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É uma honra para o Município de Espinho acolher na galeria de arte do seu 
Museu Municipal a exposição evocativa do centenário do nascimento do Mestre 
Nadir Afonso.

Por isso, quero exprimir a minha gratidão e profunda admiração pela 
Fundação Nadir Afonso, na pessoa da sua Presidente, Doutora Laura Afonso.

Receber esta exposição de um vulto da cultura portuguesa é um privilégio 
e constitui um momento para homenagear a obra de um artista singular e as suas 
origens transmontanas.

O percurso deste arquiteto-pintor cruzou-se com grandes mestres mundiais, 
de Chaves ao Porto, de Nova Iorque a Paris e ao Brasil, mas regressando sempre a 
Portugal, o trajeto de Nadir Afonso foi, como o de outros modernistas portugueses, 
intrinsecamente nosso, mas também aberto ao mundo.

Reitero o meu agradecimento em nome do Município de Espinho à 
Fundação Nadir Afonso, por podermos contemplar no nosso Fórum de Arte e 
Cultura, a “arte como espetáculo de exatidão com sensibilidade plástica, a arte 
rigorosa e matemática, com movimento e luz, as formas geométricas, as cores 
primárias e as ilusões óticas.”

Foi em Chaves que o pintor nasceu há 100 anos, mas ele e a sua obra são 
um legado e um património que é de todos nós. Porque a vida, a obra e a dimensão 
de homens assim não têm fronteiras nem limites!

Muito obrigado em meu nome e da cidade de Espinho!

No ceNteNário de NascimeNto de Nadir afoNso

Pinto Moreira
PRESIDENtE DA CâMARA MUNICIPAL DE ESPINhO
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No ano do centenário de nascimento do Mestre Nadir Afonso (1920-2020) 
é uma enorme honra para o Museu Municipal de Espinho receber a exposição “Do 
Círculo Vermelho à Cidade Geométrica”, organizada em colaboração com a Fun-
dação Nadir Afonso, na pessoa da Presidente, Dra. Laura Afonso, a quem muito 
agradeço. Desde o ano de abertura do Museu Municipal de Espinho, em 2009, e 
sendo eu um apaixonado por toda a obra de Nadir Afonso tinha em mente um dia 
poder trazer a Espinho uma exposição sobre a obra de tão fascinante figura da arte 
portuguesa, práxis que hoje se concretiza. 

Natural de Chaves, Nadir Afonso teve um percurso de vida notável. Aos 19 
anos, e já aluno de arquitetura da Escola Superior de Belas Artes do Porto, apresentou 
a sua primeira exposição individual. Os inícios dos anos 40 foram marcados por vá-
rias experiências na área da pintura, nomeadamente no expressionismo, surrealismo e 
geometrismo, com particular destaque para o seu fascínio pela abstração e geometria, 
que irá assinalar de forma indelével toda a sua obra. Após pintar “Évora Surrealista” 
e “A Ribeira”, Nadir parte para Paris e matricula-se na Escola de Belas Artes. Já na 
“Cidade Luz” e ainda sob os efeitos do pós-guerra, obteve uma bolsa de estudo do 
governo francês e começou a sua colaboração com o arquiteto, urbanista, escultor e 
pintor, Le Corbusier. Paris abriu-lhe as portas para novas experiências e contactos – 
trabalhou no atelier de Fernand Léger, iniciou o seu período barroco e egípcio, e a 
partir de um projeto executado sob a orientação de Le Corbusier, defendeu, na cidade 
do Porto, a tese “A Arquitectura não é uma Arte”. Ainda dentro do período egípcio, 
trabalhou na Normandia na reconstrução de cidades destruídas pela guerra. 

O ano de 1951 marca uma nova fase no seu percurso artístico, começando 
a colaboração com o arquiteto Óscar Niemeyer, nomeadamente no projeto do IV 
Centenário da cidade de S. Paulo. Regressado do Brasil, e de volta a Paris, inter-
calou períodos de trabalho entre a arquitetura e a pintura, desenvolveu os estudos 
“Espacillimité” e contactou com Vasarely, Mortensen, Bloc, entre outros artistas, 
interessados no movimento da energia cinética. É também um tempo de partici-
pação em várias exposições (Galeria Denise René, Salon des Réalités Nouvelles, 

Nadir afoNso em espiNho
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Maison des Beaux-arts, Galeria Divulgação, Porto) e da publicação “La Sensibilité 
Plastique. Presses du Temps Présent.”

Nos inícios da década de 60 trabalhou na arquitetura em Chaves e Coim-
bra, realizou uma exposição individual no Secretariado Nacional de Informação, 
projetou a Panificadora de Chaves, considerada uma das dez obras mais signifi-
cativas da arquitetura portuguesa do século XX, e expôs na Escola de Belas Ar-
tes do Porto. Em 1965 abandonou definitivamente a arquitetura dedicando-se em 
exclusivo a criar uma das obras mais importantes da arte portuguesa do século 
XX. Seguiu-se um percurso de intenso trabalho assinalado por várias exposições 
em Portugal e no estrangeiro, com destaque para as exposições “Retrospetiva” no 
Centre Culturel Portugais da Fundação Calouste Gulbenkian, em Paris e Lisboa, 
no Centre de Culture TPN, Neuchâtel, Suíça, (1970), na Selected Artists Galleries, 
em Nova Iorque, (1974), nas galerias Buchholz, Alvarez, Dois, Tempo, Art-Service 
Galerie, S. Mamede, Quadrum, Gilde, Bertrand, S. Pedro, entre outras, a retros-
petiva em La Madraza, Granada, e a exposição na Cooperativa Árvore, no Porto. 
Em 1996 realizou os painéis para a estação dos Restauradores do Metropolitano de 
Lisboa, um trabalho de relevo colocado à disposição do grande público. Em 2008 
integrou a exposição coletiva internacional “Revolução Cinética” realizada pelo 
MNAC-Museu do Chiado, com curadoria de Emmanuel Guigon. Em 2010 o Museu 
Nacional de Soares dos Reis em parceria com o MNAC – Museu do Chiado, apre-
sentou a exposição retrospetiva “Nadir Afonso. Sem Limites”, dedicada ao período 
compreendido entre 1930 e finais de 1960.

Durante a sua vida Nadir Afonso publicou trabalhos da sua obra e do seu 
pensamento estético e artístico, e outros autores foram publicando vários livros de-
dicados à sua vida e obra, entre monografias, ensaios e reflexões. A lista é extensa, 
não cabendo neste texto a sua reprodução.  Contudo, realço a publicação em 1968 
da primeira monografia de Nadir Afonso, de Fernando Guedes, editada pela Verbo; 
dos “Mécanismes de la Création Artistique”, Editions du Griffon, Neuchâtel, Suíça, 
em francês, inglês e alemão (1970); “Aesthetic synthesis”, edições Alvarez (1974); 
o ensaio “Le sens de l´art”, Imprensa Nacional (1983); “O Sentido da Arte” e a mo-
nografia “Obra Gravada” (1999); “Universo e o Pensamento” e “O Porto de Nadir”, 
obra com que se assinalou o seu 80.º aniversário. Em 2002 publicou o livro “Sobre a 

vida e sobre a obra de Van Gogh”, escolhido para melhor livro de Arte na Feira do Li-
vro de Frankfurt, sendo selecionado para figurar no Museu do Livro em Leipzig; “O 
Fascínio das Cidades” e “Da intuição artística ao raciocínio estético” (2003); “As Ar-
tes – Erradas Crenças e Falsas Críticas” (2005); “Face a Face com Einstein” e “Nadir 
Afonso – O Futuro do Renascimento”, com coordenação de Sara Silva (2008); “Nadir 
Afonso: Itinerário (com) sentido”, de Agostinho Santos (2009); o ensaio “Manifesto: 
O Tempo não Existe” e o catálogo “Nadir Afonso – Sem Limites / Without Limits” 
coordenado por Adelaide Ginga  (2010); “Nadir Afonso: arte, estética e teoria”, de 
António Quadros Ferreira (2012); publicação do catálogo coordenado por Stephano 
Cecchetto, “Nadir Afonso percorsi per una nuova estética”, Roma (2012). Recebeu 
em vida os prémios Nacional de Pintura e Amadeo de Souza-Cardoso, foi condecora-
do com a Ordem Militar de Santiago de Espada (Oficial e Grande Oficial) e recebeu 
o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade do Porto. Jorge Campos deixou 
em filme um precioso trabalho sobre a vida e obra de Nadir.

A exposição “Do Círculo Vermelho à Cidade Geométrica”, que o Museu Mu-
nicipal de Espinho recebe durante o Estio, evocativa do centenário de nascimento de 
Nadir Afonso, tem a curadoria da Dra. Laura Afonso, e assenta no percurso artístico do 
Mestre pelo abstracionismo geométrico desde finais dos anos 40 até à criação artística 
da primeira década do século XXI. É particularmente evidente e singular a riqueza do 
estilo abstrato que o próprio criou e conquistou, usando-o na invenção e reinvenção de 
novos espaços, de que as cidades são um exemplo maior da grandiosidade da sua obra, 
numa simbiose perfeita de forma e cor. Singularidade, vanguarda, inovação na forma 
e uma paleta de cores vivas, resultam, como refere Nadir Afonso, numa harmonia es-
tética caraterizada por normas de precisão matemática, de que as formas geométricas, 
“são em si, os puros exemplos da beleza.” Como escreveu em 1958 em “La Sensibilité 
Plastique”, a arte humaniza e dignifica o homem, e é de arte em estado puro que temos 
o privilégio de poder contemplar nesta exposição que em muito nos engrandece.

Um bem-haja a Nadir Afonso!

arMando Bouçon
DIRECtOR DO MUSEU MUNICIPAL DE ESPINhO
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do circulo Vermelho à cidade Geométrica

«A Arte é um espectáculo de exactidão»

Nadir Afonso

«O homem volta-se para a geometria como as plantas se voltam para o sol: é a mes-
ma necessidade de clareza e todas as culturas foram iluminadas pela geometria, cujas 
formas despertam no espírito um sentimento de exactidão e de evidência absoluta.» 

Nadir Afonso. 

«L’art clarifie les esprits et dignifie l’homme. L’art humanise.»

Nadir Afonso

Do Círculo Vermelho à Cidade Geométrica é uma viagem pelo percurso 
artístico de Nadir Afonso através do abstraccionismo geométrico. As obras estão 
distribuídas por vários núcleos e dão uma perspectiva antológica do que foi a sua 
criação artística desde os finais dos anos 40 até às pinturas do século XXI. 

A exposição inicia-se por uma icónica Composição geométrica de 1947 
a que se segue um núcleo de obras abstraccionista onde se incluem os períodos 
egípcio, barroco e dos espacillimité. Em seguida surgem as cidades geométricas 
desde aos finais de anos 50 até Nadir Afonso nonagenário intercaladas pelas figuras 
humanas de cariz geométrico. 

O período Barroco inspirados no barroco português onde Nadir utilizará as 
formas curvas e contracurvas, e espiraladas que preenchem as fachadas da cidade do 
Porto, dali extrairia essas formas e as simplificaria e estilizaria para servir de ponto 
de partida para as suas pinturas. 

Procurou outros rumos, estudou novas soluções que convergiram para o pe-
ríodo egípcio que se seguiu. As formas sinuosas envolvem-se num dos lados do qua-
dro, para que as rectas se prolonguem até ao limite da tela, acompanhadas de leves 
correntes de ondulação a que, por vezes se sobrepõem elementos curvos isolados. 
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Ao fazer parte do grupo dos artistas direccionados para as pesquisas da 
arte cinética no Mouvement, associado à Galeria Denise René em Paris, cria os 
espacillimité em que as curvas cedem lugar às ogivas, formas côncavas e con-
vexas, conjugadas por polígonos mais ou menos regulares que se convertem em 
espacillimité e onde Nadir «conceptualizava toda uma nova ideia de pintura como 
espaço ilimitado».1 

Espinho é terra de mar, de praia daí a presença de algumas telas com com-
ponente humano, sempre na linha do pintor, falamos de Sirènes, A Cidade Longín-
qua, Les femmes et le chien, que nos remetem para longos dias estivais.

Na continuação deste período aparecem as cidades geométricas que evo-
luem de formas geométricas puras e bem definidas para cederem lugar a formas 
mais livres, mais complexas e de grande rigor. 

As grandes metrópoles caracterizam a sociedade do século XXI, e o ho-
mem contemporâneo é citadino e as cidades são tema presente na pintura de Nadir 
Afonso ao longo da sua vida artística.

As telas das cidades geométricas dominam. A cidade constitui um meio pri-
vilegiado de observação da geometria e torna-se um pretexto de expressão prática, 
por excelência, das formas geométricas: a configuração dos edifícios, torres, janelas, 
telhados e os traçados das ruas serviram de motivo para a criação da obra de arte em 
Nadir Afonso. «Desde que existen ciudades e la pintura, se puede comprobar el inte-
rés de los artistas en utilizar el horizonte urbano como punto referencial de perspec-
tiva en la representación bidimensional.»2

As cidades de Nadir Afonso são constituídas por arquitecturas de linhas e 
formas que no conjunto se modelam em volumes num equilíbrio estável; os fundos 
brancos imperam, as linhas que compõem os edifícios surgem numa simbiose de 
forma e cor. Destacam-se quer pela singularidade quer pela vanguarda, assim como

1  Bernardo Pinto de Almeida, Catálogo da exposição Nadir Afonso, o Espaço ilimi-
tado da pintura. Museu das Artes MU.SA, Sintra, 2019, pág. 12.

2  J. M. Gómez Segade, Nadir Afonso, «De Arquitecto a Pintor», Universidad de 
Granada, Granada, 1985, p. 48. 

pela inovação na forma: «telas para o futuro, porque talvez melhor compreendidas 
nos tempos vindouros que no presente.»3 

As formas de cores variadas criam uma geografia aparente, plena de meta-
morfoses, em que a forma geométrica perfeita é desfigurada e mutilada. Os traçados 
geométricos concentrados evocam pontes, jardins, catedrais, construções que con-
trastam com os horizontes e as águas, onde as formas rareiam, como que absorvidas 
pela imensidão dos céus ou dos oceanos e de variação cromática. O pintor constrói, 
sugere, e a sugestão da cidade ora a partir da simplicidade geométrica, ora de ele-
mentos progressivamente mais complexos. 

Juan Gómez Segade observou: «Nadir Afonso comienza diseñando ciuda-
des verdaderas para terminar prescindiendo de la manualidade ingenieril y que-
darse con la esencia plástica del “genius loci”: es el momento en que opta por la 
pintura pura y el estudio de los valores estéticos que encierra el hecho mismo de la 
composición del cuadro, el cual absorbe en una admirable simbiosis sintetizadora 
todo el saber concentrado en un boceto urbanístico.»4 Retemos as palavras seguin-
tes: «es el momento en que opta por la pintura pura y el estudio de los valores esté-
ticos.» Estes valores estéticos, da pintura pura, são dados pelas tensões matemáticas 
e alcançam-se através da contemplação, da prática perceptiva, abstraindo o aspecto 
evocativo, operação nem sempre fácil de concretizar. 

Simultaneamente a sugestão de corpos e formas femininas transportam-
-nos para a beira-mar com a sugestão de banhistas que tão bem se enquadram na 
geografia de Espinho. «Ao recuperar a figuração no espaço da geometria, propõe-nos 
Nadir que se estruture uma estrutura pictórica fundada em narrativas significantes»5 

Ao se falar de Nadir Afonso temos que inevitavelmente falar do teórico, 
do homem que praticou a arte e reflectiu sobra a arte e os mecanismos criativos. 

3  Nadir Afonso, «Futuro» (Catálogo de exposição), Jornal de Notícias, Porto, 
2007, p. 6. 

4  Juan Manuel Gómez Segade, «Nadir Afonso: De arquitecto a pintor», Nadir 
Afonso, Universidad de Granada, Granada, 1985, p. 52.

5  António Quadros Ferreira, Catálogo da exposição Nadir Subjectum. Museu de 
Arte Contemporânea Nadir Afonso, Chaves, 2020, pág. 50. 
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O Pintor sempre defendeu que os objectos representados não conferem especifi-
cidade à obra de arte. Esta qualidade que define como evocação refere-se à capa-
cidade que os objectos têm em sugerir, evocar ou representar. É uma qualidade 
secundária e evolutiva e está presente na obra artística e na obra inartística. A teoria 
nadiriana assenta em premissas nunca antes equacionadas, e, para compreendê-la, é 
necessário fazer um esforço para nos abstrairmos do objecto de modo a conseguir-
mos “ver” a forma e a lei matemática que a determina.

O interesse de Nadir pela estética e a necessidade de compreensão racional 
do fenómeno artístico levaram-no ao desenvolvimento de vários estudos. «Por duas 
causas capitais, nunca a racionalidade foi apanágio das doutrinas estéticas. Em pri-
meiro lugar, porque o fascínio secular que o “mistério” e a “magia” da arte exercem 
sobre o espírito humano é mais forte do que a necessidade de procurar nela uma 
explicação racional; em estética, devemos afirmá-lo com clareza, o obscurantismo 
recruta mais adeptos do que indivíduos capazes de se confessarem partidários deste 
sistema filosófico. Em segundo lugar, porque o acesso a uma apreensão do fenó-
meno artístico só é possível mediante uma actividade prática, longa e perseverante; 
ora, permanecendo ao nível da pura intuição, raramente essa actividade se trans-
mite em termos de diálogo; uma possível explicação da obra de arte sofre, assim, o 
seu próprio bloqueio.»6 

«Dito de outra maneira, Nadir convoca-nos para o imperativo de sentir 
como toda a forma pode ser submetida a leis geométricas da mesma maneira que 
se reconhecem leis físicas ou leis químicas. Sentir. Retenha-se, sentir. Essas leis 
podem ser assimiladas pela sensibilidade humana a partir das formas elementares 
existentes no seio da Natureza, como tal, leis matemáticas que regem a matéria. 
Esta notação legítica irá marcar o seu pensamento, como preside à exactidão de 
toda a sua obra. O significante sensibilidade restaura-se, em notável pertinência, 
para o pensamento nadiriano, no que se pode auferir como sensibilidade ultra-
objectiva, ou seja, sensibilidade artística, da mesma maneira que ao longo do 
texto tudo a que se reporta o sintagma plástico reconhece a plástica artística.

6  Nadir Afonso. «Sumário de uma estética», Da Vida à Obra de Nadir Afonso, 
Bertrand Editora, Lisboa, 1990, pp. 88-89. 

Insistimos, tentando precisar, porque as palavras são fundamentais, nelas e com elas 
desenvolvemos a faculdade de pensar. Não podemos desprezar uma só no edifício 
do seu discurso, porque também na escrita procura a exactidão, e só neste confronto 
poderemos aspirar à possibilidade do seu entendimento.»7 As qualidades dos objec-
tos só atingem a obra de arte porquanto são realçadas pela matemática. 

Nadir esclarece: «observemos que estas qualidades, dada a sua contínua 
evolução (segundo meio social, local, momento), não podem constituir-se como 
factores duma obra que vise a universalidade. A pintura, quando a percepção não 
se limita a observar simples atributos dos objectos, mas se desenvolve mediante o 
trabalho das formas, exprime exactamente as mesmas qualidades com um perceptí-
vel acréscimo duma outra e particular natureza, a que chamamos de harmonia. Esta 
qualidade quantitativa constitui o tema central dos nossos estudos; caracterizada 
por normas de precisão matemática — que desenvolvemos sob o nome de leis de 
integração e desintegração geométrica — e dada a sua constância no espaço e no 
tempo, ela é susceptível de constituir-se como factor duma obra que vise a univer-
salidade. É ao produto da criação humana definido por esta exactidão e constância 
próprias das formas geométricas que damos o nome de especificidade da Arte.»8

Se na obra de arte é a intuição que apreende as leis matemáticas, na ciência 
Geometria é o raciocínio. «Devemos acentuar a grande dificuldade que existe, não 
só de sentir, mas mesmo de aceitar a qualidade a que damos o nome de harmonia 
morfométrica, ou harmonia das formas geometrizadas, como origem comum da 
Geometria e da Arte. Para facilitar o entendimento e estabelecer a distinção ulterior 
entre essas duas disciplinas — Geometria e Arte — consideramos paralela a distin-
ção entre raciocínio e intuição sensível. 

Deste modo, para fazer obra de arte não basta, pois, pintar as formas ele-
mentares da geometria. Nadir é rigoroso nas suas conclusões: «Seria fácil respon-
der que para fazer arte bastaria então representar unidades puras — superfícies 

7   José Henrique Dias, «Nadir Afonso – De La Sensibilité Plastique a Le Sens de 
l’Art», Nadir Afonso no século XXI, (catálogo de exposição), Museu Municipal – 
Edifício Chiado, Coimbra, 2009, p. 17.

8   Nadir Afonso, O Sentido da Arte (1983), Livros Horizonte, Lisboa, 1999, p. 9. 



1716

quadradas ou circulares, por exemplo — dado que estas formas isoladas possuem 
sempre harmonia. Eu estaria certamente a fazer arte se apresentasse um quadrado 
ou um círculo isolado, como fez Malevich ao apresentar o seu célebre Quadrado 
branco sobre fundo branco ou como faz a natureza ao apresentar o Sol, se tivesse 
sido eu o primeiro a fazê-lo. À qualidade de harmonia eu acrescentaria, neste caso 
(como fez Malevich), a qualidade de originalidade, própria e necessária a toda a 
obra de criação. A necessidade de unidade atrai-nos para a forma elementar da 
geometria enquanto a necessidade de originalidade, geralmente, nos afasta dela. 
Poderia ser este o movimento dialéctico da criatividade na arte... se a originalidade 
não fosse uma qualidade efémera e volúvel, segundo o momento e lugar em que a 
visamos.»9

Para Nadir, a intensidade expressiva que a arte dá à representação física 
é enganosa, e o seu artifício reconhece-se logo que as faculdades sensíveis são 
tornadas conscientes no Homem. Num dos seus últimos trabalhos escritos, As Ar-
tes: Erradas Crenças e Falsas Críticas, o pintor escreveu: «Leon Degand, um dos 
raros teóricos que pretendeu penetrar nos mecanismos internos da operação artís-
tica, dizia (Linguagem e Significação da Pintura) que “a pintura abstracta é essa 
criação fenomenal que logra expressar os sentimentos mais íntimos do sujeito sem 
recorrer à figuração do seu objecto”. Ele pensava que o artista abstracto transcende 
a representação das coisas e julgava discernir a “alegria”, a “tristeza”, a “bondade”, 
etc., mediante a correspondência anímica, directa, entre criador e espectador! Ora, 
o que Degand poderia discernir sobre a tela era uma evocação de sentimentos. Na 
realidade, se o esteta estiver atento, pode verificar que o sentimento de alegria ou 
de tristeza é transmitido mediante uma disposição de objectos que sugerem as-
pectos da Natureza — fisionomias, aparências de corpos — enquanto a qualidade 
intrínseca da Arte é dada pela sua forma matemática. (O fenómeno psicológico das 
associações de ideias — que é puramente intuitivo — explica muita coisa: um ho-
mem que foi injustiçado, uma vez em face duma obra de pintura em quadriculados, 

9  Nadir Afonso, O Sentido da Arte, Livros Horizonte, Lisboa, 1999, pp. 78-79. 
(Transcrição da nota do autor: «Enquanto a qualidade de harmonia eleva a 
obra à categoria de arte, a qualidade de originalidade eleva-a à categoria de 
criação, mas como a arte é também uma criação, deduz-se por consequência 
que a originalidade é uma qualidade (não específica) da arte.»)

pode entristecer-se ao ponto de repudiá-la por lhe lembrar as grades da prisão. Estas 
patologias concernem o ser individual e são, por conseguinte, subjectivas). É uma 
ilusão a crença de poder expressar na tela os sentimentos, sem recorrer à represen-
tação figurativa, como é uma ilusão crer que a expressão dos sentimentos íntimos 
gera a obra de Arte. Uma comentadora da obra da pintora Vieira da Silva dizia que, 
depois da morte do marido, os tons da sua pintura tornaram-se mais sombrios! O 
mais curioso é que ninguém reage contra desatinos deste género. Faz-nos lembrar 
essa outra viuvinha, inconsolável pianista que só tocava nas teclas pretas!»10

Michel Gaüzes considera que «diante da sua obra [de Nadir], sinto que 
foram necessários séculos de decantações sucessivas para atingir esta arte, que con-
cretiza as intenções latentes e implícitas desde o século XV, pressentidas nomeada-
mente nos textos de Alberti e talvez já na ideia pitagoraciana.»11

Em síntese, para Nadir há propriedades distintas nos objectos, proprieda-
des essenciais que os estetas negligenciam. Existem atributos qualitativos, como, 
por exemplo, a perfeição, a originalidade, a evocação, mas existem também atribu-
tos quantitativos como, por exemplo, a forma circular, quadrangular, triangular. Os 
atributos qualitativos não são factores intrínsecos aos objectos, mas, sim, factores 
que o Homem atribui à função do objecto; pelo contrário, os atributos quantitativos 
são factores intrínsecos ao objecto. Ora, é a estes factores quantitativos intrínsecos 
ao objecto que se reporta a obra de arte.

Os factores extrínsecos são evolutivos e perdem-se no espaço e no tempo, 
só sendo conservados fixos na obra de arte quando realçados pela forma intrínseca, 
exacta, matemática. 

A matemática é a ciência do rigor e da verdade. Ao longo da sua vida, Na-
dir Afonso fez apelo muitas vezes ao rigor matemático e acreditava que o Homem, 
antes de adquirir o sentido abstracto do equilíbrio moral, já possuía o sentido con-
creto do equilíbrio e do rigor espacial dados pela geometria, que foi a sua primeira 

10  Nadir Afonso, As Artes: Erradas Crenças e Falsas Críticas/The Arts: Erroneous 
Beliefs and False Criticisms, Chaves Ferreira Publicações, Lisboa, 2005, p. 88. 

11  Michel Gaüzes, «Através das suas pinturas» (traduzido do inglês, texto do 
roteiro da exposição de Nadir Afonso na Selected Artists Galleries, 1974).
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ciência e um dos seus primeiros cultos. Deste modo, se para a criação da obra de 
arte temos de encarar a matemática à luz da geometria, ao praticar-se a crítica e a 
História da Arte, deveria prevalecer a matemática à luz da lógica, disciplina essa 
que trata das conclusões a que chegamos através de certezas que lhes servem de 
premissas, e que é a base de toda a moderna ciência de computação.

Assim, na arte, se se valorizam unicamente os atributos ou qualidades 
variáveis, em detrimento de atributos constantes, é compreensível que se possam 
«encher volumes e volumes duma literatura psicológica que, passando ao lado da 
realidade, não nos diz coisa nenhuma. Atingimos assim, no âmago das suas contra-
dições, a muito denominada problemática estética: como seria possível elaborar um 
estudo descrito sobre arte quando esta, dada a própria especificidade que a define, 
não é um fenómeno dizível? Do nosso conhecimento, a primeira e derradeira vez 
que se tentou abordar a essência do belo na sua facticidade artística, remonta a 
Platão e ninguém nada mais e melhor acrescentou a este seu último conceito: “As 
formas geométricas são, em si, os puros exemplos da beleza.”»12

Sendo a matemática da obra de arte de natureza intuitiva, Nadir encontrou 
em Kurt Gödel um apoio para a sua teoria: «citemos, como recurso, um extraor-
dinário “teorema da incompletude” acerca da natureza da matemática, formulado 
em 1931, por Kurt Gödel, sem que este filósofo tenha pensado que a sua tese en-
contraria, um dia, apoio e confirmação nestes nossos estudos estéticos. “Há pro-
blemas que não podem ser resolvidos por meio de nenhum conjunto de regras ou 
procedimentos. Ao impor limites fundamentais à matemática, o teorema de Gödel 
veio destruir a crença generalizada de que a matemática era um sistema coerente e 
completo com uma base lógica, o que constitui um grande choque para a comuni-
dade científica. O teorema de Gödel constitui limitações de fundo do conhecimento 
científico, as quais só vieram ao de cima durante o século XX.”13 Esta conclusão de 
Gödel reforça o que vimos tentando demonstrar nos nossos trabalhos estéticos ela-

12 Nadir Afonso, As Artes: Erradas Crenças e Falsas Críticas/The Arts: Erroneous 
Beliefs and False Criticisms, Chaves Ferreira Publicações, Lisboa, 2005, pp. 70-
72.

13  Transcrição de nota do autor: «Stephan Hawking, O Universo numa casca de 
noz, Lisboa Edições Gradiva, Lisboa, p. 139.»

borados ao longo dos anos: existe na obra de Arte, uma morfometria de fonte ma-
temática, irredutível a qualquer sistema coerente e apenas acessível à intuição.»14 
A criação artística é intraduzível segundo formulações ou equações matemáticas, 
uma vez que se gera uma rede de correspondências ponderáveis pela intuição e 
imponderáveis pela razão. 

14  Nadir Afonso, As Artes: Erradas Crenças e Falsas Críticas/The Arts: Erroneous 
Beliefs and False Criticisms, Chaves Ferreira Publicações, Lisboa, 2005, p. 68. 
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Composição GeométriCa, 1947 | Óleo s/ tela | 94 x 100 cm



2322

CaraCteres, 1955 | Óleo s/ tela | 115 x 94 cm Áspide, 1952 | acrílico s/ tela | 95 x 126,5 cm



24

Composição (período barroCo), 1950 | Óleo s/ tela | 94 x 104,3 cm



2726

CírCulos, 1957 | Óleo s/ tela | 68 x 98 cm offrandes, 1955 | Óleo s/ tela | 61 x 100.5 cm



2928

rituel, 1955 | Óleo s/ tela | 55 x 98,2 cm Jeu, 1956 | Óleo s/ tela | 51,2 x 95 cm



30

espaCillimité, 1953 | Óleo s/ tela | 88 x 130 cm



3332

espaCillimité, 1958 | Óleo s/ tela | 82,5 x 124 cm espaCillimité, 1958 | Óleo s/ tela | 66 x 117 cm



34

espaCillimité, 1959 | Óleo s/ tela | 84,3 x 141 cm



3736

CopaCabana, 1959-1979 | Óleo s/ tela | 85 x 130 cm Catedrais, 1960 | Óleo s/ tela | 92 x 130 cm



38

espaCillimité, 1966 | Óleo s/ tela | 85 x 125,8 cm
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le Château de CompièGne, 1962 | Óleo s/ tela | 95 x 128 cm tempo, 1962 | Óleo s/ tela | 99 x 135 cm



42

Campos de san Zanipolo, 1965 | Óleo s/ tela | 85 x 130 cm



4544

santa leoCÁdia ii, 1969 | Óleo s/ tela | 58 x 96 cm santa leoCÁdia i, 1969 | Óleo s/ tela | 61 x 106 cm



4746

rossio, 1968  | Óleo s/ tela | 75 x 135,5 cm la lumière du prisme, 1981 | Óleo s/ tela | 93 x 124,5 cm



48

las palmas, 1976 | Óleo s/tela | 96 x 134,5 cm



50

Costa riCa, 1978 | Óleo s/ tela | 75,5 x 128,5 cm



52

montreal, 1984 | Óleo s/ tela | 93 x 120 cm



5554

immeubles pantin, 1991 | acrílico s/ tela | 91 x 130 cm limassosol, 2006 | acrílico s/ tela | 92 x 141 cm



56

aarhus, 1961-1992 | acrílico s/ tela | 83 x 131,5 cm



5958

palÁdio, 2009 | acrílico s/ tela | 99,5 x 144,5 cm islândia, 1995 | acrílico s/ tela | 95,5 x 128,5 cm



6160

porto de mirna, 1998 | acrílico s/ tela | 93 x 133 cm porto, 2002 | acrílico s/ tela | 87 x 149 cm



6362

port-said, 2005 | acrílico s/ tela | 97 x 134 cm Jardins de alCalÁ, 2003 | acrílico s/ tela | 101,5 x 122,5 cm



64

mosCovo, 1995 | acrílico s/ tela | 94 x 132,5 cm



66

sirènes, 2001 | acrílico s/ tela | 98,5 x 108,5 cm



68

a Cidade lonGínqua, 1989 | acrílico s/ tela | 91,5 x 99,5 cm



70

les femmes et le Chien, 1991 | acrílico s/ tela | 97 x 125,5 cm



72

bordel, 1991 | acrílico s/ tela | 95 x 134 cm



74

as raças, 2001 | acrílico s/ tela | 97,5 x 119 cm



76

Couple, 2000 | acrílico s/ tela | 125 x 98 cm



78

toronto, 2007 | acrílico s/ tela | 152 x 228 cm



80

mÁrmara, 2010 | acrílico s/ tela | 174,5 x 234 cm



82

pequim, 2000 | acrílico s/ tela | 152 x 218 cm



84

Kuala lumpur, 2008 | acrílico s/ tela | 190 x 210 cm



86

arGel, 2007 | acrílico s/ tela | 96 x 100 cm
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Nadir Afonso Rodrigues nasceu em 
Chaves a 4 de Dezembro de 1920 e faleceu 
em Cascais em 11 de Dezembro de 2013.

Em 1938 ingressou no curso de 
Arquitectura na Escola de Belas-Artes do 
Porto. Terminados os estudos partiu para 
Paris, em 1946, onde se inscreveu na Éco-
le des Beaux-Arts para estudar Pintura, e 
obteve, por intermédio de Portinari, uma 

bolsa de estudo do governo francês. Colaborou, de 1946 até 1948 e novamente em 
1951, com Le Corbusier. Foi um projecto desenvolvido sob orientação deste que 
esteve na base da tese A Arquitectura não é uma Arte, que defendeu no Porto em 
1948. Paralelamente, trabalhou na pintura, servindo-se do ateliê de Fernand Léger.

No final de 1951 deslocou-se para o Brasil, onde trabalhou com Óscar 
Niemeyer. Em finais de 1954 estava de regresso a Paris. Participou no movimento 
da arte cinética, expondo na galeria Denise René em 1956 e 1957 e em colectivas 
com Vasarely, Herbin, Bloc e Mortensen. Neste âmbito efectuou a série Espacilli-
mité, que apresentou no Salon des Réalités Nouvelles de 1958. Publicou a obra de 
reflexão estética La Sensibilité Plastique (Paris: Presses du Temps Présent, 1958). 
Na vanguarda da arte mundial, apresentou no ano seguinte a sua primeira grande 
exposição antológica, na Maison des Beaux-Arts de Paris.

Representou Portugal na Bienal de São Paulo, no Brasil, em 1961 e em 1969.

Em 1967 recebeu o Prémio Nacional de Pintura e, passados dois anos, o Pré-
mio Amadeo de Souza-Cardoso. A Fundação Calouste Gulbenkian dedicou-lhe uma 
exposição retrospectiva que foi apresentada em 1970 no Centre Culturel Portugais, 
em Paris, e posteriormente em Lisboa. Publicou Les Mécanismes de la Création Ar-
tistique (Neuchâtel: Editions du Griffon, 1970). Condecorado com os graus de Oficial 
(1984) e Grande-Oficial (2010) da Ordem Militar de Sant’Iago da Espada.

Em 2003 foi realizado o filme Nadir, da autoria de Jorge Campos, para a 
Radiotelevisão Portuguesa. O livro Sobre a Vida e Sobre a Obra de Van Gogh (Cha-
ves Ferreira Publicações, 2002) foi seleccionado para melhor livro de Arte da Feira 
de Frankfurt de 2003 e para figurar no Museu do Livro em Leipzig.

Artista homenageado na XII Bienal Internacional de Vila Nova de Cervei-
ra (2003), onde apresentou uma exposição antológica, e na 2ª Feira Internacional do 
Estoril, onde foi atribuído o Prémio Nadir Afonso (2004). Nadir tem desenvolvido 
uma extensa obra plástica e teórica centrada na busca do Absoluto na Arte e publica 
diversos livros. Em 2010, foi realizada uma grande exposição da sua obra no Museu 
Nacional de Soares dos Reis, Porto, e, seguidamente, no Museu Nacional de Arte 
Contemporânea do Chiado, Lisboa. O Museu da Presidência da República dedicou-
-lhe uma exposição de carácter retrospectivo dando evidência aos estudos. 

Em 2012 é apresentado no Teatro São João no Porto o filme Nadir Afonso: 
O Tempo não Existe de Jorge Campos. Em 2016 Bernardo Pinto de Almeida realiza 
o filma Nadir.

Uma importante exposição antológica é mostrada em Roma no Museu 
Carlo Bilotti/Vila Borghese e complementada por outra em Veneza no Instituto Ve-
neto di Scienze Lettere e Artis. (2012).

Em 2013 é inaugurado o Centro de Artes Nadir Afonso em Boticas e em 
2016 é aberto ao público o Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, projecto 
de Álvaro Siza. A exposição inaugural Nadir Afonso – Chaves para uma obra teve 
curadoria de Bernardo Pinto de Almeida.

Era membro da Academia de Belas Artes e Membro Honorário da Ordem 
dos Arquitectos. Doutor Honoris Causa pela Universidade do Porto (2012) e pela 
Universidade Lusíada, Lisboa (2010).
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La Sensibilité Plastique. Presses du Temps Présent, Paris, 1958.

Les Mécanismes de la Création Artistique.Editions du Griffon, Neuchâtel, Suiça, 1970 
(Publicado em edição francesa, inglesa e alemã).

Aesthetic Synthesis. Edições Alvarez em colaboração com Selected Artists Galleries, 
Nova Iorque, 1974.

Le Sens de L’ Art.Imprensa Nacional, Lisboa, 1983.

Monografia, Colecção Arte Contemporânea. Bertrand Editora, Lisboa, 1986.

Da Vida à Obra de Nadir Afonso. Bertrand Editora, Lisboa, 1990.

Monografia. Bial, Porto, 1994.

Monografia Nadir Afonso. Livros Horizonte, Lisboa, 1998.

Obra Gravada Nadir Afonso. Edições Coelho Dias, Lisboa, 1999.

O Sentido da Arte. Livros Horizonte, Lisboa, 1999.

Universo e o Pensamento. Livros Horizonte, Lisboa, 2000.

O Porto de Nadir. Edições Coelho Dias, Lisboa, 2000.

Sobre a Vida e Sobre a Obra de Van Gogh. Chaves Ferreira Publicações, Lisboa, 2002. 

Da Intuição Artística ao Raciocínio Estético. Chaves Ferreira Publicações, 
Lisboa, 2003.

O Fascínio das Cidades´. Câmara Municipal de Cascais e Fundação D. Luís I, 
Cascais, 2003.

As Artes: Erradas Crenças e Falsas Críticas- Chaves Ferreira Publicações, Lisboa, 
2005 (Ed. bilingue: português e inglês).

Nadir Face a Face com Einstein. Chaves Ferreira Publicações, Lisboa, 2008. (Ed. 
bilingue: português e inglês)

Publicou:

Manifesto: O Tempo não Existe. Dinalivro, Lisboa, 2010. (Ed. bilingue: português 
e inglês).

O Trabalho Artístico. Reflexões. Edições Athena (Babel), Lisboa 2011. (Ed. bilingue: 
português e inglês).

A Invenção do Tempo de Nadir Afonso, Universidade Lusíada, Lisboa 2014.

coleções Públicas (seleção)

Centre George Pompidou, Paris, França

Coleção Berardo de Arte Contemporânea, Lisboa, Portugal

Caixa Geral de Depósitos, Lisboa, Portugal

CitiBank, Nova Iorque, EUA

JP Morgan Chase, Nova Iorque, EUA

Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, Portugal

Fundação Millenniumbcp, Lisboa, Portugal

Museu Amadeo Sousa Cardoso

Museu de Arte Moderna de S. Paulo, Brasil

Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Brasil

Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado, Lisboa, Portugal

Museu Nacional de Soares dos Reis, Porto, Portugal

Museum Im Kulturspeicher, Würzburg, Alemanha

Szépmüvészeti Múzeum, Budapeste, Hungria
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