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RESUMO 

 

O propósito deste estudo consiste em criar um pequeno apontamento monográfico 

respeitante à vida e produção poética do escultor João Fragoso. Neste contexto, procura-

se dar especial enfase ao Mar, constante temática destas obras, que aqui parece surgir 

em consequência da realidade vivenciada pelo autor, permanecendo como uma analogia 

da dimensão existencial humana. Partindo do mar português, Fragoso visa alcançar uma 

dimensão mais profunda e generalizada, expressa na sua escultura, validando-a como 

verdadeira Obra de Arte: simultaneamente intemporal e universal.  

Para tal, analisa-se alguns dos trabalhos correspondentes às três fases estilísticas que 

percorreu, nomeadamente: figurativo, abstrato e minimal, resultantes da sua poética de 

autor, para assim fazer uma reflexão sobre as diferentes linguagens, bem como, técnicas 

e materiais utilizados na sua relação com a temática em questão. Complementarmente 

procura-se também determinar o conjunto de referências escultóricas e poéticas, 

trabalhos relacionados com a encomenda pública e a atividade docente, exercida pelo 

escultor, na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, como elementos fundamentais 

para esta investigação. 

João Fragoso foi um escultor português da chamada “segunda geração” de estatuários, 

da década de 30, tendo alcançado especial reconhecimento nacional e internacional pela 

sua obra abstrata, no âmbito de uma característica poética de autor, entre 1954 e 1958, 

na qual explora a temática marítima, associada à cultura e tradição nacional, como 

elemento figurativo, simbólico e evocativo e transfiguração transcendente do espaço 

existencial humano.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to create a small monographic note concerning the life and 

poetry of the sculptor João Fragoso. In this context, it tries to give special emphasis to 

the Sea, constant theme of these works, which seems to emerge as a consequence of the 

reality experienced by the author, to remaining as an analogy of the human existential 

dimension. Starting from the Portuguese sea, Fragoso aims to achieve a deeper and 

more generalized scale, expressed in his sculpture, validating it as true Work of Art: 

timeless and universal. 

For this, we analyze some of the works corresponding to the three stylistic phases that 

this sculptor ran through, in particular: figurative, abstract and minimal, resulting from 

the poetic to do so remains a reflection of the different languages as well as techniques 

and materials used. Additionally it also seeks to determine the set of sculptural and 

poetic references, related work as public ordering, and teaching activity exerted by João 

Fragoso in Fine - Arts of Lisbon, as fundamental elements for this investigation. 

João Fragoso was a Portuguese sculptor of the "second generation" of statuary, in the 

30s, reaching special national and international recognition for his abstract work, under 

a poetic feature of author between 1954 and 1958, in which João Fragoso explores the 

maritime theme, linked to culture and national tradition, as a figurative, symbolic and 

evocative element and transcendent transfiguration of human existential space. 

 

 

 

 

 

 

 

Key Words: 

João Fragoso/ Sculpture/ Sea/ Figurative/ Abstract/ Minimal/ Poetics. 



 

3 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A minha mãe pelo amor e apoio incondicional; por comigo trilhar caminhos entre o 

mundo visível e o mundo invisível; por desde sempre ter acreditado em mim. 

A minha mãe pelo Amor à Arte e a Deus por desde muito cedo me ter mostrado o dom 

que me deu. 

Agradeço ao meu Professor Doutor José Teixeira o auxílio na definição inicial e escolha 

do tema da dissertação, bem como, a disponibilidade, competência e apoio prestados ao 

longo deste estudo. 

Agradeço ao Professor Doutor António Matos, a clarificação de muitos saberes 

académicos. 

Um agradecimento especial a todos os professores que fizeram parte da minha formação 

Artística. 

À minha família que sempre me apoiou. Ao meu pai. Aos meus queridos avós, irmã e 

padrinhos. 

 

 

 

 

 

 

O meu sincero bem-hajam.  

  



 

4 

 

 

 
 […] João Fragoso é, sobre tudo, o poeta. O que 

sabe criar. Sonhador e rebelde, profundamente 

original. Sereno e determinado como um marinheiro 

antigo, «deu novos mundos ao mundo». E nas suas 

«cartas de marear» a escrita de quem tão bem ouviu 

o mar. Nelas gravou com fulgor e loucura 
caracteres de quem viajou por dentro de si mesmo – 

onde o «mar sem fim» entrou.1 

 

 

Carlos Neves de Carvalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 João Fragoso, Atelier – Museu, Caldas da Rainha, sl., sd, p. 10. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A escultura é sempre expressão de algo que existe 

na natureza traduzida de diferentes modos 

interpretativos.                                         

 

João Fragoso2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 “João Fragoso, Atelier – Museu”, Caldas da Rainha, sl., sd, p. 13. 
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Símbolo da dinâmica da vida, o mar constitui, em João Fragoso, um dos mais 

importantes ciclos da sua vasta e diversificada obra, tendo-o cativado desde cedo, pela 

proximidade que teve com o litoral da costa portuguesa3, especialmente a força 

soberana do Mar da Nazaré. 

Esta temática é, também em paralelo com as obras que realizou, uma constante cultural  

– na qual surgiu Portugal e o seu povo4 – tendo marcado todo um imaginário 

identitário, cuja origem remonta ao período dos Descobrimentos. A sua presença 

verifica-se assim tanto na literatura, desde a epopeia de Os Lusíadas, escrita no período 

renascentista por Luís de Camões, até à modernidade com a Mensagem de Fernando 

Pessoa. O mar português alarga-se de igual modo às artes plásticas como são exemplo 

as famosas Tábuas do mestre de Santa Auta5, os Painéis de S. Vicente de Fora ou a 

Janela do Convento de Cristo em Tomar, que assim visam também documentar a sua 

importância no contexto do imaginário e desenvolvimento nacional.  

 O tema não só continuou, muito presente na estatuaria “oficial” do Estado Novo, como 

foi-se mantendo, na escultura, ao logo do seculo XX, culminando, novamente, com os 

monumentos aos pescadores, os quais erguidos depois de 74 constituíam uma reação 

pós-ditatorial aos que proliferaram na 1º metade do seculo, realçando, pelo contrario, as 

virtudes heroicas dos trabalhadores do povo. 

 

Figura 1 - Painéis de S. Vicente de Fora. 

 

                                                             
3 Foz do Arelho, de S. Martinho do Porto, de S. Pedro de Moel. 
4 António Valdemar in “João Fragoso, Atelier – Museu”, Caldas da Rainha, sl., sd, p. 69. 
5 CASTEL - BRANCO, João – «Nós vos esposamos, oh Mar» in PEREIRA, João Castel-Branco (dir.) – 

As idades do Mar. P.46. 
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Figura 2- Janela do Convento de Cristo. 

  

Na primeira fase do seu percurso artístico é já possível constatar uma apetência, do 

escultor, para assuntos ligados a esta temática, quer em obras evocativas do Concílio 

dos Deuses6, quer na representação de figuras e cenas piscatórias, quer, ainda, para 

glorificar navegadores dos Descobrimentos. Contudo, só na fase seguinte é que o Mar 

português ganha uma dimensão verdadeiramente transcendente traduzindo-se, através 

de uma visão mais ampla e autêntica, numa linguagem escultórica própria. Este facto 

coloca João Fragoso à frente da sua geração e na história da escultura moderna, 

evidenciando todo um trajeto que se transpõe do concreto para o abstrato e que se 

encontra direcionado para uma navegação ontológica, evocativa da dimensão existencial 

humana. Aqui o autor eleva o espaço poético intemporal da obra, sobre as questões 

mutáveis de materialização procurando, consequentemente, libertar-se do sistema e 

valores convencionais para expressar a sua própria perspetiva da realidade, de modo 

mais perspicaz. 

Por último, na Fase Minimalista, o seu propósito passa a ser o de evocar memória 

utilizando esta mesma temática. Aqui, a expressividade cede lugar a uma racionalidade 

conseguida através da disposição modular e repetitiva de destroços ou objetos náuticos 

recolhidos nas praias, para serem posteriormente reagrupados através de novos 

processos e técnicas, divergentes das utilizadas na Escultura Clássica. 

Considerando que a Escultura bem como as artes plásticas em geral, se fundamentam 

num conjunto de procedimentos e ações técnicas que são pesquisados, pensados e 

desenvolvidos com vista a alcançar um resultado final, detentor de características 

próprias, à qual chamamos obra de arte, pode-se afirmar que toda a produção poética do 

                                                             
6 CAMÔES, Luís de – Os Lusíadas. Porto: Livraria Civilização,  1999, p.49. 
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autor se constrói através do uso de certos processos técnicos que manipulam os 

materiais e que, desta forma, conferem uma materialidade tridimensional à problemática 

em questão para desencadear, no espectador, a consciencialização de uma realidade 

mais profunda que o espaço corpóreo em seu redor. 

Neste sentido, a pesquisa que João Fragoso terá efetuado para conferir caráter poético à 

sucessão de trabalhos realizados, particularmente nas fases Abstrata e Minimal, assenta 

sobre referentes literários e antropológicos que definem todo um imaginário inerente à 

história e à cultura portuguesa, nomeadamente a Mensagem de Fernando Pessoa e 

Historia Trágico-marítima7. Aqui, e contrariamente à fase que as antecede, em que as 

esculturas visam sobretudo glorificar os heróis do passado, o propósito é o de despertar 

uma inquietude inerente à dimensão existencialista do homem, criando para isso 

esculturas associadas à vida das comunidades pesqueiras da Nazaré, fato bem visível já 

na primeira fase em O pescador da Nazaré8.  

A presente dissertação procura, portanto, analisar algumas das obras mais significativas 

produzidas ao longo das três fases estilísticas que integram o conjunto da poética de 

autor de João Fragoso, considerando o conjunto de práticas metodológicas e técnicas 

que lhes atribuem visualidade física/ percetível, como meio através do qual é expressa a 

dimensão espiritual da Obra, dentro do contexto político, económico e social que 

presidiu a sua conceção, em Portugal. 

Para tal, o corpo do presente estudo divide-se em três partes ou capítulos, mais uma 

conclusão final, seguindo a ordem cronológica dos eventos que definem e relacionam 

cada uma das suas diferentes fases.  

Assinala-se, assim, uma primeira parte dedicada à génese da sua poética, focalizando as 

representações antropomórficas de pescadores e de heróis dos descobrimentos, que 

integram o sistema da escultura tradicional e cuja análise, feita atendendo ao contexto 

político-social que as agrega, é pertinente para determinar os fatores que contribuíram e 

condicionaram, simultaneamente, o desenvolvimento da sua expressão criativa. 

                                                             
7 A Historia Trágico Marítima relata curtas narrativas de naufrágios editadas originalmente em folhetos 

de “cordel” (1735-1736) tendo sido posteriormente reunidas em volumes (1956). 

Estas narrativas cativaram o interesse do público pelo imprevisto e arriscado das situações em que se 

vieram encontrar os seus protagonistas durante as viagens quinhentistas e seiscentistas dos 

descobrimentos portugueses, projetando o eco das horas aflitivas vividas no decorrer de naufrágios ou de 

viagens por regiões inóspitas. Estes relatos documentam, de um modo singular, as viagens dos 
descobrimentos, sublinhando os episódios dolorosos por forma a impressionar a sensibilidade do leitor; 

[…] corpos prostrados pela fome pela fadiga, pela pilhagem (…) e pelas feras, mortos ou vivos, ficam a 

assinalar a passagem da coluna portuguesa, […]. 
8 “João Fragoso, Atelier – Museu”, Caldas da Rainha, sl., sd, p. 49. 
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Numa segunda parte, procura-se então analisar algumas das peças abstratas que, ligadas 

a uma navegação metafísica, fomentada pelas inquietações existencialistas do autor e 

sustentada pela Ode Marítima, refletem o ponto mais alto da sua produção, na escultura. 

O propósito aqui é o de estudar o modo como é evocada a problemática existencialista 

na sua analogia com o mar pessoano, presentificado por João Fragoso nas obras finais. 

Atende-se, para tal à morfologia das peças, conferida a partir de mecanismos de 

perceção formal, bem como, aos materiais que traduzem com eficiência a sua conceção 

plástica, complementada pelos títulos que as contextualizam e sua respetiva relação com 

o espaço.  

Por último, considera-se as construções minimalistas produzidas, na última fase da sua 

carreira, utilizando novas técnicas e materiais modernos, associados a um modo 

totalmente distinto de ver e conceber escultura, onde o mar, que deu origem à 

navegação da fase anterior, serve agora para evocar a ideia de tempo passado/ memória, 

testemunhando uma navegação ou percurso, como símbolo, paralela a uma existência 

vivida. 

A metodologia seguida no âmbito deste estudo, agrega três componentes principais: a 

pesquisa bibliográfica como recurso à internet, a pesquisa de imagens das obras, e sua 

análise – a qual assenta, também, na visita que fiz ao próprio museu, nas Caldas da 

Rainha – bem como documentários e entrevistas que se revelaram fundamentais para a 

compreensão do contexto e encadeamento cronológico dos acontecimentos que firmam 

o pensamento e percurso artístico deste escultor. 
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BIOGRAFIA 

 

Nascido nas Caldas da Rainha a 27 de abril de 1913, João Fragoso (1913-2000) faz 

parte da “Segunda Geração” de Estatuários à qual pertencem, também, António Duarte, 

Martins Correia, Euclides Vaz e Joaquim Correia. A sua obra insere-se no grupo da 

escultura designada de Moderna ou Modernizante,9 a qual é desenvolvida em Portugal 

seguindo o Modelo Francês e Italiano 10, cuja implantação só se verifica durante os 

anos 20 através de escultores mais velhos como Leopoldo de Almeida (1898-1975) ou 

Francisco Franco (1885-1955). A principal inovação escultórica surge, aqui, ao nível 

formal. No entanto é a partir dos anos 30, altura em que João Fragoso inicia a sua 

carreira como escultor, que a preferência por uma escultura Clássica Modernizante11, 

parece legitimar-se, no território nacional, seguindo o exemplo de outros países 

Europeus, para refletir as ideologias adotadas pelo regime autoritário12. A sua produção 

                                                             
9 O Modernismo do começo do séc. XX, e outros movimentos subsequentes nascidos por toda a Europa, 

veem introduzir no panorama artístico nacional, uma vontade de rutura relativamente á tradição clássica 

vigente, em consequência das novas propostas que vão surgindo na capital francesa, centro do mundo da 

arte. O desenvolvimento da escultura moderna nacional, ao longo das décadas de 20 e 30, assenta, assim, 

sobre dois fatores predominantes, nomeadamente o Modelo Francês e o Modelo Italiano, os quais abrirão 

caminho para a implantação de uma escultura em conformidade com as exigências do Regime Salazarista 
(1933-1974) valorizando, sempre, uma forte continuidade com a tradição.  
10 O Modelo Francês encontra-se associado às obras de um grupo de escultores denominado Les 

Indépendantes. Constituído nomeadamente por Rodin, Bourdelle, Maillol, Bernard e Despiau, este grupo 

integra, simultaneamente, as cinco figuras tutelares do modernismo em Portugal. A sua escultura assenta 

na representação figurativa alicerçada ao classicismo mas dele divergente no que respeita ao tratamento 

formal: Seja a partir da síntese das formas; seja pelo uso da técnica do talhe direto, que também infere no 

resultado formal final ao originar formas sóbrias e acabamento imperfeito, seja pelo tratamento 
expressionista muito presente nas obras de Rodin. Em Portugal, estas inovações são primeiramente 

visíveis em trabalhos de pequena escala, por uma primeira geração de escultores, que mais conscientes da 

relevância de outras propostas estéticas procuraram, na capital francesa, um movimento alternativo ao 

modelo oitocentista vigente. Este será, posteriormente, integrado e generalizado na produção escultórica 

nacional.  
11Termo pela qual ficou conhecida, visto que mantem os princípios clássicos de conceção e concretização 

da escultura aleando-a a um novo tratamento das formas da figura, manifestamente, mais sintéticas. 
12 A implantação do Modelo Italiano, criado por Mussolini, virá no decorrer das transformações políticas 

e sociais que resultaram no Novo Regime Salazarista (1933-1974), difundido através de diligências 

oficiais organizadas pelo partido, com o objetivo de incentivar uma mudança no plano da aceitação de 

novos gostos e com isso promover e modernizar a imagem Nacional.  

A sua adoção advém, paralelamente, da necessidade de tornar a arte moderna na expressão original do seu 

povo, reportando-a às suas raízes e tradições. O objetivo é refletir uma política que busca projetar-se 
como moderna, sob uma tradição verdadeiramente nacional, difundindo-a através de monumentos em 

espaços públicos. A escultura resultante reflete, por isso, qualidades modernizantes projetando, em 

simultâneo, os valores tradicionais defendidos pelo partido. 
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começa então a desenvolver-se e a ganhar grande qualidade, nomeadamente nas obras 

de Barata Feyo (1902-1990) e Álvaro Brée (1903-1962), cujas esculturas manifestam 

uma clara preferência pela prática figurativa de pendor clássico, marcando o período da 

chamada Idade de Oiro13, em Portugal.  

João Fragoso principia a carreira por volta do ano de 1938-39, altura em que conclui o 

Curso Especial de Escultura na ESBAL e é convidado a participar na Grande exposição 

do Mundo Português, a inaugurar dois anos mais tarde, em 1940. Durante o seu período 

de formação académica14, João Fragoso foi discípulo de Simões de Almeida e de 

Teixeira Lopes onde contactou com os materiais e aprendeu os processos e as 

metodologias da escultura clássica tradicional. Esta vocação é-lhe revelada por volta de 

1932, mantendo-se desde então fiel à “disciplina”, na busca por uma linguagem própria 

que acaba por se estender, também, ao domínio do desenho e da pintura, bem como às 

áreas da medalhística e da cerâmica15.  

No seu conjunto integral escultórico, ao longo das várias épocas que atravessou, 

podemos assinalar, na sua obra, três fases estilísticas distintas, desenvolvidas a partir de 

temas, cuja firme presença marítima, traduz-se em esculturas consonantes com a cultura 

e tradição nacional: a primeira, a Fase Figurativa, é iniciada como profissão no ano de 

1938, com o convite que recebeu para trabalhar na Exposição do Mundo Português, 

tendo aí sido encarregue da decoração da Sala Camões bem como da construção do 

Padrão dos Descobrimentos, chefiando para esta última, uma equipa de 40 

colaboradores16em parceria com o arquiteto Diamantino Tojal. A cooperação exemplar 

nesta iniciativa valeu-lhe o Oficialato da Ordem de Cristo.  

Esta fase caracteriza-se pela elaboração de esculturas, maioritariamente detentoras de 

um caráter oficial, encomendadas pelo regime para integrar nos espaços públicos, 

seguindo modelo italiano17: quer embutidas na arquitetura, quer situadas no meio dos 

espaços urbanos, demonstrando algum enlevo religioso e monolítico18. Todavia, estes 

                                                             
13 FRANÇA, José Augusto – «”A segunda Geração”: Os estatuários» (Cap. III, parte II) in A Arte em 

Portugal no séc. XX. 
14 Que agrega também a passagem pela ESBAP, em 1936. 
15Ver Anexos: Medalha Americana sobre Portugal (Figura A), p. 120. Desta, chegaram apenas a 

Portugal, dois exemplares: um para o MIN-CM e outo para o autor; Meio Século de atividade comemora 
hoje o Banco Pancada, Moraes & C.ª (Figura C),p. 122. 
16 “João Fragoso, Atelier – Museu”, Caldas da Rainha, sl., sd, p. 17. 
17 Protagonizado pelo Grupo de Novessento o modelo caracteriza o, originalmente, estilo “Clássico 

moderno” valorizando, nas obras, uma continuidade com o predomínio da figura humana, ambiente 

elementar, ritmo solene e pacato e referencia aos modelos trecentistas e do renascimento.  
18Ibidem., p. 19. 
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primeiros trabalhos, não obstante ao seu caráter figurativo, não se limitam a ser simples 

exercícios naturalistas, enquanto mimese/ reprodução de formas sem conteúdo. Já nesta 

etapa, e independentemente da função social dos monumentos que concebeu, João 

Fragoso demonstra um poder de interpretação simbólica nas suas representações, a par 

de um domínio sobre os materiais, para evidenciar os elementos poéticos que 

caracterizam os seus trabalhos, dentro de um realismo expressionista, de base naturalista 

influenciado por alguns dos membros de Les Indépendantes (1884-1920)19. 

Em 1943 defende a tese do Curso Superior de Escultura sob o tema “S. João de Deus” 

com uma peça figurativa, em que lhe é atribuído pela primeira vez o prémio Roque 

Gameiro - Maria Helena20. Deste género, sobressaem algumas estátuas, monumentos 

escultóricos e bustos: A estátua Pescador da Nazaré (1938), primeiro trabalho 

relacionado com o mar português, no qual é visível algumas das características 

delineadoras da génese da sua poética de autor; O monumento a Gonçalo Velho Cabral 

(1953) para Ponta Delgada e o Monumento ao Descobridor da Baía para a cidade da 

Baía, Brasil, com a colaboração dos arquitetos Bento de Almeida e Vítor Palla. Ainda 

nesta 1.ª fase, na década de 60 são de evidenciar: O Monumento a Álvaro Martins 

Homem para a cidade da Horta; Os Grupos Escultóricos com Cavalos em bronze 

(1965), para a praça D. João I no Porto que obteve o 1.º Prémio em concurso público; A 

Estátua Frei Heitor Pinto para a Câmara Municipal da Covilhã, com a qual alcançou 

igualmente o 1.º Premio em Concurso Pùblico; Estátuas da Justiça, para o Tribunal de 

Castelo Branco e para Marco de Canavezes; o monumento a Vasco da Gama para 

Luanda, com o qual também obteve o 1.º Prémio em Concurso Público; a Estátua a 

João Azevedo Coutinho que se destinava a Lourenço Marques e, mais recentemente, a 

Estátua de Bartolomeu Dias para Mossel Bay, na África do Sul, inaugurada no ano de 

1947, onde obteve, nesse mesmo ano, o Premio Nacional de Escultura Mestre Manuel 

Pereira (SPN/SNI); José Clara; Garcia Vinõlas e Cabeça de Mulher de 1942. Para o 

Monumento a Diogo Cão, Fragoso foi classificado em 2º lugar num concurso público, 

em 1948, que foi ganho por António Duarte, seu amigo e colega de profissão21.  

                                                             
19Composto pelos fundadores do Modelo Francês, nomeadamente, Rodin (1840- 1917), Bourdelle (1861- 

1929), Bernard (1866- 1931), Maillol (1861- 1944) e Despiau (1874-1946). A importância deste grupo, 

não obstante á importância que detém no trabalho do escultor, encontra-se alargada a todo o panorama 

escultórico nacional deste período.  
20 Ibidem., p.55. 
21 “João Fragoso” in Escultores Contemporâneos em Portugal. 
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João Fragoso emprega, na sua produção, a pedra, especialmente o mármore ou o bronze. 

O escultor elege estas matérias não só em consequência da sua formação tradicional, 

mas também, pela sua elevada resistência às condições climatéricas, fator que as torna 

adequadas aos grandes espaços exteriores públicos. As características plástico-

expressivas, de cada um, são também um fator determinante, estando a sua 

empregabilidade dependente das especificidades e função de cada trabalho. 

A alusão ao Mar nestas esculturas encontra-se, por isso, maioritariamente subordinada 

ao tema das grandes figuras dos descobrimentos portugueses, poderosos símbolos de 

tradição, fundadores da pátria, que o autor esculpe em conformidade com um estreito 

conjunto de regras canonizadas, em deferimento da difusão da chamada política de 

espírito do partido. Não obstante, João Fragoso também produz algumas peças de 

pequeno e medio formato dedicadas aos pescadores e às gentes que vivem do mar, 

projetando nestas uma visão mais íntima e pessoal para assim expressar o início da sua 

própria poética de autor. 

As duas fases seguintes, nomeadamente, Fase Mar e Fase Minimalista, são de caráter 

abstrato e consideradas as mais importantes da sua carreira a nível plástico. Esta 

afirmação é reforçada por António Valdemar do seguinte modo: 

  Além de um modo de ser e de comunicar, esta navegação 

«inacabada» de João Fragoso resultou numa das mais 

criativas manifestações da história da escultura 

portuguesa do séc. XX22. 

A exposição Individual que o escultor realizou em 1985, na Galeria da ESBAL 

intitulada Escultura e Tempo23 reforça este parecer, uma vez que, a mesma, chegou a ser 

mostra itinerante por várias localidades do país, inclusivamente no MJM-CR, no Museu 

Joaquim Manso, na Nazaré e no MNMC em Coimbra.  

Situado dentro da linha abstrata, o autor ter-se-á deixado influenciar por uma série de 

contributos de escultores tal como Constantin Brancusi, percursor do Abstracionismo, 

na medida em que é ele quem vem determinar a nova finalidade do escultor24. Outros 

como Giacometti, também deram largo contributo à sua escultura, ao subverter as 

formas tradicionais, concedendo ao espaço, a superioridade da força da emoção, ou 

                                                             
22“ João Fragoso, Atelier – Museu”, Caldas da Rainha, sl., sd, p. 70. 
23 V. Catalogo Escultura e Tempo. 
24 SANTINHO, Maria da Graça Lopes (trad.), «O Alargamento dos Horizontes da Escultura» (cap.9) in 

Escultura. Lisboa. São Paulo, pp. 129-151; Esta,  passa a ser, antes de mais, a de criar um recetáculo para 

a idéia, colocando de parte o sistema de representação tradicional (clássico). 
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Henri Moore, no emprego dos cheios e dos vazios conciliados com a arte primitiva 

etrusca e pré-colombiana, rejeitando assim o antropomorfismo clássico para alcançar 

um novo tipo de significação da vida25. João Fragoso estabelece, neste sentido, uma 

clara separação entre as esculturas que caracterizam esta fase e as figuras que executou 

durante o período figurativo, na Exposição do Mundo Português por exemplo. É aqui 

que o autor alcança a criação de um estilo pessoal e original, partindo do concreto para 

o abstrato. Muito embora seja verificável a presença da temática marítima na primeira 

fase da sua carreira, ao produzir obras abstratas João Fragoso abraça uma linha estética 

inteiramente diferente, introduzindo-lhes um cunho português marítimo mais profundo 

e visualmente mais autêntico, por forma a transportar o observador para um mar 

absoluto26. João Fragoso concebe as esculturas partindo da origem cultural de expansão 

e retorno, que definiu Portugal como nação para, numa perspetiva humanista e 

ontológica, alcançar a universalidade que define o verdadeiro espaço da obra. Nele vê-

se assim, pela mão do artista, a expressão do sonho que, movido pela vontade e 

esperança, sobrepõe-se a todos os limites espaciais. Assinalam-se dentro desta fase 

algumas peças, designadamente: o projeto do Monumento aos pescadores da Nazaré; 

Mar Espacial (1968-70), em bronze, colocada no largo do Parque D. Carlos I, no MJM-

CR, em 1983-84, (com apenas uma réplica, dado que o original foi exportado para os 

EUA, na Coleção Frank. e Hurd); Mar sem Fim, em mármore branco de Estremoz, 

colocada no Jardim da FCG, datada de 1983-1984; a Praia de Belém, em bronze, 

exposta no concurso do Prémio Municipal de Escultura José Simões de Almeida, em 

1989 e Mar de Cinco Luas, em bronze, colocado no Largo da Quinta da Beiriz na Póvoa 

de Varzim27. A apetência de João Fragoso para recriar barcos, redes, velas, instrumentos 

náuticos, fauna e flora marinhas, não se limita apenas ao campo da escultura. Nesta fase 

(1954-1958) o autor, para além de conferir às peças um tratamento distinto, através de 

um estudo de composições visuais, volumétricas, realizadas, previamente, a desenho 

com tinta-da-china, aguada e lápis sopre papel, elabora, também, uma série de pinturas, 

transpondo para a escultura as suas ideias, evocadas pelas formas consistentes e seguras 

que o bronze possibilita28. 

                                                             
25 Ibidem. 
26 V.SIMÕES, João Gaspar – «O Mar Português» (vol. I) in Fernando Pessoa: Obra Poética: Álvaro de 

Campos, 1786ª ed., s.l: Círculo de Leitores, 1986, D.L. nº 8621/ 85, pp. 127. 
27 Idem. 
28 O facto encontra-se assumido na exposição que realizou na Galeria Ara, em 1989, onde estiveram 

expostos os estudos e pinturas do escultor, bem como em inúmeros desenhos de viagem que, deste modo, 
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Como exemplos assinalam-se: a Caravela (cujo modelo é de 1967, da “Caravela 

Portuguesa”, em mármore rosa do Alentejo, pertencente ao MJM-CR); a Varina 

(modelo de 1978) e Praia do Ocidente e do Crepúsculo (modelo de 1970)29. João 

Fragoso realizou ainda uma exposição individual de desenho e escultura da Fase Mar, 

integrada na I Feira do Mar em Peniche. 

João Fragoso participou ainda na I e II exposição de Arte Moderna, financiada pela 

FCG, em 1957 e 1961, sendo que a última lhe valeu a venda de uma Escultura em 

bronze intitulada Mar 60, adquirida pela própria instituição. 

O escultor também participa com uma escultura em bronze de dois metros de altura 

desta mesma “Fase” na exposição de arte abstrata da SNBA em 1974. A peça Nazaré, 

em bronze, é a única obra de escultura desta “Fase” dedicada a uma terra: à Nazaré30. 

Estas obras, produzidas entre 1954 e 1959, exprimem uma certa mitologia do 

imaginário cultural Português, lembrando alguns símbolos da terra marítima com 

formas similares ao movimento das ondas do mar, numa atmosfera de epopeia e 

conquista civilizacional, associada ao período dos descobrimentos, e para a qual o 

escultor utiliza uma gramática ligada aos barcos, às caravelas, às redes, às velas, aos 

instrumentos náuticos e à flora marítima. 

Formalmente estas esculturas assentam, como já foi mencionado, numa linguagem 

abstrata cujo equilíbrio e expressividade é conseguido através da obtenção do jogo das 

massas volumétricas ocas e cheias e o forte contaste luz /sombra legado por Antoinne 

Bourdelle. Nalguns casos, o escultor coloca na base cabeças oriundas de um período 

medieval, que são encimadas nos frontões da arquitetura dessa época, remetendo para a 

figuração de seres mitológicos, situadas próximas de uma linha barroquizante. 

A riqueza plástica das suas composições é complementada por uma diversidade de 

outras circunstâncias tais como, o local ou questões de índole formal pensadas para 

atribuir corpo e dinâmica a esta sequência de obras subordinadas a noções de 

imensidade, ritmo, inquietação e envolvimento, que contrastam com a aparente calma e 

postura discreta do autor. 

                                                                                                                                                                                   
expressam uma fusão entre a ação e o maravilhoso (mítico), o real e o fantástico, o visível e o invisível, 

onde é evidente uma clara relação entre o universo exterior e interior. 
29 O estudo desta ultima peça pertence ao Centro de Arte Moderna/ Fundação Calouste Gulbenkian e a 

escultura em mármore branco de Vila Viçosa esteve, segundo Manuela Synec, exposta na Galeria Skira, 

que esteve integrada na conhecida homenagem a Picasso, intitulada “100 Artistas para o Centenário”. 
30 SYNEC, Manuela; QUEIROZ, Brás, “João Fragoso” in Escultores Contemporâneos em Portugal. 
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A matéria que emprega mais frequentemente, na fase mar, é por isso, o bronze que é 

realmente o que mais se adapta às mensagens que o escultor quer transmitir. Como 

afirma António Duarte, relativamente às suas qualidades plásticas, este material: 

 

 […] Permite na conceção da escultura todas as 

violências espaciais (...), a sua utilização na escultura 

permitiu grande revolução na conquista dos volumes no 

espaço, criando espaços antes insuspeitados […]31. 

 

Posteriormente, a sua busca de expressão mítica cede lugar a uma pesquisa dirigida para 

a recuperação de mobilidade plástica, sempre em paralelo com as encomendas 

requeridas pelo regime, para o espaço público. No entanto, o facto não é contraditório 

pois, no parecer do autor, são do mesmo modo sistemas organizados segundo o mesmo 

impulso32.  

Em 1958-59 Fragoso inicia, assim, a sua terceira e ultima fase estilística, denominada 

de Minimalista. A sua introdução não significa uma rutura com a fase precedente, no 

que respeita à problemática, visto que o escultor constrói montagens com destroços de 

naufrágios e seixos, descobertos nas praias33. Aqui a expressividade presente nas 

composições anteriores é substituída por uma racionalidade desenvolvida através de 

uma redução formal com sinais geometrizantes. As estruturas montadas partem de 

apropriações de objetos encontrados, detentores de uma carga simbólica implícita, para 

serem agrupados em módulos espaciais, em função da reorganização de ideias sobre o 

espaço, a forma e a escala das peças. Disto é exemplo Sonho do Dia Inumerável, em 

pedra, ferro e seixos. A peça foi exposta na Galeria de Arte Moderna da SNBA e é nela 

que, no ano de 1962, João Fragoso expõe individualmente pela primeira vez trabalhos 

de Fase Minimalista. Em 1975, o escultor envia à SNBA, uma escultura em ferro, 

também desta fase, para a exposição de Colagens e Montagens34. 

É de salientar, no âmbito destas construções, a viagem que João Fragoso fez aos 

Estados Unidos35, para a produção de esculturas em ferro e aço, na Fábrica Hobart em 

                                                             
31 Ibidem. 
32 “João Fragoso, Atelier – Museu”, Caldas da Rainha, sl.,sd, p. 70. 
33 Que em 1965 irá expor na Galeria de Arte Moderna da Sociedade de Belas Artes. 
34 Ibidem. 
35 Os anos sessenta constituem o auge da “minimal art”, dentro dos Estados Unidos da América (país de 

origem), acabando por redefinir e dinamizar, toda uma nova relação entre obra, espaço e espectador, no 

domínio da Escultura. Esta relação encontra-se subjacente a uma nova teorização e a uma consequente 

experimentação de outra visualidade dirigida e ocorrida na busca tridimensional, fazendo confluir o 
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Troyo, Ohio, visitando em Nova Iorque uma fábrica de execução de esculturas 

minimalistas para o Museu de Arte Moderna. Esteve em Boston, na Escola de 

Arquitetura e Desenho, entre 1963 e 196936. João Fragoso ter-se-à mostrado recetivo a 

toda esta problemática renovadora, que deste modo, terá contribuído para um outro ler e 

fazer escultura. Poderá ter sido a consolidação entre o material e o objeto, característica 

da Minimal, o fator que levou o escultor a interessar-se por esta via da escultura, 

permitindo-lhe transitar da escultura tradicional simbólica, para uma outra que, 

mantendo uma carga nitidamente simbólica associada ao mar e ao conceito de viagem, 

se afasta daquilo que se considera tradicional. Fragoso produz, entretanto, esculturas em 

pedra dura organizadas em ritmos, mais em função da economia dos meios do que dos 

aspetos, minimalistas de seriação. Nesta terceira fase evidencia-se: a peça 

Estranhamente Sigilosas, de seixos de grés montados em ferro e a peça em granito, de 

1966 e Absorto e Lúcido Sonho, com seixos de aglomerado cortados e montados sobre 

ferro, adquirida por um colecionador de Paris, numa exposição coletiva da Junta de 

Turismo do Estoril, em 1972.   

No seu curriculum académico, destaca-se também o seu lugar no campo da pedagogia e 

do ensino. Em 1947 o Escultor cria o Estúdio - Escola de Cerâmica de Lisboa, 

subsidiado pela FCG e pelo IAC. Trata-se, aqui, da primeira Escola de Cerâmica do 

país, que funcionou durante uma década37. 

Aos quarenta e oito anos, João Fragoso é nomeado professor Assistente da ESBAL. 

Dois anos mais tarde é nomeado Vice - Presidente da Sociedade Nacional de Belas - 

Artes, cargo que irá desempenhar até ao ano de 1973. Entretanto é criado pela Direção, 

O curso de Desenho - Base, o primeiro curso de Design em Portugal38. 

Em 1965, o escultor é nomeado Professor Agregado da ESBAL e, em 1972, já com 

cinquenta e nove anos de idade, é classificado em primeiro lugar no concurso para 

                                                                                                                                                                                   
Minimal com um género de “comprometimento” social, de onde se destacam artistas como Robert Morris 

e Tony Smith. 

Embora tenha sido, no seu auge criativo, um movimento de curta duração, este movimento acabou por 

modificar certas noções da escultura convencional, privilegiando a perceção espacial, e o uso e tratamento 

de materiais ligados á industria. A ordenação rigorosa quer a nível geométrico, quer a nível matemático 

dos objetos ou formas; a tridimensionalidade ocupada pelos sólidos no espaço; a alteração do espaço real 

pela utilização de escalas dinâmicas e monumentais e a relação com o caráter simbólico do “objeto 

encontrado” da produção industrial constituem domínios deste movimento.  
36 SYNEC, Manuela; QUEIROZ, Brás, “João Fragoso” in Escultores Contemporâneos em Portugal. 
37 Ver Anexos: Uma Renovação do Ensino da Cerâmica Artística está a ser realizada entre nós com os 

melhores resultados (Figura D), p.123; João Fragoso Orienta uma das discípulas (Figura E), p.124; 

Maria Luísa Fragoso trabalhando o barro na Escola de Cerâmica. (Figura F), p.124; Convite para a 

inauguração da exposição do Estúdio- Escola de Cerâmica (Figura G), p. 125. 
38 SYNEC, Manuela; QUEIROZ, Brás, “João Fragoso” in Escultores Contemporâneos em Portugal. 
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professor na mesma escola onde exercerá a profissão como professor da cadeira de 

Escultura. Seis anos mais tarde é nomeado vogal efetivo da ANBA39. 

João Fragoso foi jubilado pela ESBAL, em 1983. Entretanto, dez anos mais tarde, em 

agosto de 1993-94, veio a sua consagração com a criação, pelo Município das Caldas da 

Rainha, de um Atelier-Museu com o seu nome ao lado do Museu António Duarte 

(AMAD), para acolher o legado Artístico deixado pelo autor, como um espaço de 

continuidade à expressão artística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
39Ver Anexo: Novos professores da Escola de Belas-Artes: Os Escultores João Fragoso e António Paiva 

tomam hoje posse (Figura H), p. 126. 
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1º PARTE  

 O Figurativo: O Mar e a criação de uma Poética de Autor: 

Os Heróis dos Descobrimentos e as Gentes da Comunidade pesqueira Portuguesa 

 

 
Considero fundamental espiritualizar o homem e os 

seus atos. Em síntese: estimular cada vez mais, a 
vida espiritual, tornando-a mais profunda. Tudo 

deve tender para a utilidade humana.40 

 

João Fragoso, 1969 

 

 

 

 

 

 

                                                             
40 Ver Anexo: Quando os artistas plásticos falam: João Fragoso (Figura I), p. 127. 
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O início do percurso profissional de João Fragoso, no mundo da arte, encontra-se 

particularmente marcado pela produção de monumentos, cujo caracter 

fundamentalmente figurativo,41 advém da importância de expressar, pela escultura, os 

ideais partidários do regime salazarista, difundindo uma política de espírito que deste 

modo permaneceria acessível à compreensão da população geral. 

O Diário de Lisboa, [...] avisava que a estátua (referindo-

se ao primeiro monumento subjacente á estética 

modernista que foi adotada pelo Estado Novo, “Zarco”) ia 

‘servir para ensinamento do público e para que não 

aumentassem as esculturas ‘vieux-style’ que em Portugal 

abundavam’ [...]42 

Por conseguinte, será sob as “Luzes” do tradicional sistema de pensamento clássico, que 

se encontra subjacente a esta produção, que João Fragoso inicia a sua ascensão na 

carreira fundindo e talhando toda uma serie de bustos, torsos, estátuas e monumentos 

que, se por um lado lhe garantiram alguma estabilidade financeira, principalmente 

através das encomendas feitas pelo Estado, por outro também lhe serviram para 

desenvolver e aprofundar uma visão pessoal que lhe permitirá alcançar uma linguagem 

própria neste domínio. 

Neste sentido, e procurando sempre focalizar o mar como elemento central desta 

investigação, poder-se-á afirmar que as produções mais significativas que realizou, 

neste período, enquadram-se dentro da tipologia da Estatuária – atividade mais exigente 

que, em termos intelectuais e oficinais, exige uma maior necessidade de síntese formal e 

espiritual, imposta pela própria natureza da obra43 – e dividem-se entre trabalhos 

subordinados à encomenda pública e trabalhos mais pessoais, dedicados à representação 

de pescadores ou gentes das comunidades pesqueiras da costa portuguesa.44  

De entre estes dois géneros de criação, procura-se analisar, por um lado, o emblemático 

Padrão dos Descobrimentos e o Monumento a Gonçalo Velho Cabral análogos no 

                                                             
41 O Figurativo é, por definição, um termo utilizado para descrever um conjunto de manifestações 

artísticas cujo resultado é fruto de uma representação mimética ou estilizada das formas confinadas ao 

espaço exterior, concreto. Isto é, tudo o que nos rodeia, podendo manifestar-se tanto como representação 

das formas humanas ou de animais, plantas e objetos, desde que tais representações mantenham uma certa 

verosimilhança com os modelos originais por forma a serem reconhecidos pelo observador. 
42 PORTELA, Artur –  Francisco Franco e o “Zarquismo”, p. 31. 
43 TEIXEIRA, José, Escultura Publica em Portugal: Monumentos Heróis e Mitos (séc. XX). Lisboa: 

Universidade de Lisboa, 2009, p 12-13. Razão pela qual o estatuto de estatuário lhe confere um maior 

grau de prestígio, relativamente ao do escultor. 
44 A esta forma de expressão própria, fundamentada e desenvolvida partir das reproduções 

clássicas/naturalistas da escultura tradicional, denominaremos de Poética de Autor do escultor. 
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contexto político económico e social que preside a maior parte da sua produção 

escultórica, considerando o conjunto de fatores que delimitaram e orientaram todo o seu 

trabalho, durante a década de 30 e 40. Por outro lado, paralelamente a estes, o Pescador 

da Nazaré ou os bustos Pescador de Sesimbra e Jovem da Beira-Alta que, pelo 

contrario, introduzem, de um modo mais aproximado, a génese temática e plástica da 

sua poética de autor, análoga à realidade que o cerca e à sua própria experiencia, 

enquanto escultor em Portugal. 

 

A Encomenda Publica 

Um dos principais fatores que terá motivado João Fragoso a principiar carreira, 

enveredando pela concretização de monumentos ao serviço do Partido, poderá ter sido a 

precariedade da sua condição como escultor, marcada pela dura realidade que presidiu a 

vida artística em Portugal, a qual se mostrou particularmente penosa e economicamente 

debilitada, sobretudo, durante a década de 30, em consequência da grave situação 

económica em que o país se encontrava.45  

Como afirmou numa entrevista, acerca da condição de se ser artista em Portugal: 

[…] se não é ser heroico, é pelo menos estar apto para 

maiores sacrifícios […] 

– E acrescenta: 

[…] Os artistas em Portugal não podem viver 

exclusivamente da sua vocação: recorrem por isso a 

outros trabalhos em detrimento da sua arte. (...) Assim o 

artista limita a sua mensagem e a sua imaginação às 

relativamente poucas encomendas oficiais, principalmente 

o escultor – pois os materiais com que trabalha são em si 

mesmos difíceis e dispendiosíssimos […] 46 

De facto, numerosas instâncias permitiram adquirir, no âmbito desta investigação, uma 

visão panorâmica sobre a realidade dessa comunidade, documentando ao longo de toda 

a década de 30 a instabilidade da sua existência. Nomeadamente, em 1930, referiam-se 

exposições em que: 

                                                             
45 Fruto das lutas pelo poder depois do golpe de 28 de maio de 1926, tendo, a crise, durado até ao final da 

década de 30.  
46Ver Anexo: Entrevista Completa Quando os artistas plásticos falam: João Fragoso (Figura I e J),pp. 

127-128. 

A produção figurativa ocorre durante toda a sua carreira, entre 1938-1991. 
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 […] Não se vende um só quadro. Pintores louvados pela 

crítica, que não venderam para pagarem sequer as 

molduras.47 

 O facto é justificado pelo Noticias Ilustrado, quando este argumenta que, com a crise 

instalada, a produção de obras não é algo indispensável para vida material do dia-a-

dia48 – afirmação, esta que constitui uma evidência do pensamento social e politico que 

agravou, ainda mais, a forma de sustento de quem exerce a atividade. Chega-se mesmo 

a concluir:  

Os escultores que se façam canteiros e os pintores 

fotógrafos se querem ganhar a vida49. 

Ainda em 1939, um ano antes da inauguração do evento que permitiu a João Fragoso 

dar um salto na carreira, Diogo de Macedo criticava a falta de atenção do Estado para as 

duras condições dos Artistas, relativamente ao pouco número de aquisições por este 

feitas, concluindo que, aos escultores, lhes restaria apenas morrer o mais depressa 

possível50. A realidade agreste a que estão sujeitos, em detrimento da sua arte, é ainda 

descrita, por este, da seguinte forma:  

Leva-lhes uma estátua a modelar uns bons e afanosos seis 

meses, enregeladas as mãos pela humidade da greda e 

entorpecidos os músculos pelos forçados movimentos que 

têm de tomar durante horas sem descanso; leva-lhes a 

mesma estátua uns extenuantes dois anos a lavrar na 

pedra, cegados os olhos pela poeira e granizo, rebentados 

os músculos pelo articular esforçado do escopro e da 

marreta, quebrados os rins pela violência da ação; levou-

lhes muitas noites de vigílias, fatigado o corpo e excitados 

os nervos; inúmeras semanas de esboços, croquis, 

estudos, pesquisas e arrepelantes pensares, antes de 

entrar na sua definitiva e exaustiva execução, essa mesma 

absorvente estátua. E terminada esta, resta ainda o ajuste 

ao seu pedestal […].51 

                                                             
47 Civilização. (Mar. 1930), P. 93.  
48 Noticias Ilustrado. (27 Dez. 1931) 
49 A Cidade. (25 de Maio 1931).  
50 MACEDO, Diogo de – Notas… Vol. IV, n.º9 (jan. 1939), p.157.  
51 MACEDO, Diogo de – Vencidos. Presença. Edição fac-similada compacta. Lisboa. (Set./Nov. 1939), 

p.7. 
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O esforço a que obriga esta tarefa, combinado com a escassez de meios e de 

compradores52 terão contribuído, certamente, para o elevado número de escultores que, 

como João Fragoso, concorreram às obras promovidas pelo Estado, durante os anos 30. 

Evidencia que, pelo tremendo esforço feito para ganhar as encomendas – apesar dos 

escassos prazos e das remunerações exíguas – constitui mais um indicador da posição 

de desespero em que se encontravam.  

A oferta de trabalho concedida pela encomenda pública aparece, assim, como uma 

oportunidade, dada aos artistas, de subsistir através do seu ofício oferecendo alguma 

estabilidade financeira que de outra forma parece mostrar-se inalcançável. Esta 

produção encontra-se, no entanto, subserviente a uma estética e temática própria, 

adotada pelo regime como forma de realçar e difundir os seus ideais políticos. Motivada 

por António Ferro, através de inúmeras iniciativas e exposições, dirigidas sobretudo aos 

artistas mais jovens,53 esta nova escultura emerge em Portugal, dando inicio à produção 

de uma estatuária modernizante. 

Consciente da realidade que caracteriza a sua época, João Fragoso ter-se-à visto, desde 

logo, confrontado perante o seguinte paradoxo: Progressão e Estabilidade – máximas 

que procurou conciliar e que determinaram não só o rumo das escolhas externas que, 

por exemplo, o motivaram a participar na Grande Exposição – definindo a sua ascensão 

na carreira – como também aparecem na dimensão interna das suas obras abstratas para 

incorporar uma preocupação existencialista, tão característica da sua escultura como da 

vida em geral.  

 

 

 

 

                                                             
52 Existe a consciência de que adquirir pintura é, apesar de tudo, mais fácil relativamente á sua 

compreensão e á quantidade de espaço necessário, em casa. 
53 A adoção desta estética, pelo Estado Novo, surge á semelhança do modelo italiano. Este modelo, para 

além de defender uma “escultura moderna” criada a partir das suas próprias raízes culturais, também 

integra o incremento de exposições periódicas, a criação de um gabinete para a arte contemporânea, e a 

implantação dos 2%, respeitante á utilização de 2% do orçamento do estado, relativo às obras públicas. 

Em Portugal, estas serão conduzidas pelo Secretariado de Propaganda Nacional (SPN) como incentivo á 

Arte moderna, no âmbito de uma “política de espírito” que jamais deveria cair na “loucura das formas”, 

desencorajando assim outras práticas para além da figuração, mais conveniente a difusão dos ideais do 

partido, e retardando o aparecimento do movimento abstrato até meados da década de 50. 
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A Grande Exposição do Mundo Português (1940) 

 

Figura 3 - Entrada para a Exposição do Mundo Português, 1940. 

 

O Padrão dos Descobrimentos 

Neste contexto, o Padrão dedicado ao Descobrimentos Marítimos Portugueses é, pelo 

êxito da sua integração,54 Considerado não só o exemplo mais significativo da escultura 

pública do Estado Novo55 como também terá sido o catalisador que, pela sua 

dimensão56e importância, possibilitou a João Fragoso iniciar a sua escalada na procura 

por uma poética própria. 

Construído para presidir a Grande Exposição do Mundo Português, em 1940, este 

Padrão desenhado em forma de caravela, sobre a qual estão esculpidos as várias figuras 

dos Descobrimentos, sintetiza, em si, a história da expansão portuguesa, tendo como 

marco, a saída das navegações, a partir do Tejo, rumo a novos mares, terras e povos.  

O seu propósito, original, é o de ser: 

[…] Grito triunfal que a Nação soltou no ano Áureo de 

1940, como se num som único dissesse ao Mundo, em 

síntese, as estrofes soberanas dos «Lusíadas». Por tudo 

isso…considerado um símbolo lançado ao Tejo numa 

ansia de afirmação e de justo orgulho rácio, síntese do 

nosso passado glorioso […].57 

                                                             
54 Aos níveis: politico, temático, social, económico, geográfico e simbólico. 
55  Uma vez que correspondeu, de forma eficaz, aos anseios imagéticos do regime. 
56 O Monumento mede 50 metros de altura e das suas figuras, cada uma mede 7metros de altura com 

exceção do Infante D. Henrique que detém uma altura de 9 metros.  
57 Segundo o catálogo da própria exposição.  
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Figura 4- Padrão dos Descobrimentos, 1940. 

Situado no espaço público de Belém, sobre a margem direita do Tejo, o Padrão dos 

Descobrimentos não só constitui a representação mais elevada de uma visão politica 

como definiu, também, o início de carreira de João Fragoso, convidado em 1938 para 

participar na sua construção. O escultor de apenas 25 anos, que até então deveria ainda 

apresentar a sua tese para finalizar o curso superior de escultura, é assim eleito 

responsável para dirigir uma equipe de 40 outros escultores, na sua maioria jovens, 

acabando por concluir a edificação da obra em apenas três meses58. 

                                                             
58 “João Fragoso, Atelier – Museu”, Caldas da Rainha, sl., sd, p.17. 
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Figura 5 – Preparação da estrutura base para a parte escultórica do Padrão dos Descobrimentos, 1940. 

 

Figura 6- Vista exterior do início das construções para a parte escultural do Padrão, 1940. A construção final tem 46 
metros de comprimento, 20 metros de largura e uma altura colossal de 50 metros. 
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Fundamentos Culturais e Artísticos:  

 

Concebido e executado sob o sistema de pensamento clássico, este monumento integra 

as exigências do partido salazarista, promotor da nova estatuária pública, relativamente 

ao uso de uma escala distinta, mais próxima à da estatuária monumental de outros 

regimes autoritários, e à adoção de um vocabulário estético e temático próprio59. 

O motivo que levou à sua edificação, dentro do espaço público, é nos dado através da 

realidade política do país, a partir da qual é possível determinar o conjunto de 

fundamentos culturais e artísticos que justificam a adoção da temática ligada à História-

Pátria, bem como, a escolha estética que lhe está subjacente. 

Se o primeiro quartel do séc. XX foi presidido por duas realidades políticas distintas60, 

já o segundo foi dirigido, pelo menos em grande parte, sob a doutrina do Estado Novo. 

No entanto, a alteração da constituição política não trouxe alterações significativas às 

formas de pensar e de agir das estruturas anteriores. Pelo contrário, o Estado Novo 

apenas veio fortalece-las, erguendo uma linha de actuação promotora das artes enquanto 

testemunhos da cultura e história da nação,61 dentro da qual acabaram por ser 

condecorados, em 1960, todos os que colaboraram na conceção e execução do grande 

Padrão.  

Segundo o Ministro das Obras Públicas, num elogio que fez aos seus autores, o:  

 […] Talento o País tanto deve e tanto mais virá a dever 

ainda na continuação da sua fecunda e inspirada 

atividade, a favor do enriquecimento do nosso património 

artístico em que já tem tão lisonjeira representação. 62 

De facto o regime do Estado Novo exerceu um tal esforço de doutrinação que as suas 

raízes se mantiveram e, de certo modo, ainda subsistem.  

                                                             
59 A nova escala Monumental surge pela primeira vez num monumento de Maximiano Alves dedicado 

aos mortos da Grande Guerra, em Lisboa. O Padrão dos Descobrimentos agrega a utilização do 

vocabulário zarquista o qual integra os princípios monumentais clássicos (monólito) e o uso vocabulário 

moderno verificado a partir representação expressiva e sintética da figura idealizada de Zarco, concebida 

por Francisco Franco em 1928.  
60 Fim da Monarquia e primeira república. 
61 Seguindo o Modelo Italiano. 
62 Arantes e Oliveira, ministro do ministério de Obras públicas (MOP), a quando dos 500 anos da Nação, 

a 17 de Dezembro de 1960, aos autores Leopoldo de Almeida e Cottinelli Telmo. Vid. “O Padrão dos 

Descobrimentos” s.l., Ministério das Obras Públicas, Comissão Administrativa do Plano de Obras da 

Praça do Império, s.d. “O Padrão dos descobrimentos”, (Manuela SINEK), Revista Municipal, Lisboa, 

Ano XLVI, N.º 13, 1985; 
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Os fundamentos que chefiam o espirito nacionalista deste período são assim edificados 

sobre a tetralogia dos ideais: Deus, Pátria, Família e Trabalho comportando a 

responsabilidade, do regime, de manter a dignidade, independência e integridade da 

pátria e afirmando-se como o único partido a poder consegui-lo com êxito. Na sua base 

encontra-se, portanto, a Nação, o Território e a Historia e tradições que, desta forma, 

assumem o lugar de valores simbólicos para a ideologia prevalecente, incorporando os 

temas sobre os quais se fundam muitas das atuações legislativas respeitantes á politica 

patrimonial, a qual agrega algumas das características, destas temáticas, para exprimir o 

orgulho identitário da nação, enquanto civilização de cultura enraizada, perante o 

mundo. Pretendia-se com isto, um território unido, indivisível e multicontinental, 

reverenciador da história e das tradições que constituíam um motivo de orgulho 

nacional63. 

A escolha do Mar dos Descobrimentos Portugueses como temática que aqui subjaz 

surge, portanto, em consequência da importância da história e tradições nacionais, 

constituindo-se como elemento que, evidenciado no âmbito do espaço público, tem 

como função realçar uma política assente na valorização do passado e na potenciação do 

povo português enquanto coletivo, uma vez que comporta em si, as três vertentes 

fundamentais que o Estado Novo pretende enfatizar: 1) a celebração de uma “tradição” 

de independência, validando a tese de que o povo português sempre teve uma propensão 

para a independência do território face ao resto da península; 2) A apresentação dos 

Heróis nacionais, da época dos descobrimentos marítimos, como arquétipos do espírito 

do povo português, exprimindo, a partir deles, as qualidades de Homens excecionais 

que mantiveram um espirito patriótico e de liderança, muitas vezes à custa do sacrifício 

individual, em prol da independência do território64; 3) Por último, utilizar os heróis do 

passado numa acepção popular elevando o povo, enquanto nação, a herói coletivo, 

moldado ideologicamente por uma historiografia filtrada para dar ao Regime uma 

                                                             
63 A Nação era aqui, no entendimento de alguma historiografia nacionalista do Estado Novo, muito 

anterior ao estado. Em redor da figura de Afonso Henriques ter-se-á juntado a vontade do povo, num 

espirito de independência, manifestamente anterior à sistematização das instituições e à formação do 

reino independente, o qual tendo prevalecido entre 1143 e 1910, faz dele, o mais antigo e estável da 

Europa, tendo vindo a triunfar sobre todos os ataques para manter a sua condição de Independência ate á 

atualidade. Esta condição de independência e estabilidade é tida, pelo Estado Novo, como um dos 

argumentos mais valorativos da Nação.  

O exemplo mais lógico a seguir seria, por isso, o período dos Descobrimentos, pela sua importância para 
Portugal, altura em que também conseguiu criar um estilo próprio, o Manuelino, que além do seu valor 

como expressão de arte é, também, considerado uma marca de soberania. 
64 Definindo uma época sem pretendentes na história nacional, que deveria servir de modelo á grandeza 

desejada pelo partido; 
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credibilidade firme e às massas, analfabetas e incultas, a perceção de uma heroicidade 

nacionalista insuperável.  

Neste sentido, o Padrão comporta a função de difundir a ideologia65 do Estado Novo 

através da tipologia da escultura monumental comemorativa para dar uma 

convenientemente continuidade às raízes culturais e artísticas da nação, projetando-se, 

sob a temática heroico-mítica, como metáfora da expressão da identidade nacional, 

símbolo de uma realidade imortal, austera e idealizada para representar os princípios 

políticos, por ela evocados e ratificar a política de espírito que tinha vindo a ser 

difundida, pelo regime, ao longo da década anterior. 

A opção estética que preside a sua materialização constitui, por isso, uma consequente 

preocupação do regime, tendo sido por este estabelecida, por forma a projetar e reforçar 

as marcas de nacionalidade dentro do espaço público português. Assim, e atendendo ao 

facto de que toda a escultura tradicional é concretizada sobre um profundo respeito pelo 

naturalismo das formas que perduram também pelo século XX, seguindo os cânones do 

academismo vigente,66 e considerando a escolha da escultura de base naturalista como a 

que melhor se adequa à modelação ideológica das massas, o Estado Novo, atribui-lhe 

especial enfase no domínio da encomenda pública, como forma de manter apertados os 

laços com a tradição Artística. Para tal adota, seguindo o Modelo Italiano e Francês, a 

estética Zarquista,67 incorporando-a primeiramente na Grande Exposição e difundindo-

a depois, a toda a estatuaria monumental publica. Esta estatuária apresenta uma 

linguagem neo-naturalista,68 permanecendo análoga ao vocabulário temático e estético 

proposto. 

Neste âmbito, o Padrão atua como reforço à dialética ideológica do Estado Novo com o 

espaço envolvente, numa monumentalidade que visa ser intemporal, assente em 

pressupostos modernos, compostos por uma ação presencial evocativamente monolítica, 

afirmativa da monumentalidade clássica, perenidade e da materialização temporal e 

simbólica, para marcar e consagrar a proclamação de identidade patriótica. 

                                                             
65PORTELA, Artur –  Francisco Franco e o “Zarquismo”, pp. 67-69.  

Contrariamente ao abstracionismo, movimento referido por António Ferro, Diretor do SPN (Secretariado 

de Propaganda Nacional), como sinónimo de “loucura das formas”, o que levará ao seu aparecimento 
tardio, em Portugal. 
66 Muito evidente nas obras Tardo-Naturalistas, como as de Anjos Teixeira ou João da Silva, os quais 

seguem o pensamento de representação Clássico. 
67 Esta estética foi criada e desenvolvida por Francisco Franco, tendo sido apresentada ao público, pela 

primeira vez,  em 1928 com o Monumento a Nuno Gonçalves Zarco. 
68 Segundo diversos autores. 
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A solução clássica, análoga ao pensamento da escultura tradicional é, neste monumento, 

bem evidente, desde logo evocada pela narratividade das representações e tratamento 

das figuras históricas, esculpidas e dispostas segundo uma determinada ordem, para 

assim retratar o episódio e conferir-lhe, a importância simbólica que justifica a sua 

função. A adoção desta temática e estética definem, assim, as diretrizes principais da 

produção da estatuária monumental pública, neste período. Ou seja: uso da gramática 

clássica como herança cultural associada a uma valorização da representação da figura 

humana, assente num universo iconográfico e simbólico que enaltece a dimensão 

realista, enquanto elemento propiciador de uma fácil identificação por parte do 

público.69.   

Segundo a avaliação do arquitecto-chefe da exposição do Mundo português, Cottinelli 

Telmo, o Padrão:  

[…] Tem uma história. Era Preciso um grande Padrão da 

exposição, uma síntese dinâmica do esforço dos 

portugueses, no Descobrimento, na Conquista, na 

Propagação da Fé. Neste cortejo ascensional de figuras - 

navegadoras, guerreiros, monges, trovadores  – não podia 

deixar de aparecer a figura máxima do Infante D. 

Henrique.70 

O Padrão dos Descobrimentos 

Sobre o lado nascente, na base da nau, estão assim representados três heróis da pátria, 

nomeadamente, e da direita para a esquerda, o navegador António Abreu, seguido por 

Diogo Cão e Bartolomeu Dias, que juntos parecem querer erguer o Padrão, em aceção á 

função que este integra relativamente à marcação de uma dada região reivindicando, por 

um lado, o domínio de Portugal sobre o território e assinalando, por outro, o núcleo 

civilizacional, judicial e administrativo do seu poder governamental71. 

 

                                                             
69 PORTELA, Artur, Francisco Franco e o “Zarquismo”, pp. 67-69. 
70 In “Revista dos centenários, nº6, (30 de Junho 1939), Ano I, p. 16. 
71 TEIXEIRA, José, Escultura Publica em Portugal: Monumentos Heróis e Mitos (séc. XX). Lisboa: 

Universidade de Lisboa, 2009, p.121-122. Segundo este autor, a função original de erguer um Padrão, 

esta associada á marcação de território, assinalando, por um lado, o núcleo cívico, judicial e 

administrativo do poder local e reivindicando a sua posse ao constituir-se como marco delimitador do 

espaço. 
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Figura 7-Pormenor das figuras que erguem um padrão com o escudo português. 

A composição íntegra, na totalidade, 32 figuras dos Descobrimentos, comandadas pela 

imagem, de pé, do Infante D. Henrique, cuja colocação centralizada no topo e dimensão 

superior, relativamente às restantes, bem como a escolha e colocação de uma nau 

portuguesa, numa das mãos, junto ao peito e o portulano na outra, reforçam 

simbolicamente o seu papel e importância histórica, como pai da expansão marítima 

portuguesa, o qual impulsionado pelo sonho e o pela Fé ousa, pela primeira vez, 

transpor o horizonte rumo a novas conquistas.  

Construído sobre uma estrutura de ferro e cimento, “o primeiro” Padrão dos 

Descobrimentos é em estafe, tendo sido passado definitivamente a pedra em 1960, pela 

ocasião dos 500 anos na Nação. A sua dimensão atinge uma escala colossal de 50 

metros de elevação integrando representações figurativas a variar entre os 7 e 9 metros, 

para atuar no espaço como um marco bem visível, enaltecedor do poder vigente.  
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Figura 8 
 

Enquanto elemento independente do espaço, devido à sua escala e ao seu caracter 

monolítico, característico desta nova tipologia monumental, o Padrão afirma-se, aqui, 

como marco autónomo referencial. Isto é: é-lhe permitido atuar em perfeita convivência 

formal e espacial com a área pública onde se insere, seja ela análoga à arquitetura mais 

tradicional ou a uma arquitetura mais contemporânea, feita de formas sintéticas, para 

nela permanecer um elemento estrutural e harmonizador72 

A ideia de projetar o Padrão dos Descobrimentos foi a princípio concebida pelo 

arquiteto Cottinelli Telmo para ser, posteriormente, formalizada pela mão de Leopoldo 

de Almeida, em colaboração com uma vasta equipa de escultores mais jovens. A sua 

estrutura compositiva traduz-se geometricamente num prisma reto quadrangular, 

simbolicamente análogo ao monólito, a partir do qual é delimitado um perfil, em forma 

de triângulo retângulo, que delineia os limites da caravela e determina a disposição geral 

das figuras numa logica ascensional.  

                                                             
72 Ibidem. 
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A base retangular define, por isso, quatro lados distintos compostos por 2 alçados e 2 

perfis que, juntos, definem uma estrutura reta ortogonal, em cruz, posicionada na 

direção Norte-Sul /Nascente-Poente. 

O lado virado a Norte descreve o contorno da cruz de Cristo, bem visível no seu topo, 

forma esta que se repete também ao fundo, do outro lado do rio, para descrever a figura 

monumental do Cristo Rei. 

 

 

Figura 9- Maquete. Vista do lado virado para o Norte. 

 Apontado para sul, observa-se, por sua vez, a figura concentrada do Infante, na ponta 

mais elevada da embarcação, sobre o rio. A nascente e a poente situam-se os alçados, 

bem mais largos para integrar iconograficamente as restantes 32 personagens, divididas 

equitativamente, por cada um dos lados, para atribuir simetria e uniformidade 

conceptual ao monumento, agregando o conjunto das figuras, nas laterais, ao vértice 

onde se ergue a imagem do Infante. 
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Figura 10- Pormenor da disposição ascensional das Figuras. 

Toda a construção apresenta, assim, uma estrutura repetida e padronizada, composta por 

elementos paralelepipédicos retangulares que se ligam ao um ponto central mais 

elevado sugerindo a ascensão dos personagens ao longo de um “hangar”. Na base, em 

redor dos elementos verticais, é visível mais um conjunto destes elementos sobre os 

quais assentam, ainda, algumas das figuras estereotipadas, unidas umas ao lado das 

ouras, em torno da estrutura monolítica predominante onde se eleva o escudo 

português.73 

Verifica-se, portanto, toda uma estrutura orientada segundo uma linha vertical 

dominante que atribui ao Padrão, de modo preceptivo, um fluxo de energia ascendente. 

Por sua vez, a sua planta e perfil retangular integra em si mesma um maior dinamismo 

que lhe imprime, pelas suas características formais, um movimento simultaneamente 

ascendente e convergente, para evocar a relação céu e mar. 

Na memória descritiva que redigiu, Leopoldo de Almeida refere o critério seguido para 

a representação de todas as personagens: 

Não foi intenção dos autores […] individualizar as figuras 

que constituem os grupos escultóricos que se agrupam 

para lá da figura máxima do Infante, pela razão que seria 
                                                             
73 Ver fig. 4 e fig. 10. 
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impensável, sem erros ou graves lacunas, monumentalizar 

todos os navegadores […]. E tendo o padrão o objetivo 

elevado de consagrar os descobrimentos ele teria, 

necessariamente de incluir, além dos navegadores, os 

cartógrafos, os cosmógrafos, os guerreiros os 

colonizadores, os evangelizadores, os governadores, os 

cronistas e os artistas […]. É óbvio que para modelar a 

nossa ideia e lhe dar um sentido estético com base na 

variedade de atitudes, expressões e trajos, tivemos que 

individualizar algumas das mais notáveis figuras, 

vulgarizadas por desenhos ou pinturas coevas […]. 

Também na arrumação de cada figurante dentro da 

composição, há anacronismo propositado para evitar a 

igualdade de trajos que, a serem agrupados por épocas, 

tornaria o seu conjunto monótono […].Poderei dizer que 

ao modelar tais figuras pensei em Infante D. Pedro, D. 

Filipa de Lencastre, Fernão Mendes Pinto, em três 

evangelistas, um dominicano um franciscano e um jesuíta, 

Camões, Nuno Gonçalves, Azurara, Jacomo de Maiorca, 

Pero da Covilhã, Pero de Escobar, Pedro Nunes, Gil 

Eanes, Gonçalves Zarco, Pero de Alenquer, Infante Santo 

D. Fernando, (lado poente do Padrão) e Cristóvão da 

Gama, Afonso de Albuquerque, António de Abreu, Diogo 

Cão, Bartolomeu Dias, Estevam da Gama, João de 

Barros, Martim Afonso de Sousa, Gaspar Corte Real, 

Nicolau Coelho, Fernão de Magalhães, Pedro Alvares 

Cabral, Afonso Baldaia, Vasco da gama, D. Afonso V 

(Lado nascente do Padrão) e Infante D.  Henrique. O que 

eu pensei foi visado e revisado pelos nossos mais notáveis 

historiadores […].74  

A dimensão mítica, da obra, verifica-se aqui, mais diretamente, através da iconografia 

ligada às descobertas marítimas portuguesas. No entanto o caráter monolítico do 

monumento, bem como o tratamento volumétrico atribuído às figuras que o integram 

contribuem para evocar, de certo modo, a realidade totémica, conferindo a todo o 

padrão, uma carga simbólica e mitológica. 

A ausência de emotividade no tratamento dado às expressões faciais das figuras e o 

emprego de um tratamento sintético para a conceção tanto dos trajes como dos objetos 

que as integram reforçam e complementam, também, o caráter mitológico, próprio desta 

tipologia, ao evidenciar, ainda mais, a estrutura monolítica a partir da qual são criadas. 

 

                                                             
74 O Atelier de Leopoldo de Almeida. Lisboa: Museu da cidade, 1998, p.92. 
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Figura 11- Pormenor dos rostos. 

A obra é considerada, por todos os elementos figurativos que a compõem (personagens, 

Caravela Portuguesa, Cruz de Cristo, Escudo Nacional…) detentora de forte carga 

simbólica, impregnada de um imenso espírito nacionalista, fator este que poderá ter 

contribuído para que fosse passada a um material definitivo, mais duradouro, em 1960, 

sendo atualmente, um dos monumentos mais emblemáticos da capital75. 

O número trinta e três, que traduz a totalidade quantitativa dos personagens 

representados,76 pode também ser considerado no âmbito desta análise, um reforço á 

afinidade estrutural existente entre a sua geometria religiosa e traçada, e a morfologia 

dinâmica do retangulo que compõem a embarcação, centralizada pelo mastro, ponto 

mais elevado da composição e miradouro panorâmico sobre a cidade77. 

O Padrão dos Descobrimentos foi particularmente bem recebido pela crítica, o qual na 

opinião de Adriano Gusmão: 

                                                             
75 Estando enquadrado no contexto da escultura pública, fator que o leva a refletir a resposta do escultor a 

um determinado tempo e espaço, o Padrão dos Descobrimentos pode também ser considerado um 
landmark uma vez que é reutilizado diversas vezes, ao nível gráfico e publicitário, para identificar a 

capital Portuguesa. 
76 TEIXEIRA, José, Escultura Publica em Portugal: Monumentos Heróis e Mitos (séc. XX). Lisboa: 

Universidade de Lisboa, 2009, 123-124. Segundo o autor pode ser associado à “estoica peregrinação” 

uma vez que, constitui o resultado total das figuras que integram os dois catetos dos alçados, mais a figura 

do infante, situada no vértice mais alto que se une à base para fazer aceder ao interior, a multidão. 
77 Desenhada no chão, a norte do monumento pode ser observada uma rosa-dos-ventos com 50 metros de 

diâmetro, oferecida em 1960, pela Africa do Sul. O Mapa central, pontilhado de galeões e sereias, mostra 

as rotas dos descobrimentos no séc. XV e XVI. A imagem vê-se mais claramente do topo do Padrão, cujo 

acesso é feito a partir de dentro do edifício, através de um elevador.  
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 Ergue-se a majestosa altura e visto de cota oferece-se em 

aérea cruz, leve, simples e decorativa  

– Segundo Costa Lima:  

Muitas das suas imagens tem força e caracter  

– E Fernando Pamplona classifica-o como: 

 Admirável pelo seu dinamismo, pela sua atmosfera 

marítima, pelo ritmo heroico.78 

Verifica-se assim, no monumento, a atribuição de ritmo e algum dinamismo, tanto à 

composição como ao agrupamento das figuras laterais incluídas. No entanto, falta ao 

Infante, o perfil de um verdadeiro líder, enquanto participante ativo, no âmbito da 

odisseia por ele próprio, instigada.  

 

Figura 12- Maquete da figura do Infante, segurando um portulano e uma “nau”. (À Direita) Uma Nau portuguesa 
trazida para a inauguração da Exposição do Mundo Português.  

 

 

 

                                                             
78 O Diabo. (16 Nov. 1940) 



 

40 

 

De acordo com Vieira de Almeida: 

A complementaridade plástica do tratamento naturalista 

das figuras, com o geometrismo gráfico do corpo do 

monumento em si. – Contribui para conferir unidade á 

obra, apesar de retirar-lhe o dramatismo que um 

tratamento mais audaz das figuras, ou o conjugar de outros 

materiais, lhe poderia atribuir.79  

A escolha de Leopoldo de Almeida relativamente à conceção e execução da sua 

componente escultórica acabou por verificar-se acertada, apesar do estilo Elegante, 

característico do escultor ter impossibilitado uma obra de maior robustez, que de outro 

modo poderia ter evidenciado, melhor, as grandes linhas enérgicas da parte 

arquitetónica.  

No entanto, e considerando o seu caracter celebrativo, poder-se-á concluir que este 

monumento constitui, pela relação morfológica e simbólica entre as linhas verticais e 

horizontais que estruturam os seus elementos na composição, um modelo exemplar de 

integração topológica, escultórica e arquitetónica80. 

A eleição do espaço junto à foz do Tejo bem como a proximidade com a Torre de 

Belém ou o Mosteiro dos Jerónimos, evidentes símbolos de nacionalidade, não pôde 

deixar de ser a escolha mais acertada para a sua construção: quer pela afinidade dos 

materiais empregues81 quer pela correlação temporal entre o Padrão e os restantes 

edifícios, que deste modo reafirmam, estrategicamente, a importância histórica do 

lugar82. 

Assim, e independentemente da divergência de opiniões que o Padrão dos 

Descobrimentos suscite, é inegável o seu poder para aludir ao genius loci do sítio em 

que se encontra implantado, erguendo-se como testemunho memorativo da expansão 

marítima portuguesa mas também como símbolo intemporal da propagação de Portugal, 

pelo mundo.  

 

                                                             
79 ALMEIDA, Pedro Vieira – Tese de Doutoramento, p.368. 
80 O Padrão dos Descobrimentos valeu a Leopoldo de Almeida, a medalha de ouro da cidade de Lisboa, 

entregue no dia 25 de outubro de 1961, bem como uma condecoração, em 1960, aos Autores, a João 

Fragoso e a todos os operários que colaboraram na sua construção. 
81 Pedra de Lioz. 
82 Atualmente, este espaço conta ainda com o centro cultural de Belém (CCB), edifício contemporâneo 

também construído em pedra de Lioz que atua, neste sentido, como uma reafirmação da importa histórica 

e simbólica do lugar, fazendo nele coabitar, também, o Portugal de hoje, interativo e globalizado. 
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Progressão e Estabilidade 

O facto de ter tido a oportunidade de participar num evento desta dimensão, ainda 

jovem, dentro do qual acabou por se distinguir pela eficiência da sua coordenação, 

determinada metódica e coesa, que levou à consequente conclusão desta obra gigantesca 

em tempo recorde, poderão ser considerados fatores que contribuíram decisivamente 

para o desenrolar, bem-sucedido, da sua carreira . No entanto deve-se ainda considerar a 

análise de como é que, sob o rígido panorama, politico e económico, que preside a vida 

artística em Portugal, este acontecimento, cuja produção se encontra limitada ao 

contexto da estatuaria pública, auxiliou o autor a transitar para uma linguagem e estilo 

escultórico próprio.  

Considerando que a Grande Exposição foi o expoente máximo da sucessão de 

iniciativas do SPN83 para promover a arte e a cultura, numa perspetiva 

fundamentalmente patriótica, poder-se-á afirmar que a sua concretização surge, no 

âmbito da realidade em redor, como uma oportunidade para que o jovem escultor 

pudesse contornar as condições de miséria que o cercavam, a ele e aos escultores em 

geral, abrindo-lhe as portas para outros eventos, rumo a uma tão necessária estabilidade 

económica que foi sendo alcançada, pouco a pouco, através de inúmeras outras 

produções, também patrocinadas pelo Regime Salazarista.  

Contudo estas deveriam permanecer, de igual modo: 

 Contra doentias conceções do que seja a originalidade e 

contra a desnacionalizadora infiltração de exóticas 

teorias que a um materialismo geométrico, frio e 

incaracterístico, sacrifica o realismo plástico, humano e 

português. 

Esta afirmação sugere não só um repúdio desmotivador à produção abstrata, cujo 

aparecimento só ocorrerá tardiamente, em Portugal, por volta da década de 50, como 

reforça o facto de que o pilar á aspiração da atividade profissional, economicamente 

bem-sucedida do autor, se funda antes de mais, no estudo perseverante que este terá 

realizado da forma humana, considerado alicerce fundamental para a sua preparação 

artística, ainda no âmbito Académico84. 

                                                             
83 Secretariado de Propaganda Nacional. Organismo pertencente ao Estado Novo, criado e dirigido por 

António Ferro, a partir do Modelo Italiano. 
84 Este era principiado, tridimensionalmente, através da concretização de um modelo, a partir do modelo, 

vivo, da figura humana nua, elemento considerado fundamental dentro das Academias, tanto na escultura 

como nas restantes Belas-Artes. 
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De facto foi o domínio sobre a modelação das formas humanas que possibilitou a João 

Fragoso aspirar a trabalhar em grandes temas históricos como o Padrão dos 

Descobrimentos. Esta experiencia é alcançada, enquanto aluno de Belas-Artes, a partir 

do acesso ao modelo nu, considerado imprescindível para a sua profissionalização como 

escultor. A atividade aponta para importância de dominar a representação da figura 

antropomórfica enquanto elemento fundamental, subjacente a todas as temáticas 

recorrentes na época, fossem elas alegóricas ou históricas, evocativas dos heróis do 

passado ou de homens e mulheres do povo.  

Sabe-se que das 14 exposições de arte moderna, criadas pelo SPN em Lisboa, entre 

1935 e 1951, João Fragoso, terá participado em quase todas as que se seguiram ao ano 

de 194085as quais, até 1944, requeriam um convite, destinado apenas aos artistas mais 

proeminentes. A sua solicitação, logo após ter participado na Exposição do Mundo 

Português, sugere que Fragoso alcançara uma posição de respeito, como escultor, 

credibilizada junto do Estado. A tudo isto junta-se também o jantar, oferecido pelos 

Caldenses, em sua honra, no qual estiveram presentes os escultores: António Duarte, 

Martins Correia e Luís Teixeira,86 como um importante indicador de que, o respeito e 

reconhecimento que lhe era atribuído estendia-se, também, aos seus pares e público em 

geral. Contudo, a não comparência, de João Fragoso à V exposição de 1940, 

classificada como a melhor até à data, poder-se-á ter devido aos muitos afazeres que – 

este e outros escultores convidados – tiverem na exposição do Mundo Português. 87 

O permanente esforço para participar assiduamente nestas iniciativas, acabou por trazer, 

ao autor, uma visibilidade anual constante, facilitada pelo facto de residir, próximo de 

                                                             
85 Sobretudo, pequenos formatos (cabeças e retratos), cujo contexto limitava as características da 

produção mais pessoal de cada escultor  

João Fragoso terá participado na: VI Exp. 1941 “Estudo para Retrato” Arte e Artistas. A Voz. (16 Nov. 

1941). ;VII Exp. 1942 “Cabeça” em bronze e “Cabeça de criança” (261) ;VIII Exp. 1944 “Mascara” O 
Seculo. (9 Jan. 1944).;IX Exp. Sabe-se, por uma carta que o autor escreveu a Diogo de Macedo, a quando 

da sua estadia em Madrid, que não participaria naquele ano por não ter nenhum dos seus trabalhos 

acabado; Ver Anexos: Carta a Diogo de Macedo, Jan. de 1945 (Figura K, L e M), pp. 129- 131. 

X Exp. 1946 “Retrato do escultor José Clará”; XI Exp. 1947 , cujo melhor nível verifica-se na secção de 

escultura, no período em que Fragoso foi Bolseiro em Madrid, tendo participado com  “Retrato do pintor 

Velasquez Dias, para o qual ganhou o premio Mestre Manuel Pereira, criado em 1940, pelo SPN; Jovem 

Castelhana; Retrato do escritor Manuel Augusto Garcia Vinolãs (264) ; XII Exp. 1948 “Maqueta para 

Taça em Cerâmica” Diário de Lisboa. (17 Maio 1948). ; XIII Exp. 1949 “Escultura” (265). 
86 V. João Fragoso, Atelier – Museu, Caldas da Rainha, sl., sd, p.14. 
87 Diário de Noticias (31 Dez. 1940). No âmbito da V Exposição do SPN. 
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onde estas tinham lugar bem como do poder político, sediado em Lisboa, o que lhe 

conferia vantagens relativamente a conseguir encomendas88. 

De facto, a visibilidade gerada pelas exposições do SPN estende-se maioritariamente a 

escultores da geração de João Fragoso bem como da terceira geração, os quais, a partir 

de 1940, foram sendo convidados para exposições nacionais e internacionais, tornando-

se no grupo com o maior número de encomendas para edifícios públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
88 Segundo Lúcia Matos, estas exposições contavam com a comparência, maioritária, de artistas das 

Belas-Artes, residentes na capital, conferindo-lhes uma maior visibilidade, assim como a proximidade do 

poder politica lhes facilitava as encomendas. 
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O Monumento a Gonçalo Velho Cabral e ao Monumento a Cabrilho: 

Dentro deste contexto e visando uma sempre ameaçada, segurança financeira, o escultor 

concretizou, ao longo de toda a sua carreira, inúmeros monumentos, estátuas e relevos, 

em conformidade com as especificidades da encomenda pública. De entre eles, assinala-

se uma representação dedicada a Gonçalo Velho Cabral,89 descobridor dos Açores, 

integrada na praça da Matriz, em Ponta Delgada.  

 

Figura 13 - Monumento a Gonçalo Velho Cabral, década de 50. 

                                                             
89

 Descobridor dos Açores, ainda hoje integrado no espaço público na freguesia da Matriz de São 

Sebastião, em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel. 
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O Monumento em mármore demorou cerca de três anos para ser concretizado90 e 

constitui, claro está, uma representação figurativa, seguidora do modelo Zarquista, 

realizada a partir do monólito, criado por formas sintéticas, reveladoras de imobilidade e 

de evocação percetiva, por forma a enfatizar a ideia de uma existência solitária. A 

composição facial contribui também para perpetuar a condição de isolamento que lhe 

era própria, apresentando assim um olhar distante e ausente. 

A sua materialização é feita com recurso à metodologia clássica a qual agrega a prévia 

concretização de inúmeros esboços e desenhos, realizados para estudar a sua conceção 

ao nível formal, seguida pela elaboração de uma maqueta, feita em barro a partir do 

processo de modelação, cuja posterior ampliação, em tamanho natural, viabiliza, assim, 

a concretização final, em pedra. 

 

 

Figura 14 

A figura apresenta, obrigatoriamente, a marcação evidenciada da cinta e do joelho de 

uma das pernas, bem como a presença de um dos pés bem visível por forma a melhor 

expressar coragem. O elemento da capa é aqui também exigido, em concordância com o 

conjunto de regras que orientaram a composição dos heróis do séc. XVIII91. No entanto, 

                                                             
90 Ver Anexo: Parecer á Estatua de Gonçalo Velho, 1953/1954 (Figura N e O), pp.132-133. 
91 PEREIRA, José Fernandes, “A Escultura: Tradição e Inovação” in Cultura Artística Portuguesa/ 

Sistema Clássico, Lisboa: |s.n.|,1999, pp.28-30. 
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este último elemento não serve para evidenciar a grande dinâmica, exercida pela ação 

do vento, que lhes é característica. Pelo contrário, a sua utilização tem o propósito de 

realçar a estrutura monolítica realçadora de uma presença atemporal, através de uma 

contida dinamização que é expressa a partir da delineação sintetizada das suas formas 

para realçar a composição maciça, monolítica; Por último o recurso ao Pedestal, 

elemento Clássico, contribui para enaltecer a escultura, fazendo-a assumir o papel de 

elemento solene no espaço.  

Contrariamente ao modelo dedicado ao descobridor da Madeira, João Fragoso executa a 

representação de Gonçalo Velho Cabral seguindo uma escala bem menor, em 

concordância com os princípios neoclássicos92 que precederam a estatuaria monumental 

Zarquista, obrigando a sua escultura a uma proporcional relação com o espaço 

envolvente. Este facto pressupõe, assim, uma escala e proporções específicas com o 

objetivo de que o monumento sirva de elemento centralizante no espaço, de modo a 

demarca-lo e dinamiza-lo93. 

 

 

Figura 15 

O mito é aqui mais uma vez, reforçado pelo caráter monolítico da escultura e pela 

perenidade expressa na figura, imóvel, do navegador, enquanto características que a 

elevam a essa condição. 

                                                             
92 TEIXEIRA, José, Escultura Publica em Portugal: Monumentos Heróis e Mitos (séc. XX). Lisboa: 

Universidade de Lisboa, 2009. 
93 PORTELA, Artur, Francisco Franco e o “Zarquismo”, pp. 67-69.  
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Outro trabalho foi a peça que João Fragoso modelou do Descobridor da Califórnia, para 

S. Diego, a convite do presidente Ramalho Eanes. 

A Figura de Cabrilho, feita em bronze, demonstra, também, uma expressão ausente e 

melancólica, embora, contrariamente à representação do descobridor dos Açores, se 

verifique, nela uma maior independência relativamente à estética Zarquista, em função 

da evidenciação de um vigoroso tratamento expressionista das formas, sobre as quais 

estão assumidas as marcas dos instrumentos de trabalho, a par de uma consistente 

geometria estrutural. 

Conclusão 

A criação e ação do SPN, o qual contempla preferencialmente os artistas jovens, terá 

definitivamente contribuído como um auxiliar poderoso no consequente desencadear de 

oportunidades de trabalho deste autor, difundindo o seu talento junto do público, mas 

sobretudo favorecendo-o do ponto de vista económico, uma vez que é a este organismo 

que se devem os significativos resultados de mudança na área da escultura que, em 

1948, levaram Diogo de Macedo a concluir:   

Os escultores de hoje estão usufruindo regalias raras. – 

Referindo-se ao elevado número de obras escultóricas 

executadas ou em curso, até á data. 

Muito embora esta política de proteção tenha criado na escultura uma dependência em 

relação à orientação oficial, a qual mais não era do que o modelo de modernidade 

defendido por António Ferro,94 verifica-se também, simultaneamente, um fator 

determinante para a revelação, divulgação, sobrevivência e desenvolvimento 

profissional de João Fragoso, o qual soube tirar partido do cenário em seu redor, em 

deferimento de uma visão mais profunda e pessoal, caracterizada por uma forte 

preocupação existencialista que dirigiu para a sua produção mais poética, na área da 

escultura. Esta surge, assim, em consequência da realidade que envolve o artista, 

desencadeada, não só por acontecimentos pessoais ocorridos no âmbito da vida privada, 

                                                             
94 Cujas condições que se manifestaram, desde os primeiros anos, com a implantação da chamada 

Politica de espirito, levantaram desde logo polémicas, não apenas pelos elementos mais reacionários da 

cena artística nacional mas também entre os agentes do modernismo português e o próprio Ferro. António 

Pedro alude para a compreensão, na arte de que: pode ser espanhol um quadro sem pandeiretas e […] 

pode ser italiano um quadro sem napolitanas […]que não foi a reproduzir holandesas de sócos que se fez 

a escola flamenga, e não é nunca á custa do folclore que será possível revelar-se uma Arte Nacional– 

criticado este tipo e Escultura. 
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mas também pelo conjunto de fatores que, lhes estando associados, marcaram a sua 

condição de sobrevivência, nas artes, em Portugal.  

Assim, contrariamente à temática do Mar dos heróis dos Descobrimentos, inerente á 

tipologia monumental, o escultor opta por uma visão mais alargada e profunda 

utilizando o Mar Português numa aceção generalizada da realidade que o envolve, para 

encetar a génese de uma poética de autor, caracterizada pela representação, humanista, 

de gentes da comunidade pesqueira, em alusão às suas constantes batalhas pela 

sobrevivência que, pautadas pela Esperança e pela Angústia95, evocam a condição 

existencial humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
95 O Mar – […] É uma herança carregada de mundos, sonhos e destinos habitados pela esperança e pela 

angústia. VALDEMAR, António in “João Fragoso, Atelier – Museu”, Caldas da Rainha, sl., sd, p.69. 
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A Génese de uma Poética de Autor: Gentes das comunidades pesqueiras da costa 

Portuguesa 

Inferido da experiência intima, ou das temáticas que estimulam o artista, este conceito 

assinala o início da modernidade na arte96 definindo-se como forma de expressão livre 

de pensamentos ou problemáticas que, concebidos numa perspetiva critica/pessoal, são 

depois concretizados através da experimentação, análise e emprego de formas, materiais 

e técnicas, que conferem visualidade preceptiva e concreta à obra de arte97. 

Muito embora estivesse limitado pelo contexto político-social que condicionou toda a 

criação artística, principalmente entre a década de 30 e 40, a procura de João Fragoso 

por um estilo pessoal, a par da tentativa de expressar uma visão poética própria da 

realidade em seu redor, manifesta-se logo no início do seu percurso artístico, durante o 

período em que era ainda aluno na Escola de Belas-Artes. Aí, influenciado por trabalhos 

de alguns membros dos Independentes Franceses e inspirado por um crescente interesse 

pelo mar, foi capaz de traduzir na escultura as primeiras evidências de uma emergente 

poética de autor. 

Fundamentos do Sistema Clássico e sua Importância na conceção e concretização da 

obra poética:  

A concretização destes trabalhos – bem como da maioria da sua produção escultórica – 

alicerça-se, fundamentalmente, no uso de metodologia clássica, adquirida e largamente 

explorada, pelo escultor, entre 1936 e 1943. A sua utilização surge em deferimento da 

                                                             
96TEIXEIRA, José, Escultura Publica em Portugal: Monumentos Heróis e Mitos (séc. XX). Lisboa: 

Universidade de Lisboa, 2009, p.20-28. 
97 É em França que ocorrem os primeiros sinais de rutura com o Sistema Clássico, em consequência de 

transformações sociais e politicas desencadeadas pela Revolução Francesa de 1789, nas quais se verifica 

o gradual desfasamento existente no equilíbrio social paralelo às respetivas mudanças operadas no 

domínio da produção plástica que originaram a noção de Poética de Autor. Por outras palavras, o conceito 

tem origem dentro do contexto de modernidade, iniciado em consequência de transformações do 

pensamento politico, económico e social que levaram á revolução industrial e a uma consequente 

individualização do homem. Esta individualização leva os criadores europeus a desenvolverem uma 

estética de liberdade recusando escolas e estilos rígidos, regras formais e convenções, privilegiando, 

primeiramente com o Romantismo, emoções e sentimentos para reformar a imaginação, movimento e 
espiritualidade. Deste modo o conceito de poética de autor vem romper e substituir o sistema de 

representação classicista, na medida em que este ultimo visa um olhar universal sobre a realidade em 

redor contrario á nova visão moderna individualizada.  

Em Portugal, o emprego desta conceção para produzir obras de escultura, foi muito mais moderado do 

que na restante Europa, iniciando-se, a partir da influência Rodiniana e dos demais membros dos 

Independentes Franceses, trazida pelos poucos cultores que vão definir o Primeiro Modernismo 

português. Este fator acrescenta a João Fragoso as primeiras referências modernas, ao conjunto de 

conhecimentos de raiz clássica, constitutivos da materialização das esculturas que possibilitam a 

concretização da obra mais poética.  
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importância de existir, na arte, uma base de conhecimentos normativos que fornecem, 

ao artista, as ferramentas necessárias para conceber e concretizar as suas 

esculturas98definindo-se, assim, como processo, no qual estão integradas um conjunto 

de etapas, respetivamente ordenadas por: Ideia, Rascunho/Desenho, Modelo/Maqueta e 

Obra final. 

Serão estes passos que, complementados pelo exercício e domínio das formas 

anatómicas humanas bem como dos materiais e técnicas tradicionais, possibilitaram a 

João Fragoso conceber e orientar a concretização de grande parte da sua Escultura. 

Considerado o primeiro meio através do qual se confere visualidade percetível à ideia, o 

esquiço possibilita ao artista criar e ordenar as primeiras linhas de raciocínio, num 

suporte material que posteriormente cede lugar ao desenho, enquanto elemento 

reflexivo das possibilidades que a definem ao nível formal, de modo a que o escultor 

possa, depois, passar á construção de um modelo tridimensional correspondente. 

Segundo o próprio autor, todo o aspirante a escultor deve: 

[…] aprender, antes de tudo, a desenhar. Só depois…de se 

poder falar através do desenho e depois de se entender 

qualquer coisa por seu intermedio se pode começar 

a…esculpir. […]99 

 

                                                             
98 PEREIRA, José Fernandes, “A Escultura: Tradição e Inovação” in Cultura Artística Portuguesa/ 

Sistema Clássico, Lisboa: |s.n.|,1999, pp.116-120: É mencionada pela primeira vez em Portugal, através 

de uma obra de Padre Inácio de Vasconcelos, intitula-se “Artefactos”. Segundo José Fernandes Pereira, a 

obra contem uma referência às medidas anatómicas, regras de composição das figuras e ao uso dos 
materiais e tecnologias mais tradicionais, cuja prática se verifica pela primeira vez em 1750, a partir da 

“Escola de Escultura de Mafra” mantendo-se dentro das Academias de belas-artes ao longo do século 

XX, como base da formação artística. 
99 Ver anexo: (Figura P), p, 133. 
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Figura 16 – Desenho de pescador da Nazaré (1). 

 

Figura 17- desenho de pescador da Nazaré (2). 

 

 



 

52 

 

Segundo Francisco de Holanda, é através deste: 

[…] Que a Ideia ganha forma logo na fase do esquiço, 

constituído por linhas imperfeitas e indeterminadas, nas 

quais se busca e acha o desenho100.  

A sua importância enquanto primeiro meio de materialização e exploração de uma ideia 

é bem visível em alguns trabalhos que João Fragoso terá desenvolvido entre 1954 e 

1958, período de maturidade da sua Obra Poética, onde são expressas, a tinta-da-china, 

as primeiras coordenadas, definidoras de um raciocínio, a partir das quais podemos ver 

delineada, pela mão do artista, a ideia de dinâmica, ritmo, imensidade, inquietação e 

envolvimento conferidos pelo uso da linha e pelos cheios e vazios que estruturam a 

composição do desenho de modo sugerir a luta por uma estabilidade em constante risco. 

 

 

Figura 18 - Desenho (Fase Mar). 

Finalizada esta etapa, o escultor deve passar à elaboração de um modelo tridimensional 

ou maqueta, feita a partir da observação direta de um modelo vivo – no caso de 

                                                             
100HOLANDA, Francisco de, Da Pintura Antiga, p.45 Opud, José Fernandes Pereira, in Cultura Artística 

Portuguesa/ Sistema Clássico, Lisboa: |s.n.|,1999, p.28.  
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trabalhos figurativos – para permitir uma reflexão da ideia na sua relação com a matéria 

e respetiva perceção física no espaço101 

 

Figura 19 - Desenho a tinta- da- china, realizado para a fase abstrata. 

                                                             
101 A sua concretização deve ter em conta características específicas de escala e acabamento, em relação 

à peça final. Uma vez que se trata de um estudo tridimensional que permite pensar uma ideia na sua 

forma física, o modelo/maqueta pode ser modelado, esculpido ou construído, devendo apresentar uma 

escala reduzida para facilitar o processo de criação. 

Contrariamente ao desenho, a concretização de um modelo, possibilita a João Fragoso, ter uma perceção 

antecipada do equilíbrio, estrutura e linguagem plástica a adotar relativamente à escultura final, a partir do 

tratamento das superfícies, experimentação dos volumes e exploração do gesto, sendo a sua 

concretização, tanto na fase figurativa como na fase mar, indissociável de alguns processos e técnicas da 
escultura tradicional. 

TEIXEIRA, José, Escultura Publica em Portugal: Monumentos Heróis e Mitos (séc. XX). Lisboa: 

Universidade de Lisboa, 2009, p.148-153; Vid. Diário de Lisboa, 18 Nov., 1964, p. Central; Ver Anexo: A 

Dança (figura Q), p.135. 

No contexto académico, os trabalhos com recurso ao modelo vivo são considerados fundamentais, 

nomeadamente como elementos de avaliação para quem quer que quisesse enveredar na carreira docente 

antes de 1995. Este fator levou João Fragoso a executar uma peça intitulada “A Dança” no âmbito do 

concurso para professores das belas-artes de 1964. Os regulamentos para professor exigiam, para além de 

um trabalho de composição de escultura, realizado livremente pelo candidato, em resposta a um tema 

sorteado, a realização de uma cópia de modelo vivo, que deveria ser concluída em doze sessões de vinte e 

quatro horas, cabendo ao júri determinar a pose a copiar. A peça foi exposta e posteriormente cortada para 
ser transformada num busto, vendo-se assim despojada do significado e função inicial . 

Segundo Lúcia Matos os trabalhos finais são muito similares entre si, havendo ligeiras diferenças de 

natureza mais ou menos construtiva, utilizada por alguns candidatos para, a partir do uso de superfícies 

lisas, realçar a estrutura subjacente. No entanto à medida que a importância destas provas vai diminuindo 

a natureza estandardizada destes trabalhos, presidida por uma serie de convenções próprias, também 

diminui abrindo caminho para uma gradual afirmação de autoria conferida através da leitura pessoal/ 

Poética de cada escultor. Para tal, era comum recorrer a uma extrema simplificação formal, a um 

trabalhar expressivo sobre as superfícies ou ainda à colocação de adereços que colocam os modelos num 

mundo mais real. 



 

54 

 

A sua criação, segundo a conceção clássica, ocorre, antes de mais, através do processo 

de modelação realizado em barro e executado, primeiro em pequena escala para a fase 

dos estudos e depois, através de um processo de ampliação, em tamanho natural no 

âmbito de um modelo final do qual é exemplo o que o autor executou para conceção de 

Onda102. 

 

Figura 20 

  

Tendo sido, em certa ocasião, o modelo a retratar por João Fragoso, o escritor Manuel 

Garcia Viñolas, descreve o processo da seguinte forma:  

 Fragoso trabalhava o barro com uma atitude de luta. As 

suas mãos trabalhavam, agilmente, sobre ele. E a cada 

movimento dos seus dedos o barro ganhava uma nova 

matriz, algo assim como a briza de um gesto que pouco a 

pouco, se compunha sobre a minha própria imagem. De 

vez em quando Fragoso dirigia-me o olhar (...) Ao 

finalizar o estudo tive que, instintivamente, levar as mãos 

                                                             
102 Ver figura 20. Esta escultura, finalizada em 1991, constitui o último trabalho da sua carreira. 
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ao rosto para verificar que ele não me tinha deixado sem 

feições. Porque Fragoso não era homem que se 

contentasse em apenas "copiar o modelo", antes pelo 

contrário, pretendia "transladar" de um lugar para outro, 

a imagem do meu ser para deposita-la no barro.103 

 

Figura 21 - Retrato do escritor Manuel Augusto Garcia Viñolas (Bronze), 1945. 

João Fragoso recorre preferencialmente – tanto neste período como na Fase seguinte – 

aos materiais tradicionais da Escultura, nomeadamente a pedra, sobretudo o mármore, 

ou bronze para atribuir, às obras, uma materialidade definitiva104.  

A inclinação para utilizar estes materiais, encontra-se muito associada não só à 

influência do ensino académico que recebeu – valorativo da tradição artística em 

Portugal – como também advém de questões de conservação, relativamente ao seu 

elevado grau de resistência e durabilidade, verificável sobretudo nos monumentos, os 

quais estando inseridos no espaço público, encontram-se inevitavelmente expostos a 

                                                             
103Fragoso atacaba el barro como en un “scherzo” de lucha. Sus manos iban y venían, ágiles, sobre él.Y 

a cada golpe de sus dedos el barro acusaba un nuevo matriz, algo así como la brizna de un gesto que, 

poço a poço, se componía sobre mi própria imagen. De vez en cuando Fragoso me miraba...Cuando dio 

por acabado el estudio me lleve, instintivamente, las manos a la cara para comprobar que no me habia 

dejado sin facciones. Porque Fragoso no era hombre que se contentase con eso de "copiar el modelo", 

sino que pretendia "trasladarlo" de un lugar a otro, arrebatarle la imagen a mi ser par darsela a su 

barro. Garcia Viñolas in.” João Fragoso, Atelier – Museu”, Caldas da Rainha, sl., sd, p.28. 
104 CLÉRIN, Philippe –  La Sculpture, Toutes Les Techniques, p.12: O uso destes materiais tradicionais 

(antecedidos pelo barro, gesso, para conferir materialidade ás esculturas finalizadas através do uso da 

pedra e do bronze enquanto materiais definitivos preferenciais) tem a sua origem no contexto das grandes 

civilizações antigas que assim os viabilizaram como materiais nobres para a prática escultórica. 

Excetua-se, aqui, o período Minimal no qual o autor adota outro modo de conceção e concretização para 

as suas peças. 
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diferentes condições atmosféricas105, constituindo, deste modo, exemplares testemunhos 

das qualidades plásticas que os definem. 

O processo de fundição – utilizado, por exemplo, para a materialização da escultura do 

pescador – emergiu como técnica preferencial para o desenvolvimento do modernismo, 

durante o séc. XIX e XX, em trabalhos de Rodin, permanecendo como matéria eleita 

pelo escultor, no âmbito da concretização de trabalhos decorrentes da sua própria visão 

poética106. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
105 Para que estes materiais pudessem ser trabalhados de forma fiel aos modelos originais da escultura, 

houve a necessidade de recorrer a tecnologias tradicionais como a da fundição, ou a da transladação na 

pedra, havendo para cada uma destas vários processos, escolhidos em função das características formais, 

de textura, volume, estrutura e equilíbrio de cada escultura. 
106 WITTKOWER, Rudolf  – Escultura, p. 256: Considerado o arquétipo do modelador, na história da 

escultura moderna, Rodin foi muito influenciado pelo desenvolvimento desta técnica já que a mesma lhe 

permitia alcançar uma maior liberdade plástica ao nível das formas, no âmbito da concretização dos seus 

monumentos. 
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O Pescador da Nazaré 

 

Figura 22 

Enquadrada numa dimensão de expressão mais íntima, a estátua O pescador da Nazaré 

concebida em 1938, é considerada, pela sua datação e pela clara referência ao mar 

português, o ponto de partida, na busca por um estilo próprio, que assinala a génese de 

Poética de Autor107de João Fragoso. 

                                                             
107Este conceito surge como consequência do aparecimento de novos movimentos plásticos, que refletem 

as imaginações irrequietas e uma larga curiosidade na busca de caminhos individuais de reflecção e de 
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Neste sentido, o autor baseia, aqui, a sua pesquisa em referentes antropológicos e 

literários,108 para conceber uma representação figurativa, de base naturalista, utilizando 

a tipologia tradicional da estátua, para nela imprimir a figura de vulto perfeito109, de um 

homem caminhando de cabeça baixa, cujo corpo se encontra curvado pelo peso, quase 

palpável, das redes que transporta às costas. 

Os aspetos plásticos e composicionais desta peça são, neste contexto, indissociáveis das 

raízes do modernismo em Portugal, as quais encontram-se incontornavelmente 

conotadas com a obra do professor e escultor Soares dos Reis110, no domínio do ensino 

da escultura, para quem a mesma terá sido um veículo prestigiado para expressar uma 

humanidade sempre presente111. 

À semelhança das obras mais poéticas concebidas e executadas pelo escultor na 

primeira fase do seu percurso artístico, as figuras de Soares dos Reis dividem-se entre o 

tratamento clássico que caracterizou a sua formação e um desejo de humanidade que se 

irá materializar sobretudo nos trabalhos mais tardios, abrindo caminho para o 

alargamento do conceito de Figura Humana112 que é, neste sentido, também análogo às 

representações de João Fragoso. Consequentemente, a figura do pescador apresenta 

uma estética equilibradamente classizante, em detrimento do modernismo aceite no 

                                                                                                                                                                                   
experimentação de novidades técnicas as quais surgem, primeiramente, na Europa para, assim, abrir  

novos horizontes, mais próximos de uma visão poética individualizada. Segundo José Teixeira in 

TEIXEIRA, José, Escultura Publica em Portugal: Monumentos Heróis e Mitos (séc. XX). Lisboa: 

Universidade de Lisboa, 2009, p.218: Segundo o autor: A pujança da afirmação narcísica na 

modernidade acaba afinal, por consistir num refinado prolongamento do maneirismo. A “maniera” pode 

traduzir-se modernamente, pelo ímpeto de uma obsessiva preocupação com a singularidade (ser original 

e diferente). A diferença que se procura não é como um começo, (uma chave para o sucesso pela difusão 

do reconhecimento da assinatura artística do autor) mas como um termo; um ponto de chegada, a que se 

acede por sinceridade e despojamento a caminho do auto-conhecimento. Em vez não se escolhe o estilo, 
este é antes como um anátema idiossincrático que determina o único modo de ser de um autor. 
108 Como a comunidade pesqueira da Nazaré, situada na zona costeira ao centro de Portugal, marcada 

desde sempre pela intensa atividade marítima, ou a Mensagem de Fernando Pessoa, dirigindo a obra para 

uma dimensão humanista e existencial, indissociável das raízes da cultura portuguesa.    
109 A Escultura de Vulto Perfeito confere materialidade verdadeiramente tridimensional, às esculturas, 

isto é, estas são concretizadas para serem vistas e percecionadas a toda a volta. 
110 MATOS, Lúcia Almeida; et. Al., “Figuras de Modelos” in A Figura Humana na Escultura 

Portuguesa do séc. XX, 1998, pp.14-15. 
111 A determinação com que defendeu o ensino do desenho e da modelação a partir do modelo vivo, e a 

exatidão com que trabalhou os materiais constituem-se fatores que determinaram o ensino nas faculdades 

de Belas Artes até aos nossos dias: Ex: Nossa senhora da Vitoria, em que o tratamento clássico da figura 

e das vestes faz face á expressão de rosto, demasiado humanizado para ocupar o altar.  
112 Expressão que se apresenta mais ampla que a de corpo, remetendo para a sua dimensão espiritual, 

intelectual e emocional. 

 Esta conceção vai, por isso, de encontro à visão primordial do artista acerca do propósito da Arte, quanto 

este a defende como caminho para espiritualizar o homem. Deste modo, o conceito de “Figura Humana” 

acarreta consigo uma leitura mais livre, que não ignora as implicações adjacentes à sua posição no centro 

do sistema de ensino, mas ultrapassa o mero exercício técnico ao considerar a atividade artística em torno 

dela como forma de expressar o que nos é essencialmente e simultaneamente pessoal e comum.  
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contexto político-social da época, comportando as características da escultura 

tradicional clássica, referente ao pensamento e metodologia ensinado dentro das 

Academias de Belas-Artes, em comunhão com um tratamento formal, de base realista, 

criado por João Fragoso para lhe atribuir um caracter poético, manifestamente 

expressionista, evocativo da dimensão existencial e simbólica das comunidades 

pesqueiras. 

Enquadrada dentro do sistema de pensamento Clássico, esta escultura é concebida e 

concretizada para ser percecionada enquanto produto resultante do cruzamento entre o 

mundo divino da natureza de Deus e o mundo dos homens, mundo físico/ visível, por 

meio de uma atividade mental, que atribui, a Fragoso o papel de intermediário, 

viabilizador da obra no mundo concreto visível para, nela, evidenciar: 

 […] Um interior semelhante à delicadeza da alma, e não 

à do corpo113 – resultante da capacidade interpretativa do 

autor, relativamente ao tema em questão. 

Neste sentido, a representação da figura deve, aqui, ser compreendida como uma 

unidade composta pela dualidade entre corpo e espírito em que o primeiro sendo 

composto por uma massa concreta, provida de comprimento largura e profundidade, 

deve ser concretizado em função de, nele, integrar o segundo, para assim revelar o 

princípio da inteligência que torna, por exemplo, a obra do pescador, prospetiva, corpo 

de memória intemporal.  

Embora não tenha encontrado nenhum estudo prévio referente aos esquiços ou desenhos 

que traduziram formalmente a escultura, essa preocupação não deixa de estar bem 

evidenciada na composição cuidadosa da respetiva obra final, refletindo um profundo 

conhecimento das formas antropomórficas da figura humana, estruturada segundo a 

métrica vitruviana114 para, posteriormente, expressar preocupação existencialista, 

própria do personagem.  

                                                             
113 PEREIRA, José Fernandes, Cultura Artística Portuguesa/ Sistema Clássico, Lisboa: |s.n.|,1999,p.27.  
114Ibid. p.28: Relativamente à Escultura figurativa, o desenho mostra-se indissociável do estudo 

anatómico o qual visa um profundo conhecimento das formas exteriores e interiores do nu, elemento 
fundamental da representação, que possibilita a Fragoso ordenar a pose das figuras enquanto 

manifestação da medida do homem, seguindo métrica vitruviana de 1/10, a partir da observação direta de 

um modelo natural. 

O módulo corresponde a uma cabeça, sendo que para as crianças a relação é de 1/5. No caso das figuras 

femininas, os desenhos deveriam, ainda, apresentar a ideia de uma maior carnalidade relativamente à 

figura masculina.  

A adequação entre a forma e o seu significado, estudo da composição, é conferida nos desenhos através 

do decoro, segundo o qual o escultor determina o estado de alma das figuras tendo em conta a expressão 

do rosto e /ou o caráter do ambiente.  
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Deste modo, a representação final do Pescador sugere, simultaneamente, uma imagem 

de vida de morte pela sua relação com o espaço marítimo. Isto é: sendo símbolo das 

forças da natureza, o mar caracteriza e marca o espaço metafisico existencial da figura 

representada, atribuindo-lhe um caracter transitório que balanceia entre as 

possibilidades ainda informais e as realidades formais, dentro de uma situação 

ambivalente de dúvida, incerteza e indecisão que pode terminar tanto em bem como em 

mal. Na sua dimensão poética, a Obra universaliza-se estendendo-se, analogamente, à 

realidade que nos é também comum.  

Assinala-se, aqui, o início ontológico da sua obra, posteriormente desenvolvida no 

âmbito de uma produção abstrata, como meio através do qual João Fragoso reflete uma 

maturidade plástica ao conseguir expressar, de forma mais penetrante, a problemática 

em questão.  

A evocação poética é, assim, atribuída à peça, através do trabalho de estruturação e 

composição das formas – primeiramente desenhadas e depois modeladas – bem como 

do tratamento do bronze, fazendo sobressair uma certa dose de inquietação/ 

determinação evidenciada pela expressão absorta do rosto em contraponto a um andar 

determinado que evidencia a atitude contrária que o peso das redes de pesca, que lhe 

curvam o corpo e a postura, parecem sugerir.  

Uma vez que, aqui, o trabalho escultórico verdadeiramente sério teria que se estabelecer 

sobre um profundo conhecimento do corpo humano, independentemente do tratamento 

moderno conferido às formas, a realização da figura/modelo do Pescador deverá ter 

exigido a prévia execução da figura nua, com a finalidade de executar uma estrutura 

sólida e uma representação correta do corpo115. Segundo Diogo de Macedo:  

 A estrutura das estátuas, a arquitetura dos corpos, a 

anatomia interior que vivifica as imagens, subsistia 

através das roupagens, sem perigo de pecado construtivo 

nem de ferimento das verdades ocultas, superiores às 

aparentes116. 

 Na obra o tratamento formal é expresso através do modelado e da composição da figura 

do pescador, seguindo no entanto, uma confessada influência Rodiniana. 

Como afirma numa entrevista que deu para o jornal Diário de Noticias, acerca das suas 

influências escultóricas: 

                                                             
115 As roupas eram executadas somente na fase final do trabalho, de acordo com as exigências do 

personagem a representar. 
116 Diogo de Macedo in A Figura Humana na Escultura Portuguesa do séc. XX, 1998, p.24. 
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Nos meus tempos de estudante: Rodin e Bourdelle. E, 

também, Maillol. A seguir os Italianos e Moore como 

todos os meus companheiros de escola117.  

O autor enfatiza, assim, um maior grau de evidências Poéticas, na qual e à semelhança 

do mestre Francês, explora o registo de movimento e tensão, em consequência de um 

trabalho muito presente de modelação, capaz de captar o que define essencialmente esse 

movimento, bem como a incorporação do acaso dos erros de modelação e de fundição a 

par das marcas das ferramentas usadas, proclamando por sua vez a liberdade de afirmar 

como seus, todos os processos de execução. 

Estruturalmente, a escultura final parte do – o monólito – massa vertical estável e sólida 

– tendendo, neste sentido, para uma imobilidade que é simultaneamente contrariada 

pelas formas tensas do pescador, evocativas de inquietação, dentro de uma renovada 

vontade de despertar e seguir caminhando em frente. 

A estabilidade que caracteriza a base estrutural da peça é, deste modo, contraposta pela 

dinâmica das formas que intervêm no espaço, para lhe conferir um sentido e densidade 

emocional, evocativa de dimensão ontológica, que é aqui alcançada através da sua 

perceção física. 

A Figura e o fundo da rede traduzem, assim, uma narratividade dada pela representação 

solitária do pescador, por forma a evocar, uma “consciência”, que provinda da figura 

traduz-se como um reflexo da sua condição existencial. Essa condição é, deste modo, 

conferida, pelo autor, através da modelação de um olhar cabisbaixo, andar penoso e 

corpo curvado pelo esforço de transportar as redes, ao longo do espaço visivelmente 

imperfeito repleto de erros e marcas que perpetuam na peça o seu próprio processo de 

construção.  

Complementarmente, observa-se também, uma atitude tenaz e obstinada de 

confronto/luta face a essa realidade voraz, presentificada através do andar da figura, 

determinado em prosseguir, evidenciando a tensão muscular do corpo, profundidade das 

emoções implícitas na sua constante atitude introspetiva e a ação de assumir os erros de 

percurso que marcam a “pele” da figura, para dar forma a uma obra repleta de 

humanidade. 

A Figura e o elemento da rede misturam-se, deste modo, numa amálgama, de sugestões 

que, simultaneamente, indiciam também, o caminho para um crescente processo 

abstratização formal, que será alcançado no decurso das fases seguintes. 

                                                             
117 Ver Anexos (Figura I e J), pp. 127-128. 
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O material que corporiza a escultura é, neste contexto, o bronze. Esta escolha ocorre 

pelo seu maior grau de adequabilidade plástica para traduzir, na obra, a evocação de 

dimensão poética. Segundo José Teixeira, é através do bronze que é, validado o desejo 

de fazer emergir a mensagem poética. Ao querer ultrapassar os limites tecnológicos e 

artísticos da Escultura do seu tempo, denota-se, na obra, a necessidade expressa, do 

escultor, de reinventar a figura a partir da sua possibilidade de revelação / ocultação, 

definindo-a ou misturando-a com o elemento da rede.118 

Na peça, é o elemento da rede que desencadeia o estímulo, para a descoberta e 

acentuação dessas qualidades – viabilizadas, primeiramente, pela modelação do barro – 

onde as texturas ocupam o motivo central.  

O tratamento formal é, assim, perpetuado pelo bronze, no âmbito da concretização final 

da escultura, uma vez que, ao contrário da pedra, este possibilita uma maior liberdade 

de experimentação, variedade das formas e tratamento das superfícies, imprimido em si, 

de modo definitivo, o mesmo tratamento conferido, antecipadamente, ao modelo em 

barro, a par de todas as marcas e erros geradas, intencionalmente, pelo autor119.  

De acordo com António Duarte, o bronze é o material que: 

[…] Permite na conceção da escultura todas as violências 

espaciais [...], a sua utilização na escultura permitiu 

                                                             
118 TEIXEIRA, José, Escultura Publica em Portugal: Monumentos Heróis e Mitos (sec. XX). Lisboa: 

Universidade de Lisboa, 2009, p. 226. 
119MILLS, John, The techniques of Sculpture, pp.100 - 114 
Primeiramente durante o processo de modelação e posteriormente pelo processo de fundição. Por 

tradição, na escultura, este ultimo é efetuado sobre o bronze, pela elevada resistência estrutural do 

material, bem como pela sua facilidade de fundição, não corrosão atmosférica e capacidade de 

acabamento, possibilitando um ótimo polimento ou o uso, das diferentes patines que lhe podem ser 

aplicadas (Existem, no entanto, outros metais como o latão, alumínio, cobre, prata, chumbo, ouro ou aço, 

que admitem o uso desta técnica). A vantagem de recorrer ao bronze fundido, para a concretização de 

escultura, encontra-se, assim, no facto de que este permite uma perfeita adequação das formas e um vigor 

das superfícies, que a técnica do talhe não permite, permitindo simultaneamente, a utilização definitiva da 

mesma linguagem que é impressa, transitoriamente, no barro. 

A criação de um modelo a reproduzir é por isso essencial para o processo. A sua execução pode ser 

elaborada em diferentes materiais rígidos desde que a sua flexibilidade e resistência permita uma fácil 
transição das formas para o molde. Uma vez terminado, o modelo deve ser verificado pelo artista e pelo 

fundidor por forma a escolher o molde adequado para a fundição. Esta escolha é feita em função da 

volumetria do modelo original a fundir.  

E não houver um volume suficiente de matéria fundida para encher o molde, deixa de ser possível fazer 

um segundo vazamento já que estes não se unem. Corre-se o risco destruir o molde com um segundo 

sobreaquecimento.  

Se o modelo for de grandes dimensões e muito pesado, há um maior grau de dificuldade para criar um 

molde correspondente. Neste caso torna-se preferível dividir o modelo em secções de modo a facilitar 

todo o processo de fundição. 
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grande revolução na conquista dos volumes no espaço, 

criando espaços antes insuspeitados [...] 120. 

 

Consciente das qualidades plásticas e de manutenção deste material, Fragoso adota-o 

desde cedo, primeiramente em deferimento da concretização de esculturas que sendo 

figurativas – e enquadradas no âmbito de uma emergente poética de autor – são 

trabalhadas de modo a serem-lhes atribuídas um tratamento expressionista, realçador da 

dimensão interior de cada uma das personalidades representadas, e posteriormente 

mantendo-o como material preferencial na sua produção poética de maturidade, 

alcançada no decorrer da década de 50, na qual procura aprofundar a problemática 

existencialista, utilizando o bronze para introduzir formas bem mais arrojadas em 

deferimento da Arte.   

Poder-se-á assim concluir que, numa perspetiva poética, o tratamento final que João 

Fragoso confere à superfície d’O Pescador imprime e reforça na figura uma dimensão 

ontológica que, neste sentido, nos é também própria, caracterizada por inquietação que 

se quer constantemente superar. Por analogia, Hemingway através da obra The old Man 

and the Sea expressa a partir do mar, uma realidade semelhante ao narrar a história da 

tenacidade e persistência de um pescador na sua demanda, mar adentro, para capturar 

um peixe quase mítico. O autor transcendentaliza o elemento marítimo, descrevendo-o, 

como espaço existencialista onde são testados os limites da capacidade humana, face 

aos constantes perigos e obstáculos que este encerra121 e que levam ao 

autoconhecimento, fruto da consciencialização do homem da realidade que o excede. 

Assim, o pescador de Fragoso expressa também face ao mar um trajeto de vida 

carregado de obstáculos e dificuldades que o ultrapassam numa luta desigual com o 

mar. De andar resoluto, realçador de uma determinação que se sobrepõe ao próprio 

espaço envolvente. Esta atitude parece emergir evidenciada pelo trabalho da 

composição, bem como com a expressão consciente e introspetiva subjacente à face do 

pescador que, não tendo outra escolha, segue o seu percurso enfrentando-as. Deste 

modo, a escultura ultrapassa aqui o pretexto temático, desencadeado a partir da 

                                                             
120 SYNEC, Manuela; QUEIROZ, Brás, “João Fragoso” in Escultores Contemporâneos em Portugal. 
121 A narrativa desenrola-se nessa luta constante entre o Homem e o gigantesco animal marinho, para no 

fim chegar a terra carregando, somente, a sua carcaça, devorada pelos tubarões. A história constitui a 

própria metáfora da perda que parece ser o único trofeu desta estafante viagem. A falta de peixe dos 

oitenta dias que assinala o início da narrativa responde, no fim, o ganho maravilhoso e ilusório 

transformado em, implacável, perda. Nada no início e nada no final, evidenciando que é somente no plano 

onírico que se alcança um propósito. Vencido pelo peixe- irmão, o velho pescador retorna a casa 

sonhando com os leões. 
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iconográfia que caracteriza o personagem, para antes, evocar a sua génese como 

escultura, onde o mar assume o papel, generalizado, de lugar transcendental análogo ao 

espaço existencial vivido122. 

Trabalhos de pequeno formato  

Seguida da geração, que a fundou, no decorrer dos anos 30 e 40, o retrato de busto 

continuou a ser uma prática abundante na qual estão incluídos os principais escultores 

em atividade, nomeadamente João Fragoso123. 

Também aqui, o autor dá continuidade à herança da composição académica oitocentista 

convertendo-a, em alguns casos, à estética do despojamento característica do 

modernismo. Consequentemente alguns bustos exibem um sintetismo morfológico e o 

exercício depurado do claro-escuro, incorporando a doçura delicada do modelado com a 

valorização de uma espécie de estrutura básica. Estas obras adotam tanto a herança de 

Rodin como a de Maillol, os dois mestres mais importantes para a formação dos 

escultores deste ciclo.  

No que respeita à concretização dos bustos associados às comunidades pesqueiras a 

evidência mais relevante da sua poética de autor está no facto de o escultor assumir, nas 

figuras, todas as marcas e erros que integraram o processo da sua conceção, conferindo 

aos trabalhos finais um aspeto vivido tradutor do tipo de existência agreste inerente à 

                                                             
122 A estátua “Tágide” subjacente, de igual modo, à temática marítima, aponta por sua vez para o 

universo mitológico das nereidas, suporte permanente do imaginário visual, evocando as narrativas 

matriciais do universo e do Homem. Estas simbolizam as filhas do Oceano personificando as inúmeras 

vagas/ondas do mar. Segundo Jean Chevalier e Alain Gheerbrant estes seres não tinham, na mitologia, 

qualquer papel ativo, representando apenas o principio passivo, a atitude daquele que se deixa levar ao 

sabor da maré ou, pelo contrário, a expressão de uma força violenta que as ergue. Assim, a sua 

passividade é tão perigosa como a ação incontrolada, representando todo o poder da inércia massiva. 

Relativamente às tempestades e num contexto mais psíquico a nereida representa também o eu, feito de 

pulsões instintivas que atacam o espírito, pilotado simultaneamente pela razão que as apazigua. Na bíblia 

as ondas simbolizam perigos mortais e insidiosos, de ordem física ou moral. 
Formalmente a figura domina sobre os restantes elementos exibindo uma atitude vitoriosa sobre o espaço 

em volta.  
123 MATOS, Lúcia Almeida, “Rostos de Figuras” in A Figura Humana na Escultura Portuguesa do séc. 

XX, 1998, p.33-34: 

 Cumpridora das funções mais tradicionalistas da escultura, esta tipologia é, no geral, composta por peças 

maioritariamente identificáveis. Nos melhores casos, existe um aprofundamento da expressão despojada 
como acontece nos dois retratos de José Tagarro da autoria de Salvador Barata Feyo e Rui Gameiro ou na 

cabeça de António Navarro da autoria de António Duarte “ A matéria é densa, o talhe agreste e eficaz e 

os retratos são-no tanto mais intensamente porque não descrevem particularidades mas constroem uma 

figura reconhecível”. Esta última obra apontava para uma radical geometrização dos planos do rosto. 

Algumas destas obras foram expostas no Salão dos Independentes de 1930, certame exemplar da 

maturação do modernismo Português, sendo de igual modo representativas do auge das possibilidades de 

um sistema plástico português. Assim a produção que lhe sucede, não é mais que a repetição dos valores 

já adquiridos, caminhando para um progressivo desejo de naturalização como é exemplo “A menina dos 

olhos tristes” de Álvaro de Bree ou a “Escrava” de Maximiano Alves. 
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natureza instável do espaço que a preside. Exemplo disto são dois trabalhos concebidos 

nos anos sessenta para representar um pescador, Pescador de Sesimbra, em que a 

expressão facial parece ser a mesma utilizada para a concretização dos monumentos aos 

heróis dos descobrimentos marítimos e Jovem da Beira Alta, também ela relacionada 

com um tipo de existência muito contrastante, por exemplo, com a do retrato de Miss 

Portugal de 1946, na qual é bem visível um trabalho de modelação muito mais cuidado 

e delicado, expressivo de uma natureza mais dócil subjacente a um outro tipo de 

existência.124  

O busto dedicado a Luís de Camões, de 1987, apresenta, diferentemente dos anteriores, 

uma conceção mais geometrizada ao nível das formas, reforçando os contrastes claro-

escuro, para realçar as marcas e erros adjacentes à construção das figuras heroicas que 

independentemente das adversidades impostas pelo mar, sinónimo de um espaço 

imprevisível e incontrolável, seguem olhando em frente. 

 

Figura 23- Respetivamente Jovem da Beira Alta e Pescador de Sesimbra (década de 60). 

Relativamente à existência de uma Estatuária Portuguesa o autor afirma: 

Sei sim que está imbuída por uma espiritualidade 

sentidamente portuguesa, talvez por uma serenidade 

grave e longínqua, misto de raízes gregas, célticas, árabes 

[…] para podermos afirmar com garantia a existência de 

uma.125 

 

                                                             
124 Relativamente outros trabalhos figurativos, João Fragoso também recorre à síntese e geometrização 

das formas, influenciado por Bourdelle, ou ainda ao uso da técnica do talhe direto para conferir formas 

sóbrias e acabamento imperfeito.  
125 Ver Anexos: Entrevista Completa (Figura R e S), p. 135-136. 
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2ºPARTE 

 O Abstrato: Uma Navegação Ontológica  

 

A tradição serve-nos para equacionar e nunca para 

continuar… – relativamente à Exposição do mundo 

Português – levantou uma serie de “continuadores” 

de Nuno Gonçalves, do que resultou uma certa 

esquematização estética mas vazia de refinamento 

espiritual. 
 

João Fragoso, 1963126 

 

 

 

 
 

 

                                                             
126 Ver Anexo: Panorama Atual da Arte Portuguesa: Falam os Artistas, (figura R e S), pp. 136-137. 
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Fragoso utiliza esta linguagem a partir de 1954, para concretizar trabalhos que, 

comparativamente à peça figurativa de O pescador da Nazaré, denotam a busca por 

uma maior profundidade na sua dimensão poética, traduzindo plasticamente noções 

como movimento, ritmo, inquietação e dinâmica, para assim conceber uma analogia 

entre a ação do mar e o espaço existencial humano127.  

Ciente do panorama artístico que o envolve, João Fragoso defende uma posição 

contrária á prática exclusivamente figurativa em deferimento de uma escultura mais 

autêntica, quer para expressar um estilo pessoal, quer sobretudo para melhor traduzir a 

sua mensagem poética.  

Em 1962 o autor expressa sua opinião, defendendo a abstração no contexto da arte em 

Portugal: 

[…]sou de parecer que este movimento – abstrato – 

constitui a maior revolução na história da arte, após a 

Renascença. 

— E acrescenta —   

                                                             
127Do latim abstractio, de abstrahere, tirar, retirar: Ação do espirito que consiste em isolar um elemento, 

de uma representação ou de uma noção, ou o resultado dessa ação. O uso filosófico coincide com o 

sentido próprio da palavra abstração. Constitutiva do pensamento e da linguagem, a ação de abstrair, 

longe de não ter relação com a realidade (o concreto), consiste pelo contrário em considerar as suas 

diferentes componentes: É a operação do espirito que permite, tratando-as separadamente, dar às 

qualidades das coisas e das pessoas, às relações que as unem, aos valores que lhes atribuímos, 

concomitantemente uma existência estável a um nome. Por exemplo: Brancura, Justiça ou Liberdade, são 

abstrações, isto é, são propriedades das coisas, cuja identificação estrutura o nosso conhecimento do real, 

uma vez que fornecem-nos critérios de distinção de reagrupamento, de comparação, etc.  

SANTINHO, Maria da Graça Lopes (trad.), «O Alargamento dos Horizontes da Escultura» (cap.9) in 

Escultura, pp. 129-151. Surgido a partir do experimentalismo, influído pelas vanguardas europeias em 

reação contraria á herança renascentista praticada dentro das academias de arte, o abstracionismo define-
se a partir de movimentos e escolas como o Cubismo e Futurismo. Estes movimentos, embora fossem 

representativos e figurativos, buscam sintetizar os elementos da realidade natural. Em resultado dessas 

transformações, fruto do avanço da ciência, tecnologia e mudanças de vida urbana, são criadas obras que 

fogem à simples imitação do que é “concreto” podendo, as mesmas, se definir em dois tipos de 

abstracionismo: O lírico expressivo, que é o instintivo inconsciente, intuitivo, que deste modo serve para 

construir arte imaginária ligada a uma “necessidade interior”, resultante do expressionismo. E o 

Abstracionismo geométrico, que se foca na racionalização, estando por isso dependente de uma análise 

intelectual e científica, influenciada pelo Cubismo e pelo Futurismo.  

Consequentemente o seu surgimento desenvolve-se a partir da prática do figurativo para, assim, alcançar 

um estatuto de autonomia.  

Em Portugal os primeiros trabalhos abstratizantes começaram a emergir e a desenvolver-se no limiar da 
década de 50, a partir do exercício plástico da fragmentação e simplificação da figura paralelamente aos, 

já há muito existentes, elementos abstratos ligados á decoração, como o exemplificam, os que são 

utilizados para adornar as fachadas dos edifícios.  

Este atraso, relativamente à Europa ou á América, deve-se em parte, ao regime ditatorial em que o país se 

encontra e à constante pressão, exercida pelo partido, para a prática figurativa que, como foi mencionado 

anteriormente, era tida como mais útil para divulgação da Politica de Espirito, sendo também a mais 

popular junto do público em geral – uma vez que o seu grau de entendimento artístico não é, aqui, ainda 

suficientemente alargado para favorecer o entendimento e consequente aceitação do abstracionismo. 
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[…]parece-me, pelo contrário que o abstracionismo é 

ainda […]o movimento […] e que maior interesse suscita. 

Há que saber separar em Portugal, país de influências 

Árabes e, portanto perfeitamente apto á compreensão dos 

fenómenos abstratos, geométricos e caligráficos, toda a 

produção valorável e original daquela que se limita a 

copiar e a viver subsidiariamente do já conseguido, em 

matéria de arte abstrata no estrangeiro128.  

 

Não sendo o ponto de partida da sua carreira como escultor, João Fragoso envereda, por 

via do abstracionismo, procurando, desta forma, libertar-se das estruturas e valores 

convencionais do figurativo em função de uma escultura que visa expressar uma 

dimensão, essencialmente, ontológica129. 

Tal possibilidade deve-se às frequentes visitas, por parte de alguns colecionadores, ao 

Ateliê do escultor, fato que lhe vai permitido dar continuidade à produção de peças 

situadas inteiramente dentro da conceção de Poética de Autor.  

Em 1965, o autor afirma:  

[…]trabalho quase em exclusivo para colecionadores 

nacionais e estrangeiros[…] Compram trabalhos prontos 

proporcionando-me a possibilidade de fazer uma obra 

inteira, livre, longe dos condicionamentos, por vezes 

violentos de algumas obras encomendadas.130 

 

É aqui, que se define a essência da arte moderna na medida em que, contrariamente aos 

trabalhos que eram, antes, concebidos e concretizados em deferimento das exigências e 

                                                             
128 Ver Anexo: Panorama Atual da Arte Portuguesa: Falam os Artistas (Figura S), p.137. 
129 As primeiras obras da Escultura Abstrata, ao nível nacional surgem, simultaneamente, em 1948, com 

os pioneiros Arlindo Rocha, Fernando Fernandes e Jorge Vieira. O primeiro apresenta a peça Mulher 
Árvore na Exposição dos Independentes de 1948, no Porto, e consistentemente continua uma produção de 

escultura abstrata. Nesta obra inaugural, de evidentes afinidades com Moore, cumpre-se o mito de 

transformação da mulher em árvore numa forma aberta e dinâmica ainda claramente antropomórfica. A 

intenção abstratizante do segundo afirma-se na conhecida e arrojada tese de conclusão de curso no 

seguimento de trabalhos anteriores, alguns deles já desaparecidos. Um deles, Negação do Absoluto, revela 

no próprio titulo essa tendência abstratizante, retendo ainda, na forma, a figura que a inspirou. Finalmente 

Jorge Vieira chega à abstração por uma via vincadamente surrealizante, em sugestivos e sensuais 

fragmentos de formas sinuosas, envolventes do espaço que por sua vez as penetra, assim se tornando 

elemento essencial da escultura. 
130 Ver Anexos: O Escultor João Fragoso, Diário de Noticias, 1 abril, 1965 (Figura T e U), pp. 137-138. 

A escultura diminuiu de tamanho, tornou-se mais íntima e subjetiva uma vez que já não tinha de 

corresponder aos requisitos de uma encomenda em particular, o que contribuiu para abrir outros 

horizontes, franqueando as portas tanto à manifestação como à legitimação do desejo individual do 

artista. In TEIXEIRA, José, Escultura Publica em Portugal: Monumentos Heróis e Mitos (séc. XX). 

Lisboa: Universidade de Lisboa, 2009, p.218. 
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gosto de mecenas – ou de organismos detentores do poder financeiro – a produção das 

obras passa, aqui, a poder ser pensada e concretizada de um modo totalmente livre, 

independente dos subsídios que vão sendo dirigidos às artes e aos artistas em Portugal. 

Este fator possibilita a João Fragoso, uma nova viragem na carreira, conferindo-lhe uma 

maior liberdade criativa relativamente às limitações inerentes à encomenda pública.  

Liberta da figura, mas não da necessária relação com ela, por via de que quem a faz e de 

quem a vê, a escultura de João Fragoso desenvolve-se nessa relação, intensificando um 

diálogo que ultrapassa a literalidade das figuras mas não deixa de as evocar. 

Representativo do culminar de um percurso artístico iniciado na década de quarenta, 

dentro da tradição figurativa e da estatuária monumental, esta fase abstrata ocorre, 

consequentemente, a partir da progressiva geometrização/ simplificação das formas 

essenciais, primeiramente pelo desenho, afirmado em inúmeros exemplos executados 

pelo autor, ao longo das suas viagens para expressar: 

 Simbiose da ação com o maravilhoso, do real com o 

fantástico, do visível com o invisível numa pluralidade de 

motivações, de vidas vividas, paisagens vistas e 

pressentidas e sonhos sonhados no mistério das 

distâncias131.  

Os seus primeiros desenhos, a tinta-da-china, traçados com a imprecisão do gesto 

imediato, a pincel, traduzem na mancha expressiva do signo sintético e hieroglífico, um 

dos primeiros indícios para a abstração. A estes objetos bidimensionais, de luz e sombra 

Fragoso junta, posteriormente, o trabalho oficinal com os materiais clássicos da 

escultura, a pedra ou o bronze, já abordados, para recriar os barcos, redes, velas, 

instrumentos náuticos, que desta forma dão origem às suas esculturas, algumas delas de 

grandes dimensões.  

Mar sem fim realizado em mármore branco, tal o Desterrado de Soares dos Reis pode 

parecer, à partida, distante desse ícone da estatuária portuguesa, no entanto ambas 

partilham além do mesmo material, idêntico espírito do mar pelo sentido da ausência e 

vazio da distância. A forma abstrata embora pareça sugerir um jogo geométrico de 

volumes, vazios e cheios, característicos do espírito modernista e da prática da talha 

direta poderá ter sido, no entanto, originada pela desconstrução geométrica da malha da 

rede de O Pescador da Nazaré estando ambos, metodologicamente, próximos do 

                                                             
131 VALDEMAR, António in.” João Fragoso, Atelier – Museu”, Caldas da Rainha, sl., sd, p.70. 



 

70 

 

classicismo oitocentista, como o comprovam os estudos e maquetas anteriores à sua 

realização.  

 

Figura 24 - Mar sem fim. 

       

Figura 25 - Desterrado de Soares dos Rei, 1872. (Ao lado estão dois pormenores da estatua, para realçar o 
expressão de vazio e o olhar dirigido á distancio, bem como a dimensão temporal, na obra). 

          

Na mesma sequência, comummente associados à metodologia clássica e identificados à 

temática do mar surgem, significativamente, Praia do Ocidente ao crepúsculo ou 

Memória renascida da última Nau da índia (‘D. Fernando e Glória’) ” peças análogas a 

“Mar sem fim” que constituem a síntese da Fase Mar e que reforçam a ideia de 

obedecer a um processo de desconstrução da forma antropomórfica que, de forma 

residual, ainda aparece no contorno geral das peças. A passagem da figuração à 
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abstração por via da sua redução à geometrização virá a conhecer um novo 

desenvolvimento na fase seguinte. 

    

Figura 26 - Praia do Ocidente ao Crepúsculo. (Ao Lado) Memoria Renascida da Ultima Nau da India. 

    

Aqui, tanto as matérias como as formas obedecem à vontade do autor para traduzir a sua 

conceção plástica. Há no entanto outras circunstancias a considerar, como por exemplo 

a sua relação com o espaço, o efeito das patines do metal, ou a necessidade do escultor, 

de moldar grandes volumes de cheios e vazios atribuindo-lhes noções de imensidade de 

ritmo, de inquietação e envolvimento, a partir de mecanismos de perceção formal da 

linguagem abstrata. Induzidas pelas qualidades plásticas dos materiais empregues, será a 

partir do emprego e interligação destes mecanismos, na conceção das peças, que João 

Fragoso atribui materialidade ao conjunto de obras que integram esta fase. 

Pela sua própria condição tridimensional, no espaço humano, a escultura tardou a 

libertar-se dos elos físicos, formais e conceptuais que a ligavam à figura. Assim, e 

consequentemente verifica-se que este percurso se inicia através da forma, facilitado 

pela conquista de autonomia do fragmento e pela divulgação de representações 

abstratizantes, de origens culturais e geográficas diversas, mais popularmente 

divulgadas na viragem do século, para romper com o tradicionalismo inerente à procura 

pela representação realista da vida e das coisas, enquanto mimese da natureza exterior 

concreta. 
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Deste modo, no contexto artístico, o Abstracionismo é uma forma de arte que não 

representa objetos próprios da nossa realidade concreta exterior. Ao invés disso, usa 

relações formais a partir de elementos como: linha, plano, cheio/vazio para compor a 

realidade da obra, de uma forma não representativa, denominada de presentação.  

No decorrer do período de uma carreira que se estende por mais de quarenta anos, João 

Fragoso apresenta uma clara sequência de obras determinadas pela linguagem abstrata, 

dos volumes inerentes a temática marítima. Por esse motivo torna-se pertinente definir 

em que bases se fundam essas relações ao nível plástico/formal e estético/significação. 

Para além da escala, João Fragoso geometriza as formas, simplificando-as, de modo a 

atribuir, às peças finais, significações simbólicas. Aqui, o autor resolve e materializa as 

obras, a partir de conceitos de composição de Escultura como: escala, proporção, 

equilíbrio, harmonia, unidade, empregando mecanismos formais como a linha, o plano, 

volume/relevo e ligações visuais da perceção firmadas entre os jogos de cheios e vazios, 

repetição de elementos e atribuição de movimento e dinâmica. 

 

Abstracionismo e perceção: o Alfabeto da linguagem plástica 

 

A perceção132 é, de um modo geral, a maneira como ordenamos as formas exteriores a 

nós e que nos impelem a reagir por diversos estímulos, nomeadamente de natureza 

táctil, visual, auditiva ou apostas ao olfato ou ao palato. No entanto, este estudo 

pretende abordar principalmente os estímulos visuais e tácteis que correspondem à 

análise e interpretação da obra de João Fragoso. 

Segundo Rudolf Arnheim,133 a perceção visual, em Escultura, está ligada primeiramente 

à captação da realidade através dos olhos. Assente num processo complexo de 

interpretação no cérebro, o olho regista as imagens bidimensionalmente ainda que estas 

sejam, na realidade, tridimensionais e transmite essa informação ao córtex cerebral que 

as interpreta em categorias percetuais manifestas por intermédio da forma, cor, 

densidade, tamanho, luz, etc. Isto quer dizer que para a estruturação da nossa perceção, 

atribuímos características formais a todas as imagens ou formas que a nossa visão capta, 

analisando-as pela sua aparência e estrutura. Todavia, nem toda a informação que se 

recolhe da realidade é feita pelo tato, ao contrário da perceção visual que nos define 

                                                             
132 Respeita a uma atividade que começa com os sentidos, sendo estes os recetores de estímulos que 

permitem ao Homem reorganizar a informação mentalmente, para de seguida dar uma resposta. 
133 ARNHEIM, Rudolf , Arte e Perceção Visual : uma psicologia da visão criadora, p. 69. 
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grande parte das nossas imagens diárias e memórias. Por tradição, tanto da sociedade 

como das convenções da Arte, damos sempre especial interesse à perceção visual, em 

detrimento dos outros sentidos. A perceção, longe de ser apenas um registo e 

agrupamento de formas e imagens, é um ato criativo e uma atividade racional134. Como 

processo de apreensão e interpretação de informação da realidade, não captamos todos 

os pormenores das formas/imagens para onde olhamos, mas sim algumas características 

que se destacam nos objetos135. Captamos o essencial da forma para a reconhecer com 

mais facilidade. 

No domínio da Escultura, a perceção não tem no seu fundamento, a reprodução fiel da 

realidade daquilo que se pretende representar, mas antes a criação de uma forma global 

e concreta daquilo que se tenta traduzir em tridimensionalidade136. Para atingir esse 

objetivo, os escultores usaram vários subterfúgios de representação em determinados 

períodos históricos. Durante o século XX, a abundância de tendências artísticas 

compreenderam e resolveram a Escultura através de linguagens ligadas a uma 

simplificação das formas, libertando-as dos excessos formais, como sucede, por 

exemplo, no minimalismo137. 

A perceção humana não se reflete apenas a partir das características mais definidoras da 

forma, mas também se organiza numa ideia de conjunto, a integração das partes num 

todo unificado. O estudo da forma no processo de perceção impulsiona-se com a criação 

da psicologia da forma, definindo-a sobre bases como: organização, relevância, 

coerência/harmonia, equilíbrio de modo a percebermos como percecionamos as formas 

ou imagens em conjunto e/ou individualmente138. 

Consideremos, portanto, como referência os mecanismos formais de linhas, planos e 

volumes e categorias da composição e perceção entre movimento e dinâmica e jogos de 

cheios e vazios, para conceber uma análise, formal e estética, a algumas das peças, 

associadas à temática marítima, que João Fragoso resolve tridimensionalmente 

utilizando escalas distintas e incorporando-lhes semelhanças e diferenças 

formais/composicionais. 

 

                                                             
134 GONÇALVES, Carla, Psicologia da Arte, p. 63.  
135 ARNHEIM, Rudolf ,  Arte e Perceção Visual : uma psicologia da visão criadora, p. 36.  
136 Ibid. p. 244. 
137A experiência visual da forma minimalista é o seu aspeto mais determinante. 

 DUBY, Georges; DA VAL, Jean-Luc – Sculpture, pp. 1099-1101. 
138 GONÇALVES, Carla, Psicologia da Arte, p. 68. 
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A criação de forma a partir da linha:  

 

A linha – considerada como meio através do qual é possível originar e compor as 

formas – é de uma autonomia e diversidade constante, no que respeita à prática da 

Escultura. Este elemento vai possibilitar, ao autor, a criação de formas – pela sua 

capacidade múltipla para descrever direções. E embora se verifique a sua permanência 

ao longo da história da escultura, pode-se afirmar, no entanto, que esta está 

explicitamente relacionada com as tendências artísticas associadas ao movimento 

abstrato. 

Enquanto oposto do nada, a forma define-se como presença física concreta. A sua 

perceção, interpretação ou materialização desenvolve-se através de um tipo de contorno 

ou superfície, direção ou volumetria criada sobre uma matéria física constituindo, assim, 

a representação de algo corpóreo, feito pelo homem ou pela natureza, em deferimento 

de determinado fenómeno ou ação. 

No domínio de uma já alcançada poética de autor, João Fragoso utiliza vários meios 

plásticos e técnicos como modeladores de forma, para assim desenvolver uma 

materialidade coesa e unificada que define a sua produção escultórica mais pessoal. 

A linha, como uma das formas mais simples da natureza, detém um lugar fundamental 

no modo como percecionamos a forma, sendo que no caso de João Fragoso, constitui 

um meio fundamental viabilizador da composição e transformação dos volumes139das 

peças.  

As vanguardas do século XX, quer pertençam ao Abstracionismo, Construtivismo ou 

Minimalismo entendem a linha como objeto de modelação e construção formal tendo 

esta, de fato, uma apetência para a criação de formas que podem ser associadas a 

diferentes materiais para complementar, de um modo mais direto ou indireto, as ideias 

que o escultor tenta representar e os temas que se lhe encontram subjacentes140. 

Em definição, a linha um conceito percetivo de posição e direção que, neste sentido, 

possibilita a descrição e configuração espacial da forma, ao posicionar-se 

conjuntamente em composições verticais e horizontais. As verticais, atribuem 

monumentalidade e uma tendência de perceção de infinito, obrigando-nos a percecionar 

as formas em altura, as horizontais, definem uma direção mais terrena e imóvel.141 

                                                             
139Ibid. p. 73.  
140 MULLANEY, Sean – Talking Up Sculpture, p. 59. 
141 ARNHEIM, Rudolf – Arte e Perceção Visual : uma psicologia da visão criadora, p. 271. 
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João Fragoso utiliza este elemento para conceber esculturas que partem de um mar 

iconográfico142 assente sobre a cultura e tradição Portuguesa – seja ele respeitante ao 

período dos descobrimentos marítimos, glorificado por Luís de Camões, ou respeitante 

á realidade das comunidades pesqueiras análogo à Ode Pessoana – para evocar o espaço 

existencial e universal do Homem.  

Será em consonância com os materiais e métodos clássicos, que o escultor irá 

materializar formalmente as peças, utilizando, nas suas composições, linhas verticais 

maioritariamente curvas, enquanto elemento compositivo agregado à condição primária 

do seu trabalho na Fase Mar. Ao contrário da linha reta a linha curva tem a 

possibilidade de encontrar no círculo, a representação do Infinito que deste modo 

confere significação poética às suas obras ao evocar continuidade. 

Na generalidade podemos afirmar que a linha funciona com elemento clarificador da 

perceção definindo-se em linhas de força da forma143. Assim a nossa perceção estrutura-

se a partir de representações de linhas de força, de maneira a darmos significado 

espacial àquilo que se perceciona em tridimensionalidade. Estas encontram-se implícitas 

em todas as formas, sejam elas representações figurativas em relevo, ou peças de vulto 

perfeito, modeladas ou de caráter construtivo e geométrico.  

A linha emerge de dois modos: como criadora das formas e como elemento de perceção 

que nos facilita a interpretação dos volumes colocados no espaço. Contudo, esta não 

pode ser considerada, exclusivamente, um mero apontamento abstrato, definidor do 

espaço. Serve também como elemento estruturador ao demarcar contornos.  

Se o Barroco se pautou pela abolição de formas144 criando um efeito de contraste de 

claro-escuro, que ampliou esta noção para lá da sua configuração de contorno, como 

                                                             
142 FOCILLON, Henri –A Vida das Formas seguido de Elogio da Mão, p. 15: “Pode conceber-se a 

iconografia de diversas maneiras, quer seja como a variação das formas de um mesmo significado, ou 

como a variação de significados pela mesma forma.” 
143 A noção foi primeiramente apresentada pelo físico inglês M. Faraday. As linhas são, aqui, entendidas 

como direções preponderantes na perceção de imagens e formas, permitindo-nos interpretá-las e 

descreve-las. 
144O barroco nega o contorno, não no sentido de que são completamente abolidos os efeitos das 

silhuetas, mas a figura evita consolidar-se dentro de uma silhueta definida… A silhueta significa, ao 

observar uma escultura clássica a toda a volta, mais que uma interrupção casual da forma: ao lado da 
figura ela exprime um tipo de autonomia, porque representa algo fechado em si mesmo. Inversamente, a 

essência de silhueta barroca, está no facto de não possuir esta autonomia; nenhum motivo linear deve-se 

consolidar com algo independente. Nenhum ângulo de visão revela a forma em sua totalidade. Podemos 

ir mais além: somente o contorno estranho à forma é o contorno pictórico [...] Na medida em que a 

escultura se alia à aparência meramente visual e deixa de apresentar o real e o tangível como elementos 

essenciais, abre-se para ela novos horizontes. In WOLFFLIN, Heinrich – Fundamentais da Historia 

de Arte: O problema da Evolução dos estilos na arte mais recente, pp.58-63. 
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sucede em algumas obras do autor, também acontece o contrário onde João Fragoso 

desenvolve as suas ideias e formas, assentes em processos mais geométricos para 

enaltecer as linhas através do contorno.  

A linha como elemento construtivo de forma, viabiliza-se enquanto elemento 

compositivo de direcionamento dos volumes, mas também serve para criar, nas 

esculturas, formas geométricas a partir de construções com linhas, transcritas por 

materiais como a pedra ou o bronze. 

Considere-se a escultura Onda, na qual os contornos, pela linha, foram parcialmente 

desvalorizados em função do efeito de claro-escuro, influenciado pela escultura 

Barroca.  

 

Figura 27- Onda, 1991. 
Segundo Wolfflin Heinrich, no momento em que luzes e sombras começam a ganhar 

importância e a forma determinada dá gradualmente lugar à forma indeterminada, 

podemos entender o processo, na sua generalidade, como uma evolução para o 

pictórico, tornando-se impossível definir o momento preciso em que o movimento da 

luz e da forma atingiram uma liberdade tal que, o conceito estrito de pictórico precise 

ser aplicado.  

Deste modo, os elementos figurativos que compõem a obra, sendo eles de natureza 

pictórica, nunca são isolados e estáticos. A noção de movimento dá-se através de jogos 

de sombras que unem o fundo e a figura do pescador. Fragoso transforma o espaço 

envolvente tornando-o elemento colaborador com obra escultórica, preparando ou 

prolongando o seu movimento, gerando, em alguns casos, efeitos de conjunto 
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conferidos pela atribuição de um movimento objetivo, pensado pelo criador a partir da 

relação entre o espaço e a escultura e donde em muitos casos, quando são retiradas do 

seu contexto, perdem todo o seu significado. 

Os Cheios e os Vazios 

 

No domínio da Escultura, as relações entre o imaterial e o material podem ser 

entendidas como inevitáveis tendo sempre existido enquanto elementos de expressão e 

questionamento do espaço da forma.  

Neste sentido, investiga-se aqui, a conceção de vazio, na perspetiva de algo pertencente 

ao domínio do material pela sua função de oposição às massas volumétricas concretas 

criadas com recurso aos materiais da escultura, para determinar a relação entre estes 

dois elementos visuais e composicionais, constantes na obra abstrata do autor.  

A oposição entre o cheio e o vazio verifica-se, de modo pioneiro dentro do modernismo, 

nas esculturas de Henry Moore145. A utilização que o escultor faz dos vazios a partir da 

criação de buracos em peças de caráter orgânico – nas quais utiliza frequentemente 

figura humana e a paisagem tentando fundi-la numa só – fez emergir uma nova forma 

de captação visual e espacial, que deste modo integra em si jogos formais entre o 

maciço e o oco para expressar outras possibilidades de representação. 

Os buracos criados na massa compacta do monólito talhado, não são meros intervalos 

inertes e vazios entre a matéria, mas sim detentores de um “corpo” peculiar no sentido 

de que contêm o espaço. As formas finais, apresentadas como presença e matéria física 

no espaço, determinam-se assim a partir dos vazios em volta que viabilizam e acentuam 

a sua materialidade espacial146. 

Muito embora, de um modo visivelmente distinto – quer ao nível estético, quer ao nível 

das técnicas e dos materiais aplicados – João Fragoso serve-se destes elementos de 

forma semelhante, ao considerar os vazios para reforçar as tensões estruturais, bem 

como o impacto dos volumes que integram e compõem as esculturas evocando, de 

modo mais perspicaz a dimensão poética na obra, a partir dos contrastes gerados entre 

Cheio/Vazio em função de assim traduzir as ações violentas do mar, numa relação com 

o Espaço vivido pelo Homem enquanto individuo. 

                                                             
145SANTINHO,  Maria da Graça Lopes(trad.) – «O Alargamento dos Horizontes da Escultura» (cap.9) in 

Escultura, pp. 129-151; FRANCASTEL, Piere – Arte e Técnica nos séculos XIX e XX, p. 266.  
146 V. Ibid. pp. 153-179; GONÇALVES, Carla – Psicologia da Arte, p. 69. 
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Deste modo, a conceção de vazio não pode, neste contexto, ser considerada uma 

ausência no sentido de algo que não deve ser tido em conta, tanto no espaço físico como 

no espaço transcendente da obra, uma vez que este não se compõe unicamente a partir 

da matéria concreta. O vazio, aqui, transpõe também a noção de físico e implica valores 

que não podem ser determinados em termos de matéria. Esta relação entre o não-

material e o material, enquanto elemento modelador de tridimensionalidade na 

Escultura, é clara e fundamental, uma vez que não se trata de um campo totalmente 

preenchido e determinado. A utilização do vazio também pode servir para evidenciar e 

definir o que é matérico enquanto meio viabilizador das formas, uma vez que é possível 

definir o vazio como algo que embora não seja matérico permanece como elemento 

definidor das formas realizada a partir da matéria concreta.  

Mar 60 é uma das peças, executada por João Fragoso, que reforça os contrastes entre o 

volume maciço e o vazio. Prescrevendo-se como forma vertical no espaço, a obra exibe 

todas a marcas e erros decorrentes do processo de construção, fator que atribui a ideia 

de ritmo e vigor à superfície, a par de uma composição, assimétrica e ascensional, feita 

de espaços cheios vazios que, neste caso, contribuem para evidenciar a noção de 

inquietude, característica inerente às ondas do mar e a quem por entre elas navega. A 

composição projeta-se na sucessiva transição entre os cheios e os vazios da matéria 

fazendo com que a leitura da peça faça-se a partir do espaço que é descrito pelos 

elementos esculpidos em bronze e o espaços vazios que os delimitam, e que 

combinados nos dão a ideia de luta continua, definindo um espaço mais lato, viabilizado 

pelos jogos percetivos de cheio e de vazio. 

Deste modo, o espaço vazio das peça solicita, simultaneamente, a presença do volume 

compacto, sem que esteja realmente representado pela matéria. A forma atua então 

sobre a perceção visual que nos propõe uma continuidade entre a obra e o espaço que a 

envolve, aspirando à infinitude, que se expande no espaço contingente à própria tensão 

entre estes dois elementos.  
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Figura 28 - Mar 60. 
 

É nesta ação de continuidade, que se desenvolve a gramática da mensagem que João 

Fragoso pretende comunicar e que nos é dada pelo domínio de uma composição que, 

assim, expressa as melhores qualidades visuais e formais dos mecanismos plásticos da 

Escultura ou elementos percetivos daquilo que nos é sugerido. 

Poder-se-á deste modo concluir que a aparente oposição entre o cheio e o vazio, sendo 

um efeito composicional efetivamente construtivo na materialização das formas, visa 

redefinir as relações entre a escultura e o espaço. A matéria da Escultura não se limita 

apenas aos materiais físicos dos cheios como a pedra ou o bronze, é também os vazios 

formados pelo espaço. O vazio não deve, portanto, ser visto como ausência de massa, 

mas antes como algo proveniente de construções e formas. 
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Atribuição de Movimento e a Dinâmica   

  

As conceções de movimento e dinâmica estão presentes sempre que analisamos uma 

obra de escultura, ainda que tais noções não apresentem o mesmo significado quando 

assentes sobre parâmetros composicionais e relações representativas diversas.  

De um modo geral, o movimento pode ser conferido a uma escultura de três formas 

distintas:147 a partir da conceção na qual tanto o movimento como a dinâmica são 

definidos enquanto elementos do abstrato, relacionados com as tensões que 

percecionamos das formas, isto é, a partir das estruturas internas das formas, ou da 

representação do movimento, em configurações que são fisicamente estáticas, como 

sucede no figurativo com a simulação representativa de movimento, ou então a partir do 

movimento real, relacionado, por exemplo, com a escultura cinética de A. Calder148.  

O movimento que João Fragoso atribui às obras, ocorre, aqui, através de tensões que 

nos são dirigidas e percecionadas, e que dessa forma, nos passam a ideia de movimento 

real ainda que, concretamente, este seja estático.149 Assim, as suas esculturas apesar de, 

no espaço físico e concreto serem composições inertes, transmitem-nos, contudo, a ideia 

de movimento a partir da dinâmica das formas que definem a composição. Esta 

perceção nasce a partir do jogo de organização da forma que é estruturada num todo 

coeso, para evidenciar um momento, ainda que se tenha de exagerar algumas 

particularidades composicionais.  

Analisemos, por exemplo, a obra abstrata intitulada Mar espacial, nos aspetos 

associados a este contexto. João Fragoso confere movimento e dinâmica, a esta peça, 

através de um efeito visual e percetivo gerador de tensões entre as formas.  

A peça é formalizada sobre as mesmas similaridades formais que outras obras desta 

fase, resultantes da relação entre a mensagem que o escultor quer transmitir e a temática 

do mar, enquanto fatores que motivaram João Fragoso a querer concretizá-la. Assim, 

obra integra a ideia de permanente luta contra as forças da natureza, constante na Ode 

Marítima de Fernando Pessoa escrita para impulsionar o povo português rumo ao futuro 

                                                             
147 GONÇALVES, Carla – Psicologia da Arte, p. 79. 
148 SANTINHO, Maria da Graça Lopes (trad.), «O Alargamento dos Horizontes da Escultura» (cap.9) in 

Escultura, pp. 129-151: Este último caso tem origem no decorrer do século XX, quando o peso e o 

volume da massa física e inerte da escultura são associados a mecanismos reais de criação de movimento. 

Tais mecanismos originam movimentos físicos inconstantes para criar novos efeitos visuais na Escultura. 
Tendo sido particularmente explorada por escultores como Alexander Calder essas esculturas, 

denominadas de esculturas cinéticas, participam num movimento real com uma instabilidade móvel 

conferida por pesos e contrapesos. 
149 MATÍA, Paris [et. al.] – Conceptos Fundamentales Del Lenguaje Escultórico, p.107.  
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a partir da qual João Fragoso retira inspiração para executar os trabalhos inerentes à 

Fase Mar. Podemos aqui afirmar que Mar Espacial surge à semelhança de O Pescador 

da Nazaré, como símbolo existencial da vontade do homem para seguir em frente 

franqueando novos caminhos através do confronto constante com forças externas, que 

nos é dada a percecionar pelas tensões, geradores de movimento e dinâmica, dos 

espaços vazios com as maciças ondas do mar, em bronze. 

 

 

Figura 29 - Mar espacial. 

 

 As expressões plásticas destas obras centralizam-se em formas repletas de movimento e 

dinâmica, espelhando nas composições a temática que as originou. Assim, construídas 

sobre uma escala de valores dinâmicos, observamos nas obras de João Fragoso a relação 

de tensões criadas entre linhas de força verticais, horizontais e oblíquas, que deste modo 

conferem, às peças, fatores de velocidade e direção, na perceção da forma150.  

Na obra de João Fragoso, as formas são dotadas de dinâmica e movimento, não por 

constituírem uma representação simulada ou real, mas um efeito visual e formal que 

nestas peças resulta de um equilíbrio assimétrico dos volumes, atribuído pelas linhas e 

                                                             
150 ARNHEIM, Rudolf – Arte e Perceção Visual: uma psicologia da visão criadora, p. 72.  



 

82 

 

planos que se contrapõem em diferentes direções151. A expressão de movimento a partir 

deste equilíbrio pode ser aqui adaptada a qualquer escala, ou espaço em que se insira. 

Só encontramos dinamismo interno quando as formas se encontram paradas no espaço 

físico/concreto, fator que nos possibilita sentir a sua dinâmica interior. O dinamismo 

interno não pode ser encontrado, por exemplo, em representações cinéticas já que o 

nosso olhar se fixa no resultado final das formas em real movimento, não podendo 

percecionar o interior da tensão. No entanto algumas peças imóveis podem não possuir 

qualquer sentido de dinâmica. Por exemplo, a excessividade de elementos formais ou 

uma composição estéril constituem fatores que causam um desequilíbrio no conjunto, 

fazendo com que o observador não possa percecionar as linhas de força que atribuem a 

ideia de movimento, elemento intrínseco a qualquer forma de escultura. 

No entanto, a visão de dinamismo nas formas é subjetiva, estando dependente de uma 

série de variáveis, como a obra em si, o tempo e o espaço em que se situa, e ainda a 

leitura que se faz da forma. 

Relativamente às obras do autor,152 este princípio percetivo de movimento e dinâmica 

está implícito em qualquer uma das peças executadas na Fase Mar.153A sua introdução 

desenvolve-se aqui pela aplicação de vários mecanismos mais ao nível das formas que 

dos materiais, de modo a possibilitar novas orientações espaciais e mudanças constantes 

de direção, mantendo ao mesmo tempo o equilíbrio na composição das esculturas, ainda 

que estas permaneçam assimétricas. 

 

O Plano e o Volume 

 

No espaço tridimensional, respeitante à Escultura, o plano desenvolve-se para além do 

registo virtual da geometria, não sendo possível determiná-lo sem espessura. Isto quer 

dizer que enquanto algo material e físico, o plano é gerador de forma e pode valer-se no 

espaço, a si próprio, como fator suscetível na prática Escultórica. 

Segundo Wolfflin, ao longo da história da escultura, o plano é considerado elemento 

essencial para organização das formas no espaço, existindo sempre uma correlação entre 

o estilo linear e o estilo de representação no plano154.  

                                                             
151 GONÇALVES, Carla – Psicologia da Arte, p. 81-82. 
152 Contrariamente às representações de movimento real e simulado, ou às composições aparentemente 

mais estáticas baseadas em linhas ortogonais, adquirindo formas mais simétricas entre si. 
153 Ibidem. 
154 WOLFFLIN, Heinrich – «Plano e Profundidade » in Conceitos Fundamentais da Historia de Arte: O 

problema da Evolução dos estilos na arte mais recente, pp.114-124; 
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Se, na obra de João Fragoso, a linha pode ser considerada um elemento predominante 

que compõe e estrutura as peças, atribuindo direções e tensões no espaço ou limitando 

formas por contorno, o plano surge ligado a ela como sucessão dessas mesmas linhas e 

a sua capacidade plástica tem, aqui, igual intensidade expressiva. Nela podemos 

encontrar definição de forma através do plano em duas vertentes, nomeadamente em 

relevo ou vulto perfeito. O primeiro é tido como sendo, essencialmente, uma simulação 

de tridimensionalidade. Isto é, a tridimensionalidade da escultura, materializada através 

dos processos tradicionais clássicos, é sugerida e desenvolvida a partir de um só plano 

possuindo apenas um único ponto de vista principal a partir do qual é possível 

percecionar as formas sem distorções155.  

Por esse motivo pode-se afirmar que o relevo está fortemente imbuído de um caráter de 

simulação ao representar a profundidade dentro de um único plano, que é aqui moldado 

para ser, depois, passado a bronze.  

A sua utilização verifica-se, sobretudo, em trabalhos de caracter figurativo que João 

Fragoso executa para adornar as fachadas da nova arquitetura moderna, instituída pelo 

Estado Novo. Todos eles são concretizados segundo a conceção tradicional do relevo na 

                                                                                                                                                                                   
Por exemplo, no séc. XV, que de modo geral atuou no sentido da linha, o artista atem-se ao plano, mas de 
modo inconsciente, como é o caso de, Verrochio na obra S.Tomás, o Incrédulo em que as personagens 

estão agrupadas num nicho, mas a perna de um discípulo fica de fora. 

No séc. XVI o artista reúne as formas em camadas. A riqueza ólastica é reforçada, os contrastes de 

direção são mais marcados. Este é o estilo clássico com suas silhuetas bem determinadas, numa 

planimetria. No entanto percebeu-se que submeter as formas ao plano significava aprisioná-las. As 

silhuetas desfazem-se, o olhar do espetador é chamado a percorrer os contornos do objeto; obtêm-se 

relações muito significativas entre o primeiro e últimos planos, pela sobreposição de motivos que se 

engrenam. Evita-se que domine a impressão dos planos. 

Bernini, mestre do Barroco, rompe verticalmente com o espaço intermediário, possibilitando uma nova 

abertura rumo à profundidade. A preocupação principal deste estilo está em propor uma orientação 

espacial. Somente no plano e em oposição a ele é que a profundidade se torna percetível.  

Os artistas do barroco procuram evitar a impressão de uma vista frontal rígida. O efeito barroco de 
profundidade está sempre aliado a uma multiplicidade de ângulos de visão, que juntos devem concretizar 

um todo uniforme, definidor da obra de arte: Não há dúvida que o Barroco, algumas vezes foi longe de 

mais, pelo facto de não permitir a condensação de qualquer imagem. Existe uma arte que conhece a 

representação do plano, mas que não permite que ela se expresse em sua plenitude. […] O Barroco 

representa uma arte, conscientemente, antiplanimétrica. O movimento dá-se pela recusa de um ângulo 

principal, ao qual até então a escultura se encontrava sujeita, definido como princípio da frontalidade. O 

facto de se considerar a escultura barroca antiplanimétrica, não significa que tenham desaparecido 

todos os enfoques claramente definidos, desencadeando o caos. Significa apenas, a negação da compacta 

relação entre planos, e a fixação da figura em uma silhueta predominante, substituindo, na sua maioria, 

a exigência de que os diversos aspetos de uma estátua continuem fornecendo imagens perfeitas da 

realidade. 
155Ainda que estas definições pertençam rigorosamente á Perspetiva, e não á Escultura; contudo, 

quando o Escultor se vê em ocasião de executar algum Baixo ou Meio-relevo, não o poderá fazer sem ter 

noções de Perspetiva; por isso remetemos o curioso aplicado a instruir-se nelas: visto que no método que 

adotei não cabe tanta difusão. In CASTRO, Joaquim Machado de – Pontos de vista e de distancia. 
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medida em que constituem simulações, quer modeladas quer talhadas, de planos de 

profundidade sobre a matéria.  

No entanto Motivos de Lisboa, num registo figurativo já visivelmente tendente para o 

abstrato através da clara geometrização das figuras, segue uma lógica na qual, embora a 

peça nasça da modelação e posterior fundição, os elementos representativos são criados 

isoladamente do fundo. A peça nasce da sobreposição de dois planos tridimensionais 

distintos no espaço os quais vão, embora de um modo limitado, modelar a forma através 

da sua sobreposição156.  

 

Figura 30 – Motivos de Lisboa. 

A obra Onda, embora não seja um relevo possui, no entanto, um ponto de vista 

principal. A sua composição de cariz pictórico corresponde, além da simples ordenação 

e sobreposição de planos, a uma configuração simples dada pela geometrização das 

formas. Estas são percecionadas, não por planos individualizados mas em conjunto, 

ainda que alguns se evidenciem dentro da sobreposição que estabelece uma hierarquia 

visual entre formas dominantes e subservientes. 

                                                             
156 ARNHEIM, Rudolf – Arte e Perceção Visual : uma psicologia da visão criadora, p. 229. 
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Assim, o efeito de harmonia/equilíbrio é conseguido quando a sobreposição dos planos 

se concentram num padrão de forma única, para alcançar uma coesão composicional a 

partir das sobreposições que se revezam entre cheio e vazio.157 

Como constatámos anteriormente, esta Escultura encontra-se plasticamente alicerçada 

sobre o plano afastando-se, no entanto, da composição bidimensional dos trabalhos 

anteriores.  

Utilizando materiais e métodos clássicos Fragoso cria paradoxalmente a partir destes, 

peças abstratizantes, enquadradas no âmbito de uma escultura, assumidamente, 

moderna. Estas, embora sejam, inevitavelmente, concretizadas a partir da conceção das 

linhas e planos que as estruturam visam, sobretudo, a conceção de esculturas 

verdadeiramente tridimensionais. Ou seja: de modo a serem vistas e percecionadas a 

toda a volta, enquadrando-se por, este motivo, dentro da Escultura tradicional designada 

de Vulto Perfeito.158  

O volume – massa física, palpável – projeta-se tridimensionalmente no espaço a partir 

monólito o qual permanece como um elemento intrínseco, fundamental, no espaço 

estrutural e composicional de inúmeras obras do Autor – sejam elas figurativas ou 

abstratas. É dentro desta estrutura monolítica que João Fragoso resolve a forma 

compositiva de cada uma das peças, acercando-se de elementos como a linha curva e os 

cheios e vazios aos quais acrescenta, em alguns casos, elementos de ordem figurativa, 

como cabeças ou figuras, cordas, âncoras ou símbolos da cultura da nação159.  

As esculturas são aqui concretizadas, seguindo um pensamento afirmativamente 

geometrizante e volumétrico dos elementos/massas que as compõem, isto é, em 

qualquer uma das peças, as linhas constituem referências espaciais, materializadas, a 

partir das quais nasce a forma. O vazio parece servir para acentuar e definir o cheio dos 

volumes densos que dominam o espaço fazendo com que a composição final tenda para 

um equilíbrio assimétrico, alcançado a partir da constante tensão entre as formas cheias 

e vazias, corporizadas em função de se percecionar o espaço poético que lhes é inerente. 

Assim, tanto as linhas como os planos que definem curvas e contracurvas, intervalados 

por espaços vazios para originar um todo composicional pautado por efeitos de luz e 

sombra, não estão ligados à representação direta, figurativa, do elemento marítimo, mas 

                                                             
157 Ibid., p. 112. 
158 SANTINHO, Maria da Graça Lopes (trad.) in Escultura, Lisboa. São Paulo:  col. Mundo Cultura, 

Europa Verlag AG- Lugano ; Editorial Verbo, 1978, s/n, pp. 55-71. 
159 Ver, por exemplo, Figura 29, p.83 ou Figura 31, p. 89. 
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partem dele e dos referentes que se lhe encontrão associados para alcançar uma solução 

formal abstrata que aponta mais para um jogo tridimensional de forças geradoras de 

tensões às quais são acrescentados, em alguns casos, elementos figurativos. Estes 

últimos servem para conferir às obras o sentido mítico próprio da história dos 

descobrimentos marítimos.160 

Há também nestas obras, para além de similaridade concreta das suas estruturas 

geométricas, espaços abertos/ vazios possibilitados pela técnica de fundição, que deste 

modo, permite ao escultor produzir formas ousadas, tanto em trabalhos de ordem 

bidimensional como em trabalhos percecionáveis a toda a volta.  

A fundição em bronze possibilitou, ao autor, uma maior liberdade formal, viabilizando a 

criação de formas ousadas como extremidades salientes ou a construção de figuras com 

contornos em ziguezague, que a técnica do talhe não permitia. Uma outra vantagem diz 

respeito ao elevado grau de resistência e flexibilidade deste material, relativamente á 

variação das condições climáticas.161  

Neste contexto, é possível constatar, nas obras, uma vontade constante do escultor para, 

a partir da utilização dos elementos abstratos aliados ao uso dos materiais e da 

metodologia clássica, sintetizar valores que definem uma inquietação associada ao 

ousar querer Lusitano. Assim, o escultor desenvolve símbolos mais ou menos 

percetíveis para expressar as mensagens circunscritas à tradição e história do mar dos 

portugueses,162 conferindo-lhe o sentido mais amplo e universal.163 

                                                             
160ICKOWICZ, Pierre – «Tormentas e Naufrágios: Representações e evolução do olhar sobre o mar 

tumultuoso e do drama na pintura do século XII ao século XX» in PEREIRA João Castel-Branco (dir.), 

As idades do Mar, pp. 145-154. 
161 MILLS, John – The techniques of Sculpture, p. 102: No entanto, a utilização da técnica de fundição 

também apresenta algumas desvantagens, em comparação com o talhe, exigindo um estudo 

pormenorizado, tanto nos modelos preparatórios como no modelo final, para assim determinar qual a 

melhor técnica de fundição a utilizar, com vista a alcançar o resultado pretendido. 
Existem dois processos básicos de fundição em escultura: o da areia ou o da cera perdida. Os dois 

métodos tornam-se práticas recorrentes na escultura, de grande ou pequeno formato, apresentando em 

função destes, diferentes tipos de molde, modelos e também a utilização de diferentes materiais para os 

executar. Independentemente destas variações, o princípio técnico do processo de fundição é sempre o 

mesmo: modelo, molde, vazamento, retificação e acabamento. 

Ibid., p. 103: A utilização do processo por cera perdida adequa-se melhor à escultura de pequeno formato 

uma vez que o seu uso só compreende a utilização de moldes de pequena e média escala, para a partir 

deles criar peças de vulto perfeito.  

MILLS, John, The techniques of Sculpture, p. 110.O processo de areia é, pelo contrário, mais vocacionado 

para a concretização de peças de grande escala ou relevos. Estes processos vão manter-se quase 

inalterados até ao início do séc. XX mantendo, até aos nossos dias, os mesmos princípios. 
162 Manuela de Azevedo in “João Fragoso, Atelier – Museu”, Caldas da Rainha, sl., sd, p. 19; Ver Anexo 

Os Lusíadas que fomos - Os Lusíadas que somos (Figura V), p.140. 
163 O existencialismo define-se através de uma vida pautada pela angústia, sentimento que revela a 

condição fundamental do homem, que perante si próprio, deve decidir o seu destino ao longo da travessia. 
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As obras de João Fragoso concorrem ainda numa atribuição de significado a partir não 

só de certos objetos comuns, os quais começam a ser, aqui, apropriados para serem 

intercalados nas peças_ como sucede em Âncora_ mas também a partir dos títulos 

conferidos às obras, fator que remete, mais uma vez, para a Ode Pessoana de a 

Mensagem,164 símbolo onírico do querer de um povo. Estes elementos surgem também 

como apontamentos elucidativos das temáticas que lhes são inerentes e que, deste 

modo, são mais facilmente apreendidas e compreendidas pelo público.  

 

Figura 31 – Âncora. 

Para concluir podemos afirmar que as obras respeitantes à Fase Mar, para além de 

aglomerarem em si o resultado de construções de linhas/planos, têm na sua essência 

uma manifestação evidente de sintetização/ geometrização das formas a partir de uma 

desconstrução seletiva da imagem que lhes deu origem, por via do processo de 

modelação para ser, posteriormente passada a um material definitivo como a pedra ou o 

bronze.  

                                                                                                                                                                                   
Dentro das comunidades piscatórias portuguesas, guiada pelas crenças cristãs, existe, ainda hoje, a ideia 

de que impera no mar a força e o demónio transcendente de Deus, onde intervêm forças do bem e do mal. 
As obras são, assim, construídas a partir de composições lineares que materializam noções de 

envolvência, ritmo, inquietação, movimento e dinâmica constante.  
164Obra moderna escrita pelo poeta em 1933 para incentivar/ impulsionar o povo português rumo ao 

futuro a partir das narrativas exemplares dos heróis míticos de Os Lusíadas. 
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O autor traduz essencialmente, na sua escultura abstrata, as noções que caracterizam um 

mar em constante movimento, integrando referentes de caráter mitológico e/ou náutico 

que deste modo, reforçam a ligação das esculturas, com a cultura e tradição nacional, 

contextualizando e acentuando, simultaneamente, a dimensão poética da obra. Este é um 

princípio que João Fragoso aplica, neste período, a todos os seus trabalhos, quando não 

limitado pelas encomendas do estado.165  

Podemos ainda referenciar outros aspetos como o facto de João Fragoso partir 

essencialmente das linhas e dos planos para compor também relações de escala, 

equilíbrio e harmonia. As linhas materializadas em bronze ou pedra são aqui 

desenvolvidas para alcançar resultados plásticos como ritmos, movimento, dinâmica ou 

jogos entre material e imaterial, cheio e o vazio que geram também ideias afirmativas de 

volume e peso através dos meios plásticos tradicionais da Escultura, desenvolvidos pelo 

autor. Destaca-se assim a complexidade de uma obra que não acaba exclusivamente na 

mera ordenação dos elementos abstratos, figurativos, matéricos ou atribuição de títulos. 

Estes servem apenas para lhes conferir forma física e significante no domínio da 

Escultura. 

Fragoso utiliza, o método clássico em deferimento de uma escultura afirmativamente 

moderna, definindo, deste modo, a sua produção mais significativa, dentro de uma, 

consumada poética de autor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
165 Sobre a Obra, cf. “João Fragoso, Atelier – Museu”, Caldas da Rainha, sl., sd, pp.69-100. 

MULLANEY, Sean – Talking Up Sculpture., p. 59. 
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3ª Parte  

O Minimal: Outras Navegações 

 

 
[...] receio que ao confronta-la (a Arte em Portugal) 

com as correntes estéticas estrangeiras, ela não se 

imponha, por uma força original e moderna, perante 

a escultura neste momento considerada atual. É por 

esta sincronização, justamente, que devemos lutar166 

 
João Fragoso, 1963. 

 

 

 

 

 
 

 

                                                             
166 Ver Anexo: Panorama Atual da Arte Portuguesa: Falam os Artistas ( Figura R), p.136. 
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O aparecimento do Minimal encontra-se associado a uma série de movimentos 

artísticos, culturais e científicos ocorridos ao longo do séc. XX. Relativamente à Arte, 

este movimento tem, primeiramente, origem nos Estados Unidos da América, no limiar 

da década de 60. A sua criação, efetua-se a partir de decomposição/composição formal 

para criar uma linguagem universal através da experimentação e depuração das formas, 

acabando por desencadear uma nova perceção do espaço, totalmente distinta da 

escultura tradicional, relativamente à condição de que as obras não têm que ser, 

necessariamente, concebidas sobre um suporte matérico.  

Surgindo em oposição ao expressionismo abstrato, o minimalismo constitui também ele 

uma forma de abstração167 procurando, através da redução formal e da produção de 

objetos em série, transmitir ao observador uma nova perceção fenomenológica do 

ambiente onde se inserem. De um modo geral, a escultura que o integra pauta-se pela 

libertação da forma das suas significações mais figurativas e ilustrativas, eliminando na 

maioria das vezes qualquer referência temática que se pretenda representar. Tal não é o 

caso de João Fragoso, em que a natureza marítima da temática é tanto visível nos 

objetos em si, os quais constituem apropriações de destroços náuticos, encontrados nas 

praias portuguesas e portanto perfeitamente percetíveis para o espectador, como nos 

títulos que nos remetem para a história marítima dos descobrimentos, ao constituírem 

citações da Ode Marítima, de Fernando Pessoa. Por outro lado, e indo de encontro à 

conceção minimal, o escultor utiliza poucos elementos como forma de expressão. As 

obras resolvem-se através do uso, inevitavelmente figurativo e geométrico, de destroços 

associados ao mar e à navegação utilizando, em alguns casos, repetições simétricas, 

como por exemplo, o recurso a seixos, encontrados na praia. Este novo modo de João 

Fragoso fazer escultura tem a sua génese nas viagens que fez aos estados Unidos da 

América onde contatou com o movimento minimal. No entanto a inspiração parte das 

narrativas subjacentes à Historia Trágico-marítima, conjunto de referencias históricas 

                                                             
167 O Minimal, enquanto corrente artística, enquadra-se dentro do contexto da Arte Abstrata e por isso 

parte essencialmente da mesma definição, permanecendo como ação do espírito executada pelo escultor a 

partir do isolamento de um elemento de uma representação, de uma noção, ou do resultado dessa ação.  

O uso filosófico define-a como sendo constitutiva do pensamento e da linguagem, na medida em que, 

longe de não ter relação com a realidade (enquanto espaço concreto), a abstração consiste, pelo contrário, 

em considerar as suas diferentes componentes. 
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legadas pelos relatos das aventuras marítimas portuguesas publicadas no séc. XVIII e 

posteriormente integradas na tradição e imaginário nacionais, para assim atribuir 

significação poética ás obras168.  

Este modo de produzir escultura vem alterar os fundamentos da perceção formal e 

estética que se faz da forma. Aqui é a experiência visual que o observador conserva, a 

partir das formas, que constitui o aspeto mais significativo da arte minimal e não a 

temática como finalidade da forma. 

Assim, dinamiza-se na escultura uma nova relação entre obra, espaço e espectador 

subjacente a uma nova teorização e a uma consequente experimentação de outra forma 

de ver, dirigida e ocorrida na busca tridimensional, desenvolvendo uma estética com 

uma espécie de “comprometimento” social169.  

 

Relação com a Arte Povera   

 

Outro aspeto evidente nas obras “minimais” de João Fragoso, tem que ver com o facto 

do escultor, ao invés de simplificar as formas para atingir o grau de depuração próprio 

deste movimento, se apropriar de objetos ou partes destes para construir as obras, 

característica que o faz aproximar-se de um outro género estético denominado “Arte 

Povera”170. Essencialmente esta expressão, que se pode traduzir por arte pobre, designa 

um movimento artístico que se desenvolveu em Itália na segunda metade dos anos 60 e 

que durou até final da década seguinte. O crítico italiano Germano Celant, responsável 

pelo batismo e pela definição conceptual deste movimento em 1967, tornou-se um dos 

seus principais divulgadores. Embora se possa enquadrar num fenómeno internacional 

mais vasto, como as manifestações e experimentações de Land Art, as tendências 

anti-formalistas ou minimalistas, ou a Arte conceptual, a Arte Povera representa uma 

corrente claramente identificável na sua especificidade estética pela existência de 

componentes comuns a vários artistas. Esta caracteriza-se pelo uso de materiais simples 

                                                             
168 Por exemplo, obra da pintora maria Helena Vieira da Silva, datada de 1944 e intitulada Historia 

Trágico-Marítima, expressa o movimento das ondas que, metamorfoseadas em monstros marinhos, 

devoram um bote apinhado de náufragos tentando salvar os companheiros caídos ao mar. A obra constitui 

símbolo do povo apanhado na sua infelicidade pela aleatoriedade das ondas. A artista incorpora também o 

imaginário mitológico das primeiras pinturas de náufragos, criadas na Idade Media bem como as crenças 

em demónios e monstros marinhos. 
169 “João Fragoso, Atelier – Museu”, Caldas da Rainha, sl., sd, p.103; 

A sua evolução cada vez mais estrutural irá conduzir este movimento para a “conceptual Art”, levando-a 

a uma auto negação da sua essência base.  
170 SANTINHO, Maria da Graça Lopes (trad.) – Escultura, pp. 129-151. 



 

92 

 

e naturais que se evidenciam pela sua banalidade ou "pobreza" – raramente utilizados 

anteriormente – como o papel, feltro, metal ou terra. Estes materiais, usados com o 

objetivo de ultrapassar as distinções entre arte e vida quotidiana, entre natureza e 

cultura, eram manipulados por processos de caráter eminentemente artesanal. Em alguns 

casos, os artistas criam trabalhos de duração efémera, utilizando materiais vivos que se 

decompõem mais ou menos lentamente. Os principais centros de produção e de 

irradiação foram as cidades de Turim e de Roma.  

João Fragoso serve-se dessa conceção de arte juntamente com a minimal para iniciar 

esta terceira fase. No entanto a sua produção não denota uma rutura com a fase anterior 

relativamente problemática escolhida, visto que o escultor continua a recorrer ao tema 

do mar como espaço existencial do Homem. As estruturas montadas por Fragoso são 

modelares e espaciais, tentando, desta maneira, redefinir ideias sobre o espaço, a forma 

e a escala das peças. A escolha encontra-se subjacente a uma economia de meios, 

alcançada pela utilização de materiais pobres – destroços de navios encontrados nas 

praias – isto é, materiais que já não possuem qualquer utilidade funcional em si 

mesmos, reaproveitando-os para propósitos artísticos na concretização das obras. 

Exemplo disto são as peças Canta no meu sangue o mar ou Victoria irrevogável em que 

o escultor se apropria de objetos já existentes como cordas ou lemes, para a partir deles 

construir e conferir significado às obras associando-as às viagens marítimas. A analogia 

ocorre não só através do título, o qual nos remete, novamente, para o universo do 

imaginário cultural português, associado às viagens dos descobrimentos, como pelo 

conceito de apropriação dos objetos em si, os quais tendo sido encontrados, 

testemunham na sua superfície as marcas da sua viagem pelo mar, elemento que aqui 

constitui o palco de um universo existencial. 
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Figura 32 - Canta no meu sangue o mar. (À Direita) Vitória Irrevogável. 

 

Elementos composicionais da Obra:  

 

O módulo e a repetição 

 

Em Portugal, seguindo-se as ideias europeias, estes mecanismos formais tornaram-se 

recorrentes, aliando-se a materiais e técnicas mais industriais que são, também, 

utilizadas em trabalhos de João Fragoso, onde o módulo e a repetição emergem como 

elementos composicionais fundamentais. 

Situado no período histórico, coincidente com o crescente emergir dessas tendências, 

João Fragoso parte das possibilidades plásticas dadas pela industrialidade transferindo-

as para a sua própria linguagem escultórica, não no sentido mais convencional do 

Minimal, no qual são criados os objetos geométricos, a partir da manipulação de 

materiais como o ferro e o aço, mas na medida em que o escultor se apropria de 

materiais/objetos já existentes, criados pela industria, nomeadamente: restos de navios, 

cordas, âncoras, lemes, entre outros para, a partir da sua organização/ construção no 

espaço, dar materialidade às obras.  

Assim, ao olharmos para o conjunto da sua escultura “minimalista”, constatamos haver 

uma relação muito próxima entre ela e algumas matérias e técnicas inerentes aos 

processos de construção e composição do minimalismo e construtivismo, os quais 

enfatizam o racionalismo e o pensamento matemático em oposição ao elevado grau de 

subjetividade e emotividade presentes no movimento que os antecedeu, denominado de 
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Expressionismo Abstrato. Contrariamente a este, a Arte deixa de ser expressão do 

sujeito, para ser a força através da qual a mente impunha ordem e racionalidade às 

coisas, desenvolvendo-se pela composição de módulos ou matérias pré-fabricadas, 

geralmente estruturadas na elaboração de padrões de repetição. 

 No entanto, tanto a modularidade como a repetição presentes na obra de João Fragoso, 

não se aplicam no mesmo sentido que os podemos observar no minimal ou no 

construtivismo171. Realçando o conceito minimal da forma pela forma, com a 

simplificação extrema das estruturas, ausência de reflexo pessoal entre obra e autor e a 

recusa da ideia de temática implícita nos objetos que definem estes movimentos, 

contrastam, paralelamente, as ideias de João Fragoso ainda que se relacionem e partam 

dos mesmos princípios formais. 

A modularidade172 é, aqui, bem visível na peça Montagem com seixos de grés e diorites 

permanecendo, contudo, distinta dos elementos padronizados e idênticos que 

caracterizam o minimalismo, Uma vez que se trata de elementos provindos do meio 

natural, estes são invariavelmente de formatos diferentes.  

                                                             
171 Basicamente as obras minimalistas e construtivistas têm não apenas os processos de repetição de 

elementos, mas processos sistemáticos de repetição através de módulos171. Por outras palavras, estas 

caracterizam-se por disposições simples de unidades iguais, módulos, compostas em permutações e 

repetições geométricas que se podem prolongar infinitamente.  
172DUBY, Georges; DA VAL, Jean-Luc – Sculpture, p. 1102. 
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Figura 33 - Montagens com seixos de Grés e dioritos. 

 

João Fragoso apropria-se de destroços de objetos comuns, para construir as 

composições que materializam as obras. Poe exemplo, para Absorto e Lúcido Sonho ou 

Totem das Ilhas de Zêzere., Fragoso utiliza Seixos cortados como elemento modular, 

repetindo-os com o auxílio de uma estrutura de ferro à qual são aparafusados. No caso 

da primeira, montagem e sobreposição destes elementos, sobre o que parece ser parte de 

um frontão clássico, também ele encontrado, cede lugar à obra na qual parece haver 

uma clara intenção, por parte do escultor, de sugerir a passagem do tempo. Na sua 

materialidade física, a peça é constituída por módulos, seixos cerrados em planos, 

colocados sucessivamente ao longo de uma barra de ferro, sobre um frontão para 

originar uma composição visual e que embora parta de um elemento orgânico, o seixo, é 

também geométrica e unificada, à semelhança do que sucede no minimalismo. 
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Figura 34 - Absorto e Lucido Sonho. (Ao lado) Totem das nascentes de Zêzere. 

     

Para a composição das peças, Fragoso parte, assim, da repetição do elemento do seixo, 

praticando um jogo composicional de montagens, para atingir organizações distintas nas 

formas das peças finais.  

Ambas são compostas com um outro elemento – uma barra de ferro – que embora não 

seja, em alguns casos, inteiramente visível, atua para lhes conferir estrutura e coesão, ao 

surgir para reforçar/ estruturar a colocação dos seixos na composição. De facto, sem 

este elemento para as sustentar, os módulos apropriados e transferidos para as peças, 

não poderiam permanecer coesos numa unidade composicional.  

O módulo e a repetição173 aparecem, desta forma, como outros mecanismos 

composicionais suscetíveis de serem aplicados no processo de criação por construção, 

que possibilitam a João Fragoso alargar horizontes para assim materializar as obras 

subjacentes a esta fase. Na busca de novas linguagens para a prática da Escultura, João 

Fragoso estabelece a partir desses mecanismos questões de ritmo, princípios de 

harmonia e equilíbrio e noções de ordem, visíveis nas obras finais. 

 

                                                             
173 DUBY, Georges; DA VAL, Jean-Luc , Sculpture, p. 1099. 
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O espaço e a obra      

 

Nos seus aspetos gerais, podemos afirmar que o Minimalismo possui um caracter 

essencialmente geométrico – influenciado pelo construtivismo – e uma limpeza formal, 

que tem origem nas obras de Brancusi174. No entanto, difere destes ao negar, na arte, a 

conceção cartesiana europeia, atribuindo pelo contrário, ao espectador, um papel ativo. 

Consequentemente, este movimento, rompe com a própria conceção de observador de 

arte, transformando-o em espectador participante, facto que confere à obra uma nova 

relação com o espaço, relativamente à escultura tradicional.  

Fundamentalmente, a escultura de João Fragoso passa a ser entendida enquanto 

definidora do próprio espaço – através de explorações entre material e imaterial ou do 

objeto real e a sua representação – em alternativa à visão tradicional que a define como 

uma conceção de objeto escultórico, relativamente ao jogo de massas e volumes175. 

Esta nova perceção ocorre devido a um outro entendimento da escultura o qual 

ultrapassa o Binómio Figuração/ Abstração para o substituir pela utilização do signo 

enquanto elemento central, detentor de múltiplos significados, os quais podem ser mais 

ou menos aparentes nas obras.  

Os Objetos permanecem assim abertos ao entendimento do espectador, enquanto o 

artista plástico se move por entre os géneros artísticos atenuando a fronteira entre eles. 

Explora-se novas possibilidades estéticas de composição inerentes a estruturas que 

podem, agora, ser bi ou tridimencionais para se passar a denomina-las objetos ou não-

objetos176. O trabalho do escultor não se fica, assim, pela manipulação dos materiais 

construtores das peças, mas alarga-se ao espaço, que lhes é inerente, para além dos seus 

próprios limites físicos.  

O plinto é aqui posto de parte, permitindo á escultura conquistar, para si própria, o lugar 

que lhe convém, fator que consequentemente convida o espectador a participar 

diretamente no espaço da obra. 

                                                             
174SANTINHO, Maria da Graça Lopes (trad.), «O Alargamento dos Horizontes da Escultura» (cap.9) in 

Escultura, pp. 129-151. 
175 Por exemplo, as obras de artistas como Alberto Carneiro ou Ana Vieira exemplificam esta nova 

conceção do espaço escultórico: o primeiro por intervenção direta na natureza, fazendo do gesto, do 
espaço e do tempo, elementos essenciais da obra, a partir da utilização da fotografia como suporte no qual 

ficam registadas as suas intervenções. O segundo através da exploração dos limites entre material e 

imaterial, objeto real e sua representação. 

176 Dependendo da sua materialidade. 
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Ao relacionar o conjunto de Objetos, de João Fragoso, com as obras da fase 

antecedente, verifica-se que estas ganham agora uma mobilidade independente do 

bloco, fazendo com que adquiram um, maior distanciamento em relação à representação 

figurativa, a qual abrange grande parte da sua produção. 

Os seus trabalhos apresentam-se relacionados a um dinamismo de associação e à 

constância, perene, do material, levando o autor a afastar-se da estatuária tradicional 

para incutir, na sua escultura, um caráter minimalista em que, forma, espaço e 

espectador se fundem numa unidade conceptual, de modo a se constituírem como o 

próprio espaço da obra de arte, em deferimento da escultura sobre a arquitetura. 

Neste sentido, João Fragoso explora novas relações entre Espaço; Obra e Espectador, 

através de construções feitas a partir de restos de objetos de carácter náutico, atribuindo, 

às peças, uma nova carga simbólica, em paralelo com os títulos que lhes são outorgados. 

Agora é a experiência visual que o observador conserva, a partir das formas dos objetos, 

que constitui o aspeto mais significativo das obras determinando, nelas, um espaço 

próprio, através de explorações entre o material e imaterial. 

O signo, presente tanto nos objetos como nos títulos, verifica-se como elemento central, 

detentor de múltiplos significados, os quais são mais ou menos aparentes tornando, o 

espaço das obras, aberto ao entendimento do espectador. Neste sentido, o trabalho do 

escultor não se fica, somente, pela manipulação dos materiais – que utiliza para 

construir os objetos – prolongando-se, muito para além da forma física e concreta que 

os define.  

Os títulos servem, neste contexto, para complementar e reforçar a atribuição de 

significado, inerente ao espaço poético das obras, remetendo o espectador para o 

imaginário cultural português das viagens dos descobrimentos, numa perspetiva análoga 

ao contexto da Historia Trágico-marítima. João Fragoso apresenta assim, através das 

marcas temporais percetíveis nas peças, o reflexo dessa viagem, simultaneamente 

histórica e transcendente para atingir o domínio da obra de arte, consolidando a 

dimensão poética, que lhes permite serem percecionadas e compreendidas. O que afinal, 

imana destas esculturas, não é o enaltecimento lisonjeiro sugerido nos títulos mas, o 

sentimento sensibilizador, o elogio fúnebre dedicado à atividade náutica, que tanto serve 

para evocar a memória trágica do êxodo expansionista, como revelar o declínio da faina 

piscatória. 
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Os processos e técnicas de Construção:  

 

Com o surgimento de novas correntes artísticas no início do século XX, os escultores 

propõem-se criar outras formas derivadas, de uma experimentação técnica e matérica177. 

Estes ensaios encontram-se associados ao aparecimento de novas tecnologias e 

materiais e consequentemente novos métodos construtivos, aliados à indústria. 

Em reação a estas mudanças ocorridas, primeiramente, no espaço estrangeiro, vão, 

também emergindo, novas propostas escultóricas em Portugal, rumo á conceção 

minimal. 

Consequentemente verifica-se na escultura de João Fragoso, transformações similares, 

evidenciando-se, agora, uma: 

 Racionalidade que é desenvolvida através da utilização 

conceptual de dispor subtilmente unidades idênticas e 

simples em módulos repetitivos, que podem continuar a 

prolongar-se interminavelmente – como, por exemplo, 

Sonho do Dia Inumerável,178 que reflete, assim, uma 

privação de expressividade, relativamente às composições 

inerentes á Fase Mar. 179 

A construção180 é, aqui, fundamentalmente utilizada para agrupar os vários objetos, 

módulos ou peças, organizando-os por forma a gerar a obras. Esta técnica torna-se a 

única adotada por João Fragoso, na construção dos objetos, paralelamente às técnicas 

tradicionais utilizadas para satisfazer a encomenda pública.  

Existem duas formas de construção: Uma delas define-se por assemblage, e ocorre a 

partir de todos os tipos de objetos quotidianos, sucatas ou lixo para transforma-los de 

maneira a que estes alcancem uma dimensão artística. Tal é o caso da arte povera ou da 

montagem mecânica, onde o artista se apropria diferentes materiais utilizando 

parafusos, porcas, rebites, agrafos ou pregos; A colagem, entre os elementos, é feita a 

partir de adesivos, colas ou montagens por soldadura181.  

O Autor utiliza a assemblage como técnica construtiva preferencial, para compor os 

                                                             
177 Esta atitude provem de uma urgência em repensar as tradições técnicas e conceptuais clássicas. No 

entanto, esta prática já tinha sido descoberta no antigo Egito, onde os materiais eram unidos por processos 

rudimentares para assim criar esculturas. 
178A peça é criada a partir da apropriação de seixos, encontrados na praia, e ferro, tendo sido, 

posteriormente exposta na Galeria de Arte Moderna da SNBA.  
179 Ver AZEVEDO, Fernando in “João Fragoso, Atelier – Museu”, Caldas da Rainha, sl., sd, p.103. 
180 MILLS, John , The techniques of Sculpture, p. 131.  
181 Todos estes processos são vantajosos, desde que sejam usados de acordo com as especificidades 

físicas e estruturais do material a agregar. 
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objetos, em função de lhes conferir uma carga poética a partir da apropriação de 

destroços e seixos, encontrados na praia. 

A soldadura constitui, consequentemente, o processo elegido, por João Fragoso, para 

unir as várias partes que compõem cada uma das peças, utilizando barras de ferro – 

elemento que serve para estruturar, nas obras, os materiais, por ele, apropriados – em 

função de os agrupar. Por exemplo, cordas, lemes, roldanas… ou outros materiais, 

ligados á indústria naval e ao mar.  

Destacam-se, neste conjunto de obras, as peças Estranhamente Sigilosas de seixos de 

grés montados em ferro e Absorto e Lúcido Sonho, em granito, concretizada a partir de 

seixos aglomerados, cortados e montados, também, sobre ferro.  

Embora tenha sido, no seu auge criativo, um movimento de curta duração, o “minimal” 

foi suficientemente significativo, relativamente às práticas escultóricas até então 

desenvolvidas e exploradas. Aqui o autor privilegia a perceção espacial, a partir do uso 

e tratamento de materiais ligados ao mar e ao ato de navegar. 

 A seriação rigorosa quer geométrica, quer matemática dos objetos ou formas, a 

transformação do espaço real pela indução de escalas dinâmicas e monumentais dos 

espaços e dos ambientes e o que, originalmente se encontra articulado à categoria 

simbólica de objeto encontrado, estabelecem os domínios deste movimento. 

João Fragoso ter-se-á, consciencializado para toda esta nova problemática, durante a 

viagem que realizou aos Estados Unidos – chegando, aí, a produzir esculturas em ferro e 

aço, que lhe serviram de contributo para um outro ler e fazer escultura. O Facto de 

poder conjugar o material e o objeto, característica da minimal, pode talvez ser 

considerado uma das razões que levaram o autor a seguir por este caminho da escultura, 

permitindo-lhe liberta-se, totalmente, do sistema tradicional para manter, no entanto, a 

mesma carga poética, desenvolvida na fase anterior. O escultor produz, assim esculturas 

em pedra dura, organizadas em ritmos, onde os aspetos minimalistas se encontram 

associados a mecanismos como o módulo e a repetição e às técnicas de construção que 

os estruturam. 

Estes objetos encontram-se igualmente próximos da Arte Povera, pelas suas 

características inerentes à apropriação de destroços, provenientes da indústria naval.   

O processo de construção é, assim, concretizado, por João Fragoso, através de 

apropriação de objetos comuns, reconhecíveis pelo público, que o autor reinterpreta 

através de processos assumidamente construtivos como o da assemblage ou o da 

soldadura. Por exemplo em Totem das Ilhas Berlengas, são empregues noções do 
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abstrato a partir de princípios da escultura clássica, como Forma e Estrutura. A 

primeira diz respeito à escultura propriamente dita, a figuração intencional e 

significativa e, a segunda é relativa ao plinto. 

 

Figura 35 - Totem das Ilhas Berlengas. 

A Fase Minimal 1959-70 constitui, portanto, um conjunto de recuperações e 

Assemblage que, diferentemente da estética do bloco – que caracterizou a Fase Mar – 

são executadas, por João Fragoso, a partir da utilização de objetos / materiais de 

produção industrial apropriados com intencionalidade estética. Por outras palavras: 

tendo sido encontrados / recuperados e destituídos do seu contexto original, estes são 

elevados à categoria de monumento, ao serem-lhes retiradas as funções práticas e 

utilitárias que justificaram a sua fabricação para, em vez disso, ser-lhes atribuída carga 

simbólica, constitutiva do espaço da obra de arte, em deferimento de uma maior 

economia de meios de expressão. 
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Servindo-se destes métodos e técnicas, Fragoso concebe e materializa, os objetos de 

forma inteiramente distinta das que concretizou no início do seu percurso artístico. 

Esta transformação sucede em consequência de uma maior liberdade, que procurou 

sempre alcançar e que vai conquistando de forma gradual e consciente – outorgada 

pelas várias mudanças ocorridas no contexto artístico nacional, resultante de alterações 

político-sociais e também, da experiencia, pessoal que lhe é própria – em função da 

criação poética. 

Para finalizar, assinala-se algumas peças produzidas pelo autor. Por exemplo, Imagem 

de mil anos passados que percorremos: a peça constitui uma construção realizada em 

pedra e ferro soldado, na qual Fragoso integra três seixos, trazidos pelo mar, dispondo-

os e fixando-os a uma estrutura de ferro, cujo formato em cruz parece ter sido criado, 

em deferimento da verticalidade. O autor talha, a partir de processos industriais, cada 

um dos seixos de granito, para lhes atribuir um formato côncavo, centralizado, criando, 

simetricamente, duas faces planas de modo a desenvolver contrastes de luz entre a 

superfície polida e a textura natural da pedra. Fragoso dispõe-nas, evidenciando uma 

ortogonalidade, cruciforme. Esta configuração formal, em correlação com o número 

três, dos elementos que a compõem (trindade divina), pode aqui, sugerir a insígnia 

religiosa do cristianismo – elemento identificativo das naus ou caravelas portuguesas 

durante a expansão marítima. 

 

Figura 36 - Imagens de Mil anos Passados que percorremos. 
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Por sua vez, Totem das ilhas Berlengas, também construída a partir de assemblage entre 

madeira e ferro, é composta por um destroço monolítico, dado á costa, apropriado por 

João Fragoso, para fornecer a base da peça, sobre a qual o autor fixa – irónica e de 

forma perspicaz – uma roda metálica de oito raios, consolidado, a interiorização e 

aplicação abstrata com os princípios da escultura clássica, dada pela Forma e Estrutura. 

A primeira diz respeito à escultura propriamente dita, a figuração intencional e 

significativa e, a segunda é relativa ao plinto, cuja função tradicional é a de elevar as 

esculturas permanecendo, no entanto, como um elemento inobservado uma vez que, 

convencionalmente, não é relevante para o espaço simbólico, intrínseco, da obra. 

 A peça Vitória irrevogável, assemblage entre madeira e ferro com 2,40 metros de 

altura, é também construída, para expressar ironia contrapondo, em si, espírito moderno 

com a sobriedade classicista.  

Segundo, o professor Doutor José Teixeira182:  

Existe aqui a alusão implícita à “Vitória de Samotrácia”, 

peça ímpar da escultura clássica Ocidental onde a figura 

alada e endeusada é invocada na analogia da forma ave, 

encontrada na apropriação organizada das matérias 

preexistentes como a madeira e no ferro. O prisma de 

madeira, trazido pelo mar, serve de base / plinto enquanto 

o aço lhe é acoplado enquanto forma – ave ou leme de 

timoneiro.  

A peça é, aqui, monumentalizada para sacralizar a escultura. A apropriação do destroço 

de uma embarcação de madeira, e a sua apresentação sobre um plinto surgem como 

fatores evidenciadores da forma de uma ave, notada, pelo autor,  naquele fragmento. 

Aqui, continua visível uma relação com a escala e a proporção do Homem, 

relativamente ao caracter antropomórfico dos utensílios cuja finalidade é 

manifestamente industrial e funcional, realçando uma linguagem de pendor abstrato e 

objetal, imbuído de um espírito moderno, que contrapõe a construção à modelação. 

Segundo Professor Doutor José Teixeira, a obra propõe um discurso sobre a perceção 

artística, isto é, para a mente aberta e criativa do escultor João Fragoso as coisas 

utilitárias do mundo trazem em si, o encanto e o mistério que potencialmente as 

transforma noutras coisas. O melhor exemplo é a transformação de uma peça funcional 

do quotidiano em forma da escultura: 

                                                             
182 TEIXEIRA, José, Escultura Publica em Portugal: Monumentos Heróis e Mitos (séc. XX). Lisboa: 

Universidade de Lisboa, 2009. 
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  A prensa sem se despojar da sua eficácia funcional, 

passa a integrar uma nova função; ao revestir-se de 

significado estético, passa a cumprir a nobre e metafórica 

funcionalidade de base ideal, porto de abrigo a que “ 

para sempre” se fixa aquela ruína, qual relíquia 

“ressuscitada”, por um instante subtraída ao inexorável 

ciclo do tempo; ali preservada do inelutável ciclo da 

extinção e do esquecimento. 

O Plinto, local de sacralização da forma, atribui à obra o efeito de monumentalização, 

dada pela transformação de algo banal em escultura.  

Citando as palavras de Fernando Azevedo que elucidam sobre as construções 

minimalistas de João Fragoso:  

Trata-se, nele, de um consciente acerto no trilho temporal 

da escultura, da defesa experimentada de um renovo da 

visualidade que, em Portugal e em termos da sua geração, 

só foi pressentido e realizado por João Fragoso.183  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
183 V. AZEVEDO, Fernando in “Fragoso, Atelier – Museu”, Caldas da Rainha, sl., sd, p.103; Catalogo 

“Escultura e Tempo”, 1985. 
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CONCLUSÃO FINAL 

 

A génese da poética de autor de João Fragoso, (1913-2000), estabelece-se, desde logo, 

no contexto da estatuária designada de Moderna ou Modernizante, com a construção do 

Padrão dos Descobrimentos Marítimos, o qual lançou o jovem escultor para, inúmeras 

outras exposições, desencadeadas pelo SPN/SNI, que consequentemente o levaram para 

a concretização de uma série de outros trabalhos. 

Este fator, aliado à formação académica que recebeu, possibilitou a João Fragoso 

contornar a dura realidade dos escultores em Portugal, facultando-lhe a produção de 

trabalhos, desde que assentes sobre uma base naturalista tradicional, incorporativa do 

Modelo Francês e Italiano. 

Nestes trabalhos o escultor integra, maioritariamente, as características da linha 

Zarquista, ou as influências formais da escultura de alguns dos Independentes 

Franceses, como Rodin ou Maillol para trabalhos de pequeno formato onde evidencia 

uma maior expressividade e individualidade. 

O mar surge como temática, pela primeira vez, ligado à iconografia dos heróis 

Navegadores dos descobrimentos. A ausência de emotividade, das esculturas 

conseguida pelo tratamento dado à expressão sintetizada e monolítica da forma das 

representações figurativas contribuem, assim, para evoca-lo numa perspetiva 

mitológica. 

Ao saber tirar partido das oportunidades oferecidas pelo Estado Novo, foi sendo 

permitido ao escultor, alcançar progressivamente uma relativa independência e 

estabilidade económica, em deferimento de prática e desenvolvimento de uma escultura 

inteiramente própria, situada dentro do contexto de poética de autor. 

Ainda dentro do contexto da escultura figurativa e paralelamente à encomenda pública, 

João Fragoso dá também, os primeiros passos rumo a uma linguagem própria na 

escultura. Tal é o caso da estátua Pescador da Nazaré, na qual explora os referentes 

plásticos modernos, para dar forma e materialidade a uma escultura manifestamente 

humanista, realçadora da sua visão mais poética. Nasce, assim, uma obra, que embora 

figurativa, procura afastar-se da composição naturalista para ceder lugar a um realismo 

expressionista resultante da capacidade de João Fragoso, em captar o que no modelo se 

define como essencial. Esta peça apresenta um evidenciado registo de movimento e 

tensão conferido por um trabalho muito presente de modelação. A figura humana, em 

bronze, evidencia a incorporação do acaso dos erros de modelação e de fundição a par 
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das marcas de ferramentas utilizadas, proclamando por sua vez a liberdade do artista de 

subscrever como seus, todos os processos da realização, a qual se encontra subjacente a 

uma interpretação feita pelo escultor, a partir de pesquisas sobre a comunidade 

pesqueira da Nazaré. A obra é, pela clara evidenciação existencialista, dada através da 

composição e tratamento plástico do bronze, um dos primeiros passos para uma 

linguagem poética própria. 

Posteriormente, dentro do contexto modernista, definido como inteiramente 

independente das exigências de quem solicita a encomenda, João Fragoso executa uma 

serie de trabalhos subordinados a noções abstratas como ritmo, inquietação, envolvência 

e imensidade, desenvolvidos a partir da estátua O Pescador da Nazaré, para introduzir 

uma nova fase. O mar continua a ser a temática central das suas obras, aproximando-se 

do universo existencial de A Mensagem e das comunidades pesqueiras portuguesas. 

Fragoso incute-lhes uma carga simbólica/ poética partindo assim das raízes da cultura 

nacional, realçadas nos títulos das obras, para da sua dimensão universal.  

As obras respeitantes à fase mar, para além de aglomerarem em si o resultado de 

composições de linhas/planos, têm na sua essência uma manifestação evidente de 

sintetização/ geometrização das formas a partir de uma desconstrução seletiva da 

imagem que lhes deu origem, a qual se traduz essencialmente num mar em movimento 

onde integram também referentes de caráter mitológico e/ou náutico. Este é um 

princípio que João Fragoso aplica em todas as suas obras abstratas, quando não limitado 

pelas encomendas que dão preferência a composições figurativas, frequentemente 

redutoras da criação artística. 

Podemos ainda referenciar outros aspetos como o facto de o autor partir essencialmente 

das linhas e dos planos para compor também relações de escala, equilíbrio e harmonia. 

As linhas materializadas em bronze ou pedra são aqui desenvolvidas para alcançar 

resultados plásticos como ritmos, movimento, dinâmica ou jogos entre material e 

imaterial cheio e o vazio, geradoras de ideias de volume e peso, para traduzir a 

mensagem poética a partir, ainda, dos meios plásticos tradicionais da Escultura. 

Destaca-se, contudo, a complexidade de uma obra que não acaba exclusivamente na 

mera ordenação dos elementos que a compõe, os quais servem apenas para lhes conferir 

forma física e significante no domínio da Escultura. 

Por último na fase minimal, João Fragoso prossegue dando continuidade a temática 

marítima, agora, por via da História Trágico Marítima Portuguesa, fator que atribui às 

peças, uma incontornável dimensão poética ligada á morte. 
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A par dos navegadores e pescadores, nos quais está implícito o sistema clássico, 

manifesto pela representação mimética do corpo, esta escultura evidencia, pelo contrário 

uma abordagem onde a representação anatómica, conseguida pela modelação, é 

substituída pela presentificação simbólica da memória subconsciente de naufrágios 

através da construção. 

Ao relacionar este conjunto de peças com a fase que as antecedeu, verifica-se que estas 

ganham uma nova mobilidade. De igual modo verifica-se nos trabalhos um dinamismo 

de associação e a persistência do material intemporal, fatores que conduzem o autor 

para um maior distanciamento relativamente às representações figurativas que lhe eram 

encomendadas pelo Estado Novo.  

Nesta fase é a experiência visual que o observador conserva, a partir das formas dos 

objetos, que constitui o aspeto mais significativo das obras, determinando nelas espaço 

próprio, através de explorações entre o material e imaterial. 

A sua construção é realizada, através de apropriação de destroços marítimos, 

reconhecíveis pelo público, que o escultor reinterpreta através de processos 

assumidamente construtivos como o da assemblage ou o da soldadura. A construção é 

efetuada a partir dessa matéria, despojando-a da sua finalidade utilitária original, para a 

incorporar como matéria-prima, nas esculturas. O autor ressuscita, assim, o valor desses 

despojos numa perspetiva arqueológica, substituindo as técnicas e materiais tradicionais 

por outras, contemporâneas, para fazer emergir nas obras um sentimento de melancolia 

inerente à implacável passagem do tempo. Deste modo, o signo permanece como 

elemento central, expandindo o alcance de cada peça muito para além dos seus limites 

físicos.  

João Fragoso explora, assim, novas relações entre Espaço, Obra e Espectador, 

atribuindo às suas obras uma nova carga simbólica, na sua relação com o mar. A sua 

escultura reflete, por isso, um ajuste temporal, no âmbito da poética de autor, 

respeitante ao existente distanciamento entre a escultura nacional e a estrangeira, em 

deferimento de uma produção atual e original, emergida das próprias raízes, culturais e 

pessoais, que caracterizam e definem este escultor.    

Para este autor o propósito do artista está em: 

 [...] criar algo que permaneça, uma obra que “viva”, 

para além do seu próprio fim – Para o escultor – Essa 

obra feita de matéria que tocou as nossas mãos, só nos 
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sobreviverá se tiver qualidade...a nossa ânsia, a nossa 

luta é imprimir-lhe essa qualidade184.  

Assim, conclui-se que independentemente das transformações de estilo ocorridas ao 

longo da sua carreira, perpetuadas através das suas Fases, João Fragoso defende e 

expressa, continuamente, uma criação artística que É, atribuindo a cada peça de Arte, 

uma força original, uma alma própria que com esta se funde e se harmoniza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
184 Ver Anexo: O Escultor João Fragoso (Figura U), p. 139. 
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