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Emmerico Nunes foi um dos pioneiros da banda desenhada e do desenho humorístico em 
Portugal. 
 
Emmerico Hartwich Nunes nasceu em Lisboa em 6 de Janeiro de 1888, filho de pai português e 
de mãe alemã, tendo adotado Sines como a sua residência de eleição. 
  
Desde muito jovem revela tendências para o desenho, tornando-se admirador de Rafael 
Bordalo Pinheiro e de Leal da Câmara, e editando jornais humorísticos como "A Risota" e 
"Folhas Volantes". 
  
Após terminar o curso comercial no Liceu Politécnico, frequenta a Escola Comercial Peixoto, 

por desejo do pai. Esta experiência desagrada-lhe, acabando o pai por inscrevê-lo na Escola 

de Belas-Artes de Lisboa, onde os mestres são Condeixa e Alberto Nunes. 
 
O pai virá a mostrar os trabalhos de Emmerico Nunes a Malhoa para saber da sua vocação e 
este pintor aconselha-o a mandá-lo para Paris, para onde parte em 1906, frequentando a 
Académie Julien, a École des Beaux-Arts e academias particulares de Montparnasse. 
 
Permanece em Paris até 1911, seguindo depois para Munique, onde se torna colaborador de 
prestigiada revista semanal alemã. Em 1914, após a eclosão da Primeira Grande Guerra vai 
para Zurique, onde fica até 1918, altura em que regressa a Lisboa. 
 
A sua obra compreende a pintura, desenho publicitário, ilustração e restauro de pinturas, 
predominando o desenho humorístico. Neste campo realiza exposições individuais nas cidades 
europeias onde viveu e publica desenhos humorísticos em vários jornais em periódicos 
alemães, suíços, holandeses, espanhóis e portugueses; colabora com revistas alemãs, 
espanholas e também em Portugal – ABC; ABC-zinho, Magazine Bertrand; O riso d’a vitória; 
Panorama, entre outras. Cria em 1915 "Quim e Manecas" no Século Cómico, suplemento 
humorístico do jornal O Século.  
 
Trabalha e participa em exposições com outros artistas e pintores nacionais, como Eduardo 
Viana, Francisco Smith, Manuel Bentes, Alberto Cardoso, Domingos Rebelo, Álvares Cabral, 
Bernardo Marques, Carlos Botelho, Thomaz de Mello, José Rocha. Destacam-se participações 
nas “Exposições dos Humoristas” (1912-1924), exposições de caricaturas na Sociedade 
Nacional de Belas Artes (1910-1956 – prémios de caricatura e pintura), exposições de Arte 
Moderna do SPN/SNI (1935-1951), decoração dos pavilhões de Portugal nas exposições de 
Paris, Nova Iorque e S. Francisco (1937-1939), Exposição do Mundo Português (1940). 



 
Ao longo da sua vida viaja e estabelece-se por algum tempo em várias cidades europeias, com 
predominância na Alemanha. Atravessa períodos de carência, sendo obrigado a recorrer a 
outras atividades profissionais, como datilógrafo de correspondência em francês e alemão 
numa casa comercial. Foi agraciado com a comenda do Oficialato da Ordem de Cristo. 
 
Emmerico Nunes casa em 1920 com Clotilde Edwards Pidwell em Sines. Em 1960 estabelece-se 
definitivamente nesta cidade, onde vem a falecer em 18 de Janeiro de 1968. 
 
O Centro Cultural da cidade de Sines, instalado no edifício do antigo hospital da Misericórdia, 
junto à Capela da Misericórdia e à Igreja Matriz da cidade, tem Emmerico Nunes com seu 
patrono – Centro Cultural Emmerico Nunes. 
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VIAGEM DE AUTOMÓVEL 

Do livro Como os grandes fazem / Cenas divertidas do mundo das crianças 

 

 
         A ÓPERA 

Do livro Como os grandes fazem / Cenas divertidas do mundo das crianças 

 



 
        EMBARCADOS 

Do livro Como os grandes fazem / Cenas divertidas do mundo das crianças 
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Sem título (O pintor e o modelo) - 1909 
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Rebelva (Carcavelos) - s.d. 
 

 

Paisagem 
 

 

O irmão e as duas irmãs do pintor - 1920 
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