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Artista

Otávio Botas Marques nasceu a 16 de abril de 1939 na Praia das Paredes da 
Vitória, concelho de Alcobaça. 
Por impossibilidade de continuar os estudos, começou a trabalhar aos 11 anos de 
idade na oficina de Hélio Nobre de Carvalho, que se dedicava à lapidação de 
diversos componentes para lustres e candeeiros. Trabalhou nesta pequena oficina 
durante aproximadamente 7 anos, tendo saído com cerca de 18 anos para 
trabalhar na antiga fábrica Marquês de Pombal (que mais tarde se designaria por 
VICRIS – Sociedade Portuguesa de Vidros e Cristais, Lda., e posteriormente viria a 
ser adquirida pela Crisal, de Alcobaça). 
Otávio Botas trabalhou nesta fábrica durante cerca de 10 anos, ao lado de 
grandes lapidários como José Bizarro e Afonso Roldão, com quem aprendeu a 
arte da lapidação de vidro utilitário e decorativo.  Aí aprendeu e evoluiu 
tecnicamente, progredindo até à execução de lapidações mais complexas. Ao fim 
de alguns anos, e após a aquisição da fábrica por parte da Crisal, Otávio decide 
não aceitar a proposta de requalificação profissional que lhe foi feita e procurou 
outro local de trabalho.
Foi assim que, em finais da década de 1960, começou a trabalhar como lapidário 
na Fábrica-Escola Irmãos Stephens (FEIS), onde permaneceu até ao seu 
encerramento em 1991.
Foi nesta fábrica que Otávio Botas trabalhou ao lado de grandes mestres da 
lapidação como Arnaldo Fernandes Duarte, Manuel Rocha, Rui Salvador, Joaquim 
Agostinho e Joaquim Ferreira “Carvalhito”, e também onde adquiriu as maiores 
mestrias técnicas e artísticas. Além da execução técnica, criou e aperfeiçoou 
vários motivos decorativos para lapidação.
Nas décadas de 1980 e 1990 deu formação na área da lapidação na FEIS e na 
Escola Profissional e Artística da Marinha Grande. Nos últimos anos da FEIS tinha 
liberdade total para criar peças com os seus próprios motivos de lapidação, 
sendo estes os anos mais proveitosos e criativos da sua carreira. 
À semelhança de tantos outros lapidários, Octávio Botas constituiu uma pequena 
oficina de lapidação em casa onde lapidava sobretudo ao fim de semana e nas 
horas vagas, tendo sido nessa oficina que, depois do encerramento da FEIS, 
passou a dedicar-se a tempo inteiro à sua arte, e onde atualmente, apesar de 
reformado, ainda realiza alguns trabalhos, de forma muito esporádica.
Octávio Botas, agora com 81 anos de idade, teve uma carreira de sucesso 
enquanto lapidário, que lhe permitiu a consagração como um dos melhores 
mestres lapidários da Marinha Grande, realizando obras artísticas de riqueza e 
beleza extraordinárias.
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Cristal doublé azul, lapidado
Lapidação: Octávio Botas Marques
2010
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Técnica

A lapidação é uma técnica de decoração do vidro a frio, que consiste no desgaste 
da superfície do vidro através de rodas abrasivas – ou mós – aplicadas num 
engenho de lapidar. Uma vez que os cortes realizados ficam com um aspeto baço, 
a peça lapidada terá de passar por uma fase final de acabamento para 
realização do polimento. Este processo pode ser realizado através de roda de 
cortiça e um abrasivo de pó de pedra – óxido de cério ou pedra-pomes – 
podendo posteriormente ser finalizado pela passagem por uma roda de pano. No 
caso do cristal de chumbo, esta técnica de polimento poderá ser substituída por 
um método mais rápido e mais económico: um banho em ácido fluorídrico.
A lapidação é uma técnica de decoração muito utilizada 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. Assim, o 
lapidário talha a camada superior de vidro de cor, até descobrir a interior, 
transparente, criando assim jogos cromáticos através dos motivos aplicados, 
permitindo tirar partido dos contrastes claros de cor e do brilho.
Na lapidação os motivos são geralmente geométricos, mais profundos e maiores, 
com um aspeto final lustroso, onde o brilho é fundamental. 
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