosso corpo, e é mesmo essa a primeira 
imagem, ou melhor, o continuum de imagens rostos, reais imaginários, 
de Emília Nadal atravessando o seu e nosso tempo juntamente com as 
metamorfoses de uma romã. Lirismo? Por certo que sim; mas um lirismo 
atento e inquieto que não data só de hoje ou da já longa experiência de 
vida da artista, mas que mora na sua obra desde o princípio, pois a ideia 
da travessia e da transformação está presente, mesmo que implícita, 
desde os mais antigos trabalhos aqui apresentados; dir-se-ia que o 
tempo não conta, ou conta pouco, pois apenas afina uma bem antiga 
suspeição. Basta olharmos para obras tão contrastantes como “Arqueo-
logia – Nova Iorque” e “Auto-retrato”, ambas de 1972, elas são espaços 
que contêm tempos bem diversos: um presente doméstico, burguês e 
familiar, e noticias inquietantes de um porvir onde o nosso presente 
passou a arqueologia ou a despojo, numa ruína afinal tornada precoce-
mente patente a 11 de Setembro de 2001. Estes espaços participam da 
mesma visão geométrica do mundo, mais evidente no espaço familiar e 
fechado, afinal aberto numa caixa que se abre para outa e outra ainda, 
lembrando interiores holandeses do séc. XVII ou o nosso Frey Carlos 
(flamengo de origem). É aí mesmo que a agitação de uma menina 
correndo entre os espaços, provavelmente entre a Mãe e o Pai, é uma 
figura matriz da perturbação, do corte, da invasão que esse espaço 
continuamente vai sofrer ao longo dos anos na obra de Emília Nadal; 
citações, fantasmas, nuvens oblíquas, tudo são dúvidas que, quer no 
sentido próprio, quer no figurado, invadem a obra desta artista.

O cubo da vertigem

“Assim , o cubo estável em que se ladrilha o sossego dos nossos passos 
e se perspectiva o sítio da nossa sombra, começa a ser o lugar 

geométrico do espaço da nossa inquietação” 1

“Emília Nadal tem vindo a seguir os ventos do desastre que atravessam 
os céus das suas caixas sem tecto e sem chão.” 2

Um manifesto nem sempre é um panfleto e o trabalho de Emília Nadal 
nunca é panfletário, mas um exercício de sensibilidade e de razão que 
reflecte o nosso mundo e as suas contradições obrigando-nos a ver e a 
pensar a caminho daquela lucidez que Álvaro de Campos, outro 
mal-educado, recebeu com um palavrão10.

NOTAS

1.Fernando de Azevedo Presença - Ausência em Emília Nadal, in Dois temas de 
Jerónimo Bosch. Dez decomposições. Galeria de Arte Moderna. Sociedade 
Nacional de Belas Artes. Lisboa 1976; 2. Fernando de Azevedo Emília Nadal 
Figuração da Luz. Galeria S. Mamede Lisboa 1992; 3. Rui Mário Gonçalves 
Emília e os outros  in Emília Nadal Pintura de Memórias Plasticine 09 Edições 
Cão Menor 2011; 4. José-Augusto França Saudação a Emília Nadal in Emília 
Nadal Pintura de Memórias Plasticine 09 Edições Cão Menor 2011; 5. Mail de 
18 de Fevereiro de 2015 que Emília Nadal me enviou durante o estudo desta 
exposição; 6. Maria da Conceição Amaral Paisagens/Landscapes Arqueolo-
gias do Futuro. Museu Municipal de Arqueologia de Silves 2006; 7. Emília 
Nadal Projectos e Objectos Galeria Espaço Branco Círculo de Artes Plásticas. 
Coimbra 1981; 8. João Pinharanda Algumas Faces de um Cristal in Emília 
Nadal Tudo o que Acontece  Centro Cultural de Cascais 2011; 9. Idem, ibidem; 
10. Álvaro de Campos Sou Lúcido. 
É a estrofe final do poema:
“Já disse: sou lúcido.
Nada de estéticas com coração:
sou lúcido.
Merda! Sou lúcido.”

Tentações de Santo Antão. Homenagem a J. Bosch | Óleo s/tela e colagens, 1975  | 0,91 x 1,23 m (Colecção Fundação Calouste Gulbenkian)



Entre Piero e Bosch, entre a ordem e o caos dir-se-ia. De Piero vem o cubo 
perspéctico, um contentor de espaço onde o ar ganha forma e volume, 
de Bosch o lugar de todos os lugares invadidos pelo mal sob a forma de 
legião. Afinal há contraste ou convergência entre o italiano e o flamen-
go? Não falamos deles aqui, antes da visão que Emília Nadal deles tem 
e, assim, o contraste torna-se numa singular convergência. Senão 
vejamos:
- o cubo de Piero é apenas aparência de estabilidade malgrado o ovo - 
essa memória da Pala di Brera - o cubo está sempre atravessado e 
deixou de ser um limite, ele é apenas um ponto de apoio para um olhar, 
afinal, desconfiado de si próprio e da sua simulada estabilidade;
- os seres oriundos do Bosch têm um espaço mais vago e menos 
envolvente, apenas um plano de suporte que já nem é palco de teatro 
algum, memórias, ou presenças, ou ameaças, sustentam-se porque 
sim, e existem para nos inquietar nos resíduos de uma caixa que, como 
disse o Rui Mário Gonçalves, parece “lembrar ainda a ordem feliz de 
outras épocas”3.
O cubo pôde também transformar-se num objecto, numa caixa com 
fundo de espelho para multiplicar e devolver o nosso olhar, acentuando, 
em vertigem possível, o nosso desequilíbrio, fonte de uma desconfian-
ça imparável, desconfiança filha de um tempo que pode já não ser 
moderno, mas que não sabe ao certo que tempo é.

II. As imagens e as coisas
Foi José-Augusto França quem ironicamente referiu a “má educação 
interventiva”4 de Emília Nadal, isto a propósito da sua passagem à 
terceira dimensão primeiro em projecto e depois em execução. Na 
primeira metade dos anos setenta essa intervenção começa em 
tempos de uma guerra aparentemente interminável, e, depois, de uma 
revolução, ou melhor, do seu inacabado esboço em 1974 e 75. O 
protesto primeiro, e depois, a dúvida perante o fervilhar da mudança, 
são sinais que ocupam ainda o espaço da pintura ou do desenho, 
utilizando ainda o cubo perspéctico que bebera em Piero e, por ventura, 
no ensino da Escola de Belas Artes, utilizando igualmente uma ocupa-
ção (des)ordenada e caótica do espaço que prolonga as imagens 
boschianas. Menos política e mais social a intervenção de Emília Nadal 
radicaliza-se através da caixa embalagem, primeiro através do 
desenho de projecto, e, logo a seguir, na caixa ela mesma, na lata que 

pode conter tudo, ou quase tudo que diga respeito à sociedade de 
consumo: slogans, “remédios” para males diversos como o “Mysticil” 
ou o “Radicol” e, até, uma paisagem algarvia num desenho agora 
reencontrado nos trabalhos de recolha para esta exposição desenho 
que é, segundo o testemunho da artista “aquele mesmo que motivou a 
primeira lata a qual que seria a génese da série das embalagens. 
Presentemente, neste reencontro inesperado, até me apetece dar ao 
desenho o título de ALLGARVE”5. Assim um desenho dos anos setenta 
pode receber um título reactualizado pela referência a uma ridícula 
campanha turística no âmbito “da manifesta revolta da artista contra a 
degradação da nossa paisagem pelo turismo de massas, contendo a 
costa algarvia liofilizada e pronta a usar”6.

A Acumulação insuportável
Vem de longe essa urgência em “denunciar a corrupção da imagem ao 
serviço do desejo transformado em necessidade”7, urgência retomada 
“nos anos de 2009 – 11, num contexto histórico igualmente intenso e 
dramático [quando] regressa à fórmula das embalagens, que anunciam 
novos produtos capazes de resolver problemas estruturais (a Corrup-
ção) ou de os agravar”8. Nesta renovada situação o espaço pode 
encher-se para além dos limites do suportável, são caixas, caixas que 
já se esqueceram da sua mais remota origem e que transportam os não 
valores do tempo presente, caixas que tudo invadem numa clara alego-
ria para um tempo onde é muito difícil viver alheio a elas e às falsas 
mensagens que nos transmitem. 

O fluir do tempo, evocado na primeira sala desta exposição, não traz 
apenas consigo modificação na estrutura das coisas, ou das pessoas, 
traz também um acréscimo de consciência, uma sageza que é fruto da 
experiência mas que não abranda o espírito crítico, nem a suspeição 
que sempre morou na artista e na sua obra. Excelente prova disso é a 
versão tridimensional do Rapto de Europa “uma assemblage que 
funciona como um verdadeiro manifesto” 9 que começa na mudança do 
nome de rapto para o bem actual resgate, e da iconografia, onde a 
Europa é um esqueleto e o toiro, não mais é Zeus senhor dos deuses e 
dos homens, antes evoca um monstro devorador, o Minotauro, aquele 
mesmo que utiliza a dívida e o seu resgate para amesquinhar os povos 
da Europa.

O espaço descontínuo destinado a exposições temporárias do MAEDS é 
particularmente favorável para mostrar o trabalho de Emília Nadal, uma 
vez que este assume modos bem diversos, formalmente contrastantes, 
muito embora coerentes com os propósitos estéticos e éticos da artista. 
Uma exposição dedicada à obra de “uma mulher com intervenção na 
sociedade” podia voluntariamente limitar-se aos aspectos dessa 
mesma obra mais próximos dessa intenção, no entanto a artista preferiu 
e, muito bem, mostrar não propriamente uma antologia, mas a raiz 
humana e artística das suas indignações e, para isso mesmo, dar a 
indispensável ideia da variedade de que é feito o seu trabalho. O próprio 
percurso que o visitante tem de percorrer neste Museu admite duas 
ordens possíveis de visita e, dentro delas, situações de avanço e de 
recuo, onde a mudança e a continuidade, a variação e a repetição, se 
podem encontrar, tal e qual como na nossa vida de todos os dias; a 
exposição só se vê depois de todos esses caminhos andados, caminhos 
esses que fazem com que o seu princípio, a galeria inicial, seja também 
o seu fim, só que, depois de vista e revista, a galeria introdutória pode e 
deve ganhar um novo sentido.

I. O correr do tempo no correr do espaço
O Museu, este como qualquer outro, é sempre um espaço que se 
atravessa ao sabor do ritmo dos nossos passos e dos nossos olhares, 
bem como das coisas que tem para nós vermos, sejam elas quais forem, 
ele é um lugar onde se somam tempos diversos o nosso e o das coisas, 

onde o tempo flui com o nosso corpo, e é mesmo essa a primeira 
imagem, ou melhor, o continuum de imagens rostos, reais imaginários, 
de Emília Nadal atravessando o seu e nosso tempo juntamente com as 
metamorfoses de uma romã. Lirismo? Por certo que sim; mas um lirismo 
atento e inquieto que não data só de hoje ou da já longa experiência de 
vida da artista, mas que mora na sua obra desde o princípio, pois a ideia 
da travessia e da transformação está presente, mesmo que implícita, 
desde os mais antigos trabalhos aqui apresentados; dir-se-ia que o 
tempo não conta, ou conta pouco, pois apenas afina uma bem antiga 
suspeição. Basta olharmos para obras tão contrastantes como “Arqueo-
logia – Nova Iorque” e “Auto-retrato”, ambas de 1972, elas são espaços 
que contêm tempos bem diversos: um presente doméstico, burguês e 
familiar, e noticias inquietantes de um porvir onde o nosso presente 
passou a arqueologia ou a despojo, numa ruína afinal tornada precoce-
mente patente a 11 de Setembro de 2001. Estes espaços participam da 
mesma visão geométrica do mundo, mais evidente no espaço familiar e 
fechado, afinal aberto numa caixa que se abre para outa e outra ainda, 
lembrando interiores holandeses do séc. XVII ou o nosso Frey Carlos 
(flamengo de origem). É aí mesmo que a agitação de uma menina 
correndo entre os espaços, provavelmente entre a Mãe e o Pai, é uma 
figura matriz da perturbação, do corte, da invasão que esse espaço 
continuamente vai sofrer ao longo dos anos na obra de Emília Nadal; 
citações, fantasmas, nuvens oblíquas, tudo são dúvidas que, quer no 
sentido próprio, quer no figurado, invadem a obra desta artista.

O cubo da vertigem

“Assim , o cubo estável em que se ladrilha o sossego dos nossos passos 
e se perspectiva o sítio da nossa sombra, começa a ser o lugar 

geométrico do espaço da nossa inquietação” 1

“Emília Nadal tem vindo a seguir os ventos do desastre que atravessam 
os céus das suas caixas sem tecto e sem chão.” 2

Um manifesto nem sempre é um panfleto e o trabalho de Emília Nadal 
nunca é panfletário, mas um exercício de sensibilidade e de razão que 
reflecte o nosso mundo e as suas contradições obrigando-nos a ver e a 
pensar a caminho daquela lucidez que Álvaro de Campos, outro 
mal-educado, recebeu com um palavrão10.

NOTAS

1.Fernando de Azevedo Presença - Ausência em Emília Nadal, in Dois temas de 
Jerónimo Bosch. Dez decomposições. Galeria de Arte Moderna. Sociedade 
Nacional de Belas Artes. Lisboa 1976; 2. Fernando de Azevedo Emília Nadal 
Figuração da Luz. Galeria S. Mamede Lisboa 1992; 3. Rui Mário Gonçalves 
Emília e os outros  in Emília Nadal Pintura de Memórias Plasticine 09 Edições 
Cão Menor 2011; 4. José-Augusto França Saudação a Emília Nadal in Emília 
Nadal Pintura de Memórias Plasticine 09 Edições Cão Menor 2011; 5. Mail de 
18 de Fevereiro de 2015 que Emília Nadal me enviou durante o estudo desta 
exposição; 6. Maria da Conceição Amaral Paisagens/Landscapes Arqueolo-
gias do Futuro. Museu Municipal de Arqueologia de Silves 2006; 7. Emília 
Nadal Projectos e Objectos Galeria Espaço Branco Círculo de Artes Plásticas. 
Coimbra 1981; 8. João Pinharanda Algumas Faces de um Cristal in Emília 
Nadal Tudo o que Acontece  Centro Cultural de Cascais 2011; 9. Idem, ibidem; 
10. Álvaro de Campos Sou Lúcido. 
É a estrofe final do poema:
“Já disse: sou lúcido.
Nada de estéticas com coração:
sou lúcido.
Merda! Sou lúcido.”



ALLGARVE | Desenho a lápis s/papel, 1979 | 0,70 x 1m

Ideol | Gouache, 1977 | 0,56 x 0,76 m.; Mistycil | Gouache, 1977 | 0,56 x 0,76 m.; Radicol | Gouache, 1977 | 0,56 x 0,76 m.
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O Ditador- a iniciação | Desenho e colagens, 1975 | 0,50 x 0,75 m 
12 |



O Comando - a acção | Desenho e colagens, 1975 | 0,50 x 0,75 m 



14 |

Viva a Liberdade! | Desenho a tinta da china, 
1974 | 0,50 x 0,40 m

Abaixo a Cultura! | Desenho a tinta da china, 
1974 | 0,50 x 0,60 m (c. moldura)
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Guerra (8 peças) | Aguarela, 1973 | 0,50 x 0,40 m cada peça (c.moldura)    



18 |



“Auto retrato” Vânitas  (6 peças) | Acrílico e desenho s/ tela, 2011 | 0,40 x 0,30 m  (cada tela)



De ascendência catalã, Emília Nadal nasceu em Lisboa em 1938.

Formação Académica
Curso de Cerâmica Decorativa na Escola de Artes Decorativas António Arroio e 
licenciatura em Pintura pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa (1960). 
Iniciou-se na gravura com Maria Gabriel e Ilda Reis, na Cooperativa Gravura 
(1974). Frequentou um workshop de Holografia Goldsmiths’College, University of 
London (1983). 
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Portugal. Tendências e Oportunidades”(DAPP). Com Sérgio Grácio, elaborou e 
publicou o tema “Modos Diferenciados de Aprender e Saberes do Futuro”, 
DAPP-2000. 
Comunicações em Colóquios, Congressos e Seminários e publicação de artigos 
sobre “Educação Estética e Ensino Artístico” (“Inovação”vol.3-1990) e sobre 
temas relacionados com Arte e Comunicação, Imagem e Violência, e Violência 
contra as Mulheres.
Fez parte do Conselho Consultivo da Fundação Gulbenkian e da Direcção da S.N.B.A., 
presidindo actualmente à Mesa da Assembleia Geral da Instituição. 
Em 2013 foi condecorada Pelo Presidente da República com o grau de Grande Oficial 
do Mérito Civil.
  
Actividade como Artista Plástica 
Expõe desde 1957 e participou em numerosas exposições colectivas e de grupo em 
Portugal e no estrangeiro, a título individual ou em representação da pintura e da 

gravura portuguesa contemporânea, em Espanha, França, Finlândia, Alemanha, 
Suécia, Grécia, Inglaterra, Itália, Brasil, Alemanha, Nova Zelândia, México, Bulgária, 
ex-Jugoslávia, Polónia, Macau e Japão. 

Exposições Individuais
1973 – Lisboa. Galeria Ottolini. “As Caixas” “Os Ovos”. 1976 – Lisboa. Galeria de Arte 
Moderna – SNBA. “Dez Decomposições”, “Dois temas de Jerónimo Bosch. 1976– 
Madrid. Galeria PROPAC. “Decomposições”, “OVNIS”, “Paisagens Imaginárias”, 
“Suspensões”. 1977 – Porto. Centro de Arte Contemporânea- Museu Nacional 
Soares dos Reis, “Propostas para a embalagem de conteúdos naturais e imaginários 
liofilizados”. 1977 –  Lisboa. Galeria Dinastia. “Embalagens”. 1978 –  Madrid. Galeria 
Yguanzo. “Envases”. 1978 –  Lisboa. Galeria 111. “Slogan’s” - Múltiplo em alumínio. 
Assemblages. 1979 – Porto. Galeria Zen. “Slogan’s”. 1980 – Lisboa. Jardim da 
Fundação Gulbenkian. Apresentação dos pacotões “Skop” e “Slogan’s”. 1981– 
Coimbra. Círculo de Artes Plásticas. “Slogan’s”, “Embalagens”. Pintura, desenho, 
gravura e Performance. 1983 – Paris. Centro Cultural Português da Fundação 
Gulbenkian. “Paysages Obliques”. 1983 – Porto. Galeria Zen. “Paisagens Voadoras”, 
“Paisagens Oblíquas”. 1983 – Vila Real. Fundação - Casa de Mateus. “Paisagens 
Voadoras”, “Paisagens Oblíquas”, “Suspensões”, “Rupturas”. 1984 – Funchal. Galeria 
Quetzal, “Dez Anos de Pintura”. 1986 – Lisboa. Galeria S. Mamede. “Temas do 
Apocalipse”, “Jardins Impenetráveis”; 1987 – Lisboa. Galeria S. Mamede. “S. Miguel e 
o Dragão”, “Os Cavaleiros”. Apresentação da monografia “Emília Nadal”, de Manuel 
Rio de Carvalho. Edição Imprensa Nacional/Casa da Moeda. 1988 – Paris. Centro 
Cultural da Fundação Gulbenkian. “L’Artiste du Mois”- gouaches. 1988 – Lisboa. 
Museu Nacional do Traje. “O Traje na Dança”. Desenhos, maquetes e figurinos. 1988 
- Estoril. TEC- Teatro Mirita Casimiro. “Desenhos para Cena”. Desenhos e maquetas. 
1989 – Macau. Arquivo Histórico. Desenho. “Paisagens Imaginárias“. 1992 – Lisboa. 
Galeria S. Mamede. “Figuração da Luz”. 1995 – Évora. Eborensia Galeria. “A 
Figuração dos Mitos”. 2004 – Fátima. Galeria S. Miguel. “Via Crucis”.  2005 – Angra 
do Heroísmo. Palácio dos Capitães Generais. “Canção da Terra”. 2005 – Ponta 
Delgada. Academia das Artes dos Açores. “Canção da Terra”. Projecção de “Iris”- 
pintura e vídeo. 2005 – Tomar. Galeria dos Paços do Concelho. Exposição Antológica 
1973-2005. 2006 – Silves. Museu Municipal de Arqueologia. “Landscapes” 
1972-2006  (Antológica). 2009 – Lamego. Casa do Poço. “Transparências”. 
Exposição e Colóquio sobre vida e obra. 2011– Cascais. Centro Cultural de Cascais, 
Fundação D. Luis. “Tudo o que Acontece”.  2011 – Castelo Branco. Centro Cultural de 
Castelo Branco.”Metáforas do Feminino”. 2013 – Viana do Castelo. Museu de Artes 
Decorativas. “Tempo de Ver”. 2015 – Setúbal. Museu de Arqueologia e Etnologia do 
Distrito de Setúbal. “Imperativos” 1970-2015”. 
Críticas e Apresentações - Fernando de Azevedo, José-Augusto França, Rui Mário 
Gonçalves, Raul Chavarri,  Lluis Bosch I Cruañas, Manuel-Rio de Carvalho, Carlos 

EMÍLIA NADAL
Curriculum Vitae

M.Couto S.C., Thomaz Ribas, Carlos Pontes Leça, João de Freitas Branco, Pedro 
Támen, Vasco Graça Moura, Yvette Centeno, Cristina Azevedo Tavares, Conceição 
Amaral, Maria João Fernandes, Bárbara Coutinho, Bernardo Pinto de Almeida, António 
Ramos Rosa, José Blanco, Sandra Leandro, Ana Marques Gastão, João Pinharanda, 
Joaquina Soares e José Luís Porfírio.

Exposições Colectivas (mais recentes) 
2000 – “Mote e Transfigurações”, S.N.B.A., Lisboa. 2001– “Silent Life”, Festival dos 
Capuchos, Monte da Caparica. 2002 – “Cem Anos, Cem Artistas”, S.N.B.A., Lisboa. 
2003 – XIIª Bienal Internacional de Arte Contemporânea, Vila Nova de Cerveira. 
Exposição do Prémio Amadeu de Souza-Cardoso, Amarante. “Percursos de um 
Dramaturgo”, Museu Nacional do Teatro, Lisboa. 2004 – “Em nome do Espírito 
Santo”, Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa. “O Vício da Liberdade. Arte e 
Desenhos Publicitários”, Museu de Arte Moderna, Colecção Berardo. “Pop Art & Co.” 
Bunka Mura Museum, e outros Museus; Japão. IPOR – “15 Anos 15 Artistas”, Museu 
de Macau, Casa Garden e Livraria Portuguesa, Macau. 2006 – “50 Anos de Gravura 
Portuguesa. Uma Plataforma para o Futuro”, Palácio da Galeria, Tavira; idem, SNBA, 
Lisboa. 2007 – “50 Anos de Arte Portuguesa”, Fundação Gulbenkian, Lisboa. 2008 – 
“You Can´t Go Home Again. (ou…A Revolta dos Manequins)”, Museu da Marioneta, 
Lisboa. 2009 – “Desenhos na Colecção Manuel de Brito”, Palácio Anjos, Algés. 
“Pintura com Afectos”, Armazém das Artes, Alcobaça. “O 25 de Abril 30 anos depois”, 
Associação Projecto, Vila Nova de Cerveira. “25º Aniversário de Fundação de 
Serralves”, Porto. 2010 – “Anos 70 – Atravessar Fronteiras” CAM- Fundação 
Gulbenkian, Lisboa. “Tudo o que é sólido dissolve-se no ar. O social na Colecção 
Berardo”, CCB, Lisboa. 2012 – “Riso: uma exposição a sério”, Museu da 
Electricidade-Fundação EDP, Lisboa. “Um Texto-Uma Obra– Homenagem a Fernan-
do de Azevedo”, SNBA, Lisboa. 2013 – “Sob o Signo de Amadeo. Um Século de Arte 
nos 25 Anos do CAM”, Fundação C.Gulbenkian, Lisboa. 2014 – “A Liberdade da 
Imagem: Design e Comunicação Visual em Portugal 1974-1986”, Casa Museu 
Guerra Junqueiro, Porto. “Arte Hoje”, SNBA, Lisboa. 

Realização de Projectos
Criou cenários e figurinos para o Ballet Gulbenkian, Teatro Nacional D. Maria II, 
ACARTE/TEC e SPA (1974-1985). Realizou a performance “Episódios” para o 
programa de Ana Hatherly na RTP 1, “Obrigatório não Ver” (1980); o happening 
“Eating Slogan´s” no Círculo de Artes Plásticas, em Coimbra (1981); um mural em 
betão para a Biblioteca João Paulo II-UCP e instalações para concertos no Festival 
dos Capuchos (1986-1991) e no Centro Cultural de Belém (Natal-2000); um projecto 
multimédia sobre a composição musical “Iris”, de João Pedro Oliveira, para o Festival 
de Música de Leiria - 2001. Realizou o projecto de remodelação do presbitério da Sé 
de Faro (2003) e peças sacras de pintura, mobiliário e ourivesaria (1965-2005).

Representação
Está representada em colecções privadas e nas colecções do CAM- Fundação 
Gulbenkian; do Museu de Arte Moderna, Fundação de Serralves no Porto; do Museu 
de Arte Moderna, Fundação Berardo e do Museu Nacional do Teatro, em Lisboa; da 
C.G.D. e do B.C.P.; da Galeria de Arte Contemporânea do Funchal e do Núcleo de Arte 
Contemporânea, doação de José-Augusto França, em Tomar.

Bibliografia
Emília Nadal, Manuel Rio-Carvalho, Ed. IN//CM, Col. Arte e Artistas, 1986, Lisboa. 
Emília Nadal, Pintura de Memórias, Vários autores. Ed. Cão Menor, 2011.
A Pintura na Teoria e na Prática, Varela Aldemira, Ed. Autor, 1961, Lisboa. Portuguese 
20th Century Artists, Michael Tannock, Ed. Phillimore, 1978, England. Idem, 
Ed.portuguesa, 1979. Cem Exposições, José-Augusto França,Ed. IN/CM, Col. Arte e 
Artistas, 1981, Lisboa. Summa Artis- Historia General del Arte, José-Augusto França, 
J.L. Morales – Wifredo Rincón, 10 Anos de Artes Plásticas e Arquitectura em Portugal 
1974-1984, Rui Mário Gonçalves e Francisco da Silva Dias, Ed. Caminho, 1985, 
Lisboa. Artistas Contemporaneas en España, Raul Chavarri, Ed. GAVAR, 1976, Madrid. 
História da Arte em Portugal, Dir. Rui Mário Gonçalves, Ed. Alfa, 1986, Lisboa. Cem 
Pintores Portugueses, Rui Mário Gonçalves, Ed. Alfa, 1096. Dicionário de História 
Religiosa de Portugal, Dir. Carlos Moreira Azevedo, Ed. Círculo de Leitores, 2000, 
Lisboa. A Igreja e a Cultura Contemporânea em Portugal, Dir. Manuel Braga da Cruz e 
Natália Correia Guedes, Ed. Diocese do Porto, 2001. Artes e Revolução 1974-1979, 
Gonçalo Couceiro, Ed. Livros Horizonte, 2004, Lisboa. Intelectuais Públicas Portugue-
sa; as musas inquietantes, Maria Laura Matos Bettencourt Pires, UCP Editora, 2010, 
Lisboa. Artes Plásticas e Crítica em Portugal nos Anos 70 e 80. Vanguarda e 
Pós-Modernismo, Isabel Nogueira, Ed. Imprensa da Universidade de Coimbra, 2013. 
Transgressões do Belo. Invenções do feio na arte contemporânea portuguesa, Ana 
Nolasco, Ed. Graonauta, Associação Cultural, 2013. Artistas Portugueses em 
Discurso Directo. Textos e Entrevistas sobre Arte Contemporânea, Miguel Matos, 
E.Guerra e Paz, 2014, Lisboa. 

Filmografia 
Emília Nadal, Pintura de Memórias, DVD.Realização Nuno Santiago. Ed. Cão Menor, 
Editora, 2010. Emília Nadal, Álvaro Queiroz, 2011. 
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De ascendência catalã, Emília Nadal nasceu em Lisboa em 1938.

Formação Académica
Curso de Cerâmica Decorativa na Escola de Artes Decorativas António Arroio e 
licenciatura em Pintura pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa (1960). 
Iniciou-se na gravura com Maria Gabriel e Ilda Reis, na Cooperativa Gravura 
(1974). Frequentou um workshop de Holografia Goldsmiths’College, University of 
London (1983). 

Referências 
Recebeu os Prémios Anunciação e Lupi de Pintura da Academia Nacional de Belas 
Artes (1959) e uma Bolsa da Fundação Gulbenkian para Investigação em Comunica-
ção Visual para o projecto “Embalagens para Conteúdos Naturais e Imaginários 
Liofilizados”, que desenvolveu nas áreas da pintura, desenho, gravura, objectualismo 
e video-performance (1976-1979).  
Menção do XVI Prémio Internacional de Desenho Joan Miró (1977) e Prémios de 
Edição na I e na II Exposição Nacional de Gravura (1977-1979). Participou na pintura 
do painel colectivo alusivo ao 10 de Junho de 1974, iniciativa do Movimento 
Democrático de Artistas Plásticos.

Representou a Sociedade Nacional de Belas Artes no Conselho Nacional de 
Educação. Com Jorge Barreto Xavier elaborou o Parecer “Educação Estética, Ensino 
Artístico e sua Relevância na Educação e na Interiorização dos Saberes”.(CNE-1998). 
Integrou a Comissão de Estudos da área de Desenvolvimento Pessoal e Social e o 
Secretariado Entreculturas (ME). 
E o 5º Grupo de Estudos de Reflexão Prospectiva sobre “O Futuro da Educação em 
Portugal. Tendências e Oportunidades”(DAPP). Com Sérgio Grácio, elaborou e 
publicou o tema “Modos Diferenciados de Aprender e Saberes do Futuro”, 
DAPP-2000. 
Comunicações em Colóquios, Congressos e Seminários e publicação de artigos 
sobre “Educação Estética e Ensino Artístico” (“Inovação”vol.3-1990) e sobre 
temas relacionados com Arte e Comunicação, Imagem e Violência, e Violência 
contra as Mulheres.
Fez parte do Conselho Consultivo da Fundação Gulbenkian e da Direcção da S.N.B.A., 
presidindo actualmente à Mesa da Assembleia Geral da Instituição. 
Em 2013 foi condecorada Pelo Presidente da República com o grau de Grande Oficial 
do Mérito Civil.
  
Actividade como Artista Plástica 
Expõe desde 1957 e participou em numerosas exposições colectivas e de grupo em 
Portugal e no estrangeiro, a título individual ou em representação da pintura e da 

gravura portuguesa contemporânea, em Espanha, França, Finlândia, Alemanha, 
Suécia, Grécia, Inglaterra, Itália, Brasil, Alemanha, Nova Zelândia, México, Bulgária, 
ex-Jugoslávia, Polónia, Macau e Japão. 

Exposições Individuais
1973 – Lisboa. Galeria Ottolini. “As Caixas” “Os Ovos”. 1976 – Lisboa. Galeria de Arte 
Moderna – SNBA. “Dez Decomposições”, “Dois temas de Jerónimo Bosch. 1976– 
Madrid. Galeria PROPAC. “Decomposições”, “OVNIS”, “Paisagens Imaginárias”, 
“Suspensões”. 1977 – Porto. Centro de Arte Contemporânea- Museu Nacional 
Soares dos Reis, “Propostas para a embalagem de conteúdos naturais e imaginários 
liofilizados”. 1977 –  Lisboa. Galeria Dinastia. “Embalagens”. 1978 –  Madrid. Galeria 
Yguanzo. “Envases”. 1978 –  Lisboa. Galeria 111. “Slogan’s” - Múltiplo em alumínio. 
Assemblages. 1979 – Porto. Galeria Zen. “Slogan’s”. 1980 – Lisboa. Jardim da 
Fundação Gulbenkian. Apresentação dos pacotões “Skop” e “Slogan’s”. 1981– 
Coimbra. Círculo de Artes Plásticas. “Slogan’s”, “Embalagens”. Pintura, desenho, 
gravura e Performance. 1983 – Paris. Centro Cultural Português da Fundação 
Gulbenkian. “Paysages Obliques”. 1983 – Porto. Galeria Zen. “Paisagens Voadoras”, 
“Paisagens Oblíquas”. 1983 – Vila Real. Fundação - Casa de Mateus. “Paisagens 
Voadoras”, “Paisagens Oblíquas”, “Suspensões”, “Rupturas”. 1984 – Funchal. Galeria 
Quetzal, “Dez Anos de Pintura”. 1986 – Lisboa. Galeria S. Mamede. “Temas do 
Apocalipse”, “Jardins Impenetráveis”; 1987 – Lisboa. Galeria S. Mamede. “S. Miguel e 
o Dragão”, “Os Cavaleiros”. Apresentação da monografia “Emília Nadal”, de Manuel 
Rio de Carvalho. Edição Imprensa Nacional/Casa da Moeda. 1988 – Paris. Centro 
Cultural da Fundação Gulbenkian. “L’Artiste du Mois”- gouaches. 1988 – Lisboa. 
Museu Nacional do Traje. “O Traje na Dança”. Desenhos, maquetes e figurinos. 1988 
- Estoril. TEC- Teatro Mirita Casimiro. “Desenhos para Cena”. Desenhos e maquetas. 
1989 – Macau. Arquivo Histórico. Desenho. “Paisagens Imaginárias“. 1992 – Lisboa. 
Galeria S. Mamede. “Figuração da Luz”. 1995 – Évora. Eborensia Galeria. “A 
Figuração dos Mitos”. 2004 – Fátima. Galeria S. Miguel. “Via Crucis”.  2005 – Angra 
do Heroísmo. Palácio dos Capitães Generais. “Canção da Terra”. 2005 – Ponta 
Delgada. Academia das Artes dos Açores. “Canção da Terra”. Projecção de “Iris”- 
pintura e vídeo. 2005 – Tomar. Galeria dos Paços do Concelho. Exposição Antológica 
1973-2005. 2006 – Silves. Museu Municipal de Arqueologia. “Landscapes” 
1972-2006  (Antológica). 2009 – Lamego. Casa do Poço. “Transparências”. 
Exposição e Colóquio sobre vida e obra. 2011– Cascais. Centro Cultural de Cascais, 
Fundação D. Luis. “Tudo o que Acontece”.  2011 – Castelo Branco. Centro Cultural de 
Castelo Branco.”Metáforas do Feminino”. 2013 – Viana do Castelo. Museu de Artes 
Decorativas. “Tempo de Ver”. 2015 – Setúbal. Museu de Arqueologia e Etnologia do 
Distrito de Setúbal. “Imperativos” 1970-2015”. 
Críticas e Apresentações - Fernando de Azevedo, José-Augusto França, Rui Mário 
Gonçalves, Raul Chavarri,  Lluis Bosch I Cruañas, Manuel-Rio de Carvalho, Carlos 

M.Couto S.C., Thomaz Ribas, Carlos Pontes Leça, João de Freitas Branco, Pedro 
Támen, Vasco Graça Moura, Yvette Centeno, Cristina Azevedo Tavares, Conceição 
Amaral, Maria João Fernandes, Bárbara Coutinho, Bernardo Pinto de Almeida, António 
Ramos Rosa, José Blanco, Sandra Leandro, Ana Marques Gastão, João Pinharanda, 
Joaquina Soares e José Luís Porfírio.

Exposições Colectivas (mais recentes) 
2000 – “Mote e Transfigurações”, S.N.B.A., Lisboa. 2001– “Silent Life”, Festival dos 
Capuchos, Monte da Caparica. 2002 – “Cem Anos, Cem Artistas”, S.N.B.A., Lisboa. 
2003 – XIIª Bienal Internacional de Arte Contemporânea, Vila Nova de Cerveira. 
Exposição do Prémio Amadeu de Souza-Cardoso, Amarante. “Percursos de um 
Dramaturgo”, Museu Nacional do Teatro, Lisboa. 2004 – “Em nome do Espírito 
Santo”, Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa. “O Vício da Liberdade. Arte e 
Desenhos Publicitários”, Museu de Arte Moderna, Colecção Berardo. “Pop Art & Co.” 
Bunka Mura Museum, e outros Museus; Japão. IPOR – “15 Anos 15 Artistas”, Museu 
de Macau, Casa Garden e Livraria Portuguesa, Macau. 2006 – “50 Anos de Gravura 
Portuguesa. Uma Plataforma para o Futuro”, Palácio da Galeria, Tavira; idem, SNBA, 
Lisboa. 2007 – “50 Anos de Arte Portuguesa”, Fundação Gulbenkian, Lisboa. 2008 – 
“You Can´t Go Home Again. (ou…A Revolta dos Manequins)”, Museu da Marioneta, 
Lisboa. 2009 – “Desenhos na Colecção Manuel de Brito”, Palácio Anjos, Algés. 
“Pintura com Afectos”, Armazém das Artes, Alcobaça. “O 25 de Abril 30 anos depois”, 
Associação Projecto, Vila Nova de Cerveira. “25º Aniversário de Fundação de 
Serralves”, Porto. 2010 – “Anos 70 – Atravessar Fronteiras” CAM- Fundação 
Gulbenkian, Lisboa. “Tudo o que é sólido dissolve-se no ar. O social na Colecção 
Berardo”, CCB, Lisboa. 2012 – “Riso: uma exposição a sério”, Museu da 
Electricidade-Fundação EDP, Lisboa. “Um Texto-Uma Obra– Homenagem a Fernan-
do de Azevedo”, SNBA, Lisboa. 2013 – “Sob o Signo de Amadeo. Um Século de Arte 
nos 25 Anos do CAM”, Fundação C.Gulbenkian, Lisboa. 2014 – “A Liberdade da 
Imagem: Design e Comunicação Visual em Portugal 1974-1986”, Casa Museu 
Guerra Junqueiro, Porto. “Arte Hoje”, SNBA, Lisboa. 

Realização de Projectos
Criou cenários e figurinos para o Ballet Gulbenkian, Teatro Nacional D. Maria II, 
ACARTE/TEC e SPA (1974-1985). Realizou a performance “Episódios” para o 
programa de Ana Hatherly na RTP 1, “Obrigatório não Ver” (1980); o happening 
“Eating Slogan´s” no Círculo de Artes Plásticas, em Coimbra (1981); um mural em 
betão para a Biblioteca João Paulo II-UCP e instalações para concertos no Festival 
dos Capuchos (1986-1991) e no Centro Cultural de Belém (Natal-2000); um projecto 
multimédia sobre a composição musical “Iris”, de João Pedro Oliveira, para o Festival 
de Música de Leiria - 2001. Realizou o projecto de remodelação do presbitério da Sé 
de Faro (2003) e peças sacras de pintura, mobiliário e ourivesaria (1965-2005).

Representação
Está representada em colecções privadas e nas colecções do CAM- Fundação 
Gulbenkian; do Museu de Arte Moderna, Fundação de Serralves no Porto; do Museu 
de Arte Moderna, Fundação Berardo e do Museu Nacional do Teatro, em Lisboa; da 
C.G.D. e do B.C.P.; da Galeria de Arte Contemporânea do Funchal e do Núcleo de Arte 
Contemporânea, doação de José-Augusto França, em Tomar.

Bibliografia
Emília Nadal, Manuel Rio-Carvalho, Ed. IN//CM, Col. Arte e Artistas, 1986, Lisboa. 
Emília Nadal, Pintura de Memórias, Vários autores. Ed. Cão Menor, 2011.
A Pintura na Teoria e na Prática, Varela Aldemira, Ed. Autor, 1961, Lisboa. Portuguese 
20th Century Artists, Michael Tannock, Ed. Phillimore, 1978, England. Idem, 
Ed.portuguesa, 1979. Cem Exposições, José-Augusto França,Ed. IN/CM, Col. Arte e 
Artistas, 1981, Lisboa. Summa Artis- Historia General del Arte, José-Augusto França, 
J.L. Morales – Wifredo Rincón, 10 Anos de Artes Plásticas e Arquitectura em Portugal 
1974-1984, Rui Mário Gonçalves e Francisco da Silva Dias, Ed. Caminho, 1985, 
Lisboa. Artistas Contemporaneas en España, Raul Chavarri, Ed. GAVAR, 1976, Madrid. 
História da Arte em Portugal, Dir. Rui Mário Gonçalves, Ed. Alfa, 1986, Lisboa. Cem 
Pintores Portugueses, Rui Mário Gonçalves, Ed. Alfa, 1096. Dicionário de História 
Religiosa de Portugal, Dir. Carlos Moreira Azevedo, Ed. Círculo de Leitores, 2000, 
Lisboa. A Igreja e a Cultura Contemporânea em Portugal, Dir. Manuel Braga da Cruz e 
Natália Correia Guedes, Ed. Diocese do Porto, 2001. Artes e Revolução 1974-1979, 
Gonçalo Couceiro, Ed. Livros Horizonte, 2004, Lisboa. Intelectuais Públicas Portugue-
sa; as musas inquietantes, Maria Laura Matos Bettencourt Pires, UCP Editora, 2010, 
Lisboa. Artes Plásticas e Crítica em Portugal nos Anos 70 e 80. Vanguarda e 
Pós-Modernismo, Isabel Nogueira, Ed. Imprensa da Universidade de Coimbra, 2013. 
Transgressões do Belo. Invenções do feio na arte contemporânea portuguesa, Ana 
Nolasco, Ed. Graonauta, Associação Cultural, 2013. Artistas Portugueses em 
Discurso Directo. Textos e Entrevistas sobre Arte Contemporânea, Miguel Matos, 
E.Guerra e Paz, 2014, Lisboa. 

Filmografia 
Emília Nadal, Pintura de Memórias, DVD.Realização Nuno Santiago. Ed. Cão Menor, 
Editora, 2010. Emília Nadal, Álvaro Queiroz, 2011. 
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LISTA DE OBRAS
Sala 1- Galeria - "Tempos"
1 - “CANTO XI” | óleo s/tela, 1973 | 0,60 x 0,80 m. Colecção M.J. Vaz
2 - “Memórias” Caixa | aguarela, 1973 | 0,50 x 0,40 (c.moldura)  
3 - “Memórias” Caixa | aguarela, 1973 | 0,50 x 0,40 (c.moldura)
4 - “A Viagem” Sonata | pintura a acrílico s/tela, 2009 | 0,46 x 0,38 m 
(c.moldura)
5 - “Cântico dos Cânticos” | acrílico s/tela, 2011 | 0,40 x 0,35 m (c.moldura)
6 -“Auto-retrato” | óleo s/tela, 1973 | 0,50 x 0,45 m
7 - “Auto retrato” Vânitas (6 peças) | acrílico e desenho s/ tela, 2011 | 0,40 x 
0,30 m  (cada tela)
8 - “Metamorfoses “ (7 peças) | desenho a tinta s/tela, 2011 | 0,30 x 0,30 m 
(cada tela)
9 - “Arqueologia do futuro” - Nova Iorque | pastel seco, 1972 | 60 X50m 
(c.moldura)
10 - “Arqueologia do futuro” - Nova Iorque | pastel seco, 1972 | 60 X50m 
(c.moldura)
11 - “Viva a Liberdade!” | desenho a tinta da china, 1974 | 0,50 x 0,40 m
12 - “Abaixo a Cultura!” | desenho a tinta da china, 1974 | 0,50 x 0,60 m 
(c.moldura). Colecção José Blanco
13 - “Resgate de Europa| instalação, 2011 | 0,60 x 0,60 x 0,60 m
Sala 2 - ”Circunstâncias"
14 - “Homenagem a Pascoaes” Teorema III | litografia offset, 1976 | 0,50 x 0,40 m
15 - “O Libertador” Teorema I” | litografia, 1975 | 0,55 x 0,75 m  (c.moldura)    m 
(c.moldura)
16 - O Ditador - a iniciação | desenho e colagens,1975 | 0,50 x 0,75 m  
(c/moldura  0,70 x 1m)
17 - O Comando - a acção | desenho e colagens, 1975 | 0,50 x 0,75 m  (total 
c/moldura  0,70 x 1m)”
18 - Guerra  (8 peças) | aguarela, 1973 | 0,50 x 0,40 m cada peça (c/moldura)    
19 - “O soldado” | litografia, 1975 | 0,40 x 0,30 m (c.moldura)
20 - “ Camélias de Sintra” | serigrafia, 1977 | 0,67 x 0,52 m
21 - “ Discursos Políticos” | desenho a  lápis  s/papel, 1976 | 0,65 x0,50m
22 - “Slogan’s” | acrílico s/tela, 1977 | 0,91 x 1,23 m
23 - “O Bugio” | gouache s/papel, 1977 | 0,50 x 0,65 m  
24 - “Mysticil” | gouache, 1977 | 0,56 x 0,76 m         
25 - “Ideol” | gouache,1977 | 0,56 x 0,76 m
26 - “Radicol” | gouache, 1977 | 0,56 x 0,76 m
27 - “Slogan’s” (Trompe l’oeil) | litografia offset s/alumínio, 1978 | 0,27x0,48m
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28 - Slogan´s  (Trompe l´oeil - assemblage) | litografia offset s/alumínio 
s/platex, 1978 | 1,46 x 2,50 m
29 -“ Slogan’s” múltiplo | litografia offset s/alumínio, 1978 | 0,21 x 0,15m (cada 
peça) Conjunto de 20 latas 
30 - “ALLGARVE” | desenho a lápis s/papel, 1979 | 0,70 x 1m

Sala 3 - “Espaços"
31 - “Tentações de Santo Antão” Homenagem a J. Bosch | óleo s/tela e 
colagens, 1975 | 0,91 x 1,23 m. Colecção Fundação Calouste Gulbenkian      
32 - “O Jardim das Delícias”  Homenagem a J. Bosch | óleo s/tela e colagens, 
1975 | 0,91 x 1,23 m
33 - “A Barca dos Loucos” Homenagem a J. Bosch | óleo s/tela e colagens, 
1976 | 0,91 x 1,23 m
34 - “O Retrato” Decomposição I | óleo s /tela, 1974 | 1,23 x 0,91 m
35 - “Imponderabilidade” | pastel seco, 1972 |  0,31 x 0,23 m 
36 -  “1975” | óleo s/tela e colagens, 1975 | 1,12 x 0,82 m       
37 - “Olhar” Suspensão | gouache s/papel, 1976 | 0,50 x 0,40 (c.moldura)
38 - “O Centro” | pastel seco, 1971 | 0,50 x 0,40 (c.moldura)
39 - “Suspensão” romã | caixa de madeira, espelho e fruto, 2011 
40 - “A Pergunta” | pastel seco, 1973 | 0,70 x 1m (c.moldura)

Sala 4 - "Desejos e Expectativas"
41 - “Mulher Ideal”| embalagem reciclada/pintura e colagens, 1977 | 0,43 x 
0,30 m
42 - “A Bomba Atómica” | embalagem reciclada/pintura e colagens, 1977 | 
0,30 x 0,45 m
43 - “Partouze” | embalagem reciclada/pintura e colagens, 1977
PRODUTOS EMERGENTES  (2010-2015) Fazer e desfazer, o segredo da 
economia”
44 - “OURO” | Embalagem reciclada/colagens,  2013
45 - “EURODINHEIRO moedas sortidas” | embalagem reciclada/colagens, 
2014
46 - “EURODINHEIRO“ notas| embalagem reciclada/colagens, 2015
47 - “Produtos Emergentes”: CorrupTyL; Pró-CorrpTyL; Anti-CorrupTyL 
ZÁS!-desinfestante; ZÁS! Detergente; ZÁS! Desinfestante | embalagens 
recicladas/colagens, 2010-2015 | Dimensões variáveis | Conjunto de 12 peças
48 - “Cores e Produtos” | bidons de plástico/colagens, 2011 |  Variáveis. 
Conjunto de 30 peças       

Sala 5 - Vídeos



“Produtos Emergentes”: CorrupTyL; Pró-CorrpTyL; Anti-CorrupTyL ZÁS!-desinfestante; ZÁS! 
Detergente; ZÁS! Desinfestante | Embalagens recicladas/colagens, 2010-2015 | Dimensões variáveis | 

Conjunto de 12 peças

“ Slogan’s” múltiplo  (montagem sobre mesa ou base de paletes) 
Litografia offset s/alumínio, 1978 | 0,21 x 0,15 m (cada peça) | 
Conjunto de 50 latas 



Apoio de:Produção de:

Artista - Emília Nadal. Produção - Associação 
de Municípios da Região de Setúbal/Museu de 
Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal. 
Fotografia - Rosa Nunes e Miguel Proença. 
Textos - Joaquina Soares e José Luis Porfírio. 
Comissariado - José Luis Porfírio e Joaquina 
Soares. Montagem e animação - Ana Férias e 
Júlio Costa. Design - Ana Castela. Colaboração 
- Maria Gabriel.
Série Publicações de Arte. ISSN -2182-9292.
De 28 Março a 20 Junho, 2015
Capa - “Suspensão” romã (montagem sobre plinto) | 
Caixa de madeira, espelho e fruto, 2011.
Contracapa - “Suspensão” | Litografia, 1974.


