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Artista
Vilma Teresa Franco Roque nasceu na Marinha Grande em 1965, tendo 
trabalhado na indústria de moldes até 2004, ano em que ficou desempregada. 
Nessa altura, incentivada pelo marido, acaba por experimentar a arte da gravura 
a ácido no vidro, iniciando assim a sua carreira artística nesta arte e seguindo as 
pisadas do seu pai, o mestre José Manuel Libano (1931-2009) –  grande artista 
marinhense, desenhador, lapidário e gravador à roda e a ácido – que com grande 
orgulho lhe passou todos os seus conhecimentos da técnica.
Vilma Libana começou por realizar gravuras em peças de cristal doublé, 
produzidas na Fábrica-Escola Irmãos Stephens, e que pertenciam à coleção do 
seu pai. Mais tarde utiliza também algumas peças produzidas na Jasmim Glass 
Studio e ainda numa fábrica de Alcobaça, pertencente ao Mestre Vidreiro Jorge 
Mateus.
A decoração das suas peças resulta da complementaridade de duas técnicas: a 
lapidação – realizada pelo amigo de família Octávio Botas – e a gravação a 
ácido. Realiza gravuras de várias temáticas, nomeadamente retratos de 
personalidades nacionais e estrangeiras ligadas às artes, política ou religião; 
cenas religiosas, tauromáquicas, entre outras. As formas das peças variam entre 
cálices, taças, jarras, compoteiras e jarrões.
Vilma Libana tem continuado a trabalhar esta arte em segundo plano, dando 
assim continuidade à obra, saber e mestria do seu pai, esperando passa-la à sua 
filha.
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Cristal doublé lapidado e gravado a ácido
Gravação: Vilma Libana
Lapidação: Octávio Botas Marques
Data: 2005
Coleção Museu do Vidro
Fotografia: Jorge Soares

Obra
Gravura do jarrão “A Última Ceia” foi 
realizada a partir de três gravuras feitas 
individualmente, a partir da observação 
à vista de uma imagem a preto e 
branco que Vilma Libana colocou ao 
lado da peça e que pertencia à sua avó.
Devido à forma do jarrão e à 
inexistência de uma zona plana, que 
impedia o isolamento da restante peça 
e a colocação do ácido sem que este 
vertesse para fora da zona a gravar, 
Vilma Libana optou pela gravação de 
forma faseada. 
Começou por realizar a gravura central, 
depois a da esquerda e por fim a da 
direita, exigindo este trabalho um 
elevado nível de precisão para que não 
se notassem as uniões entre as três 
gravuras. 
O tipo de gravura realizada por Vilma 
Libana adquire um importante carácter 
de obra de arte, no sentido em que a 
sua criação é única e irrepetível.
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Técnica
A gravura a ácido fluorídrico é uma técnica de decoração do vidro extremamente 
exigente, uma vez que carece de conhecimentos técnicos de desenho e ainda de 
muita firmeza e segurança na mão, uma vez que não há possibilidade de apagar a 
pincelada depois do ácido atuar.
Esta técnica realiza-se em peças fabricadas em vidro ou cristal doublé, ou seja, em 
peças produzidas com duas ou mais camadas de vidro ou cristal: a primeira 
transparente e uma segunda colorida, permitindo um maior contraste e variação de 
tonalidades.
Primeiro a peça de vidro ou cristal é lapidada, deixando-se uma área de reserva 
para a gravação. De seguida, são desenhados a caneta os traços gerais do 
desenho e a peça é coberta com um verniz composto por uma solução de cera, 
pez-loiro, betume da Judeia, aguarrás e negro de fumo. A zona de reserva é isolada, 
e a peça é então mergulhada em ácido fluorídrico, que ataca o vidro nas zonas 
onde a cera foi removida e desgasta a superfície da peça. As zonas cobertas com 
cera ficam mais escuras e as zonas sujeitas ao ácido ficam mais claras, obtendo-se 
desta forma os motivos que resultam de uma composição de diferentes 
tonalidades da mesma cor, que se conseguem ao longo de várias etapas de 
aplicação de verniz e ácido. 
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