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Justino Magalhães
Justino Marques de Magalhães nasceu a 17 de dezembro de 1905 na 
Marinha Grande, tendo começado a trabalhar na indústria do vidro aos 7 anos, na 
Nacional Fábrica de Vidros (NFV), posterior Fábrica Escola Irmãos Stephens 
(FEIS), onde aprendeu a arte da gravação com os grandes mestres de então, 
entre eles João de Magalhães.
Completou o 4.º ano da escolaridade básica na escola da fábrica, e sem qualquer 
formação artística, valia-se do seu talento inato para realizar as suas obras, 
consideradas de rara beleza, e que gravava à roda recorrendo a desenhos que 
reproduzia à vista e a pequenos apontamentos que desenhava nas peças a 
decorar. Entre as décadas de 1940 e 1950 criou uma oficina no local onde vivia, 
para poder trabalhar após o horário da fábrica e assim desenvolver a sua técnica.
Participou no movimento dos operários vidreiros em 18 de janeiro de 1934, 
lutando pelos seus ideais de liberdade e igualdade.
Realizava com regularidade demonstrações de gravação à roda num stand de 
artes decorativas na Feira Popular de Lisboa, onde também vendia as suas 
peças.
O “Serviço das Rosinhas” é uma das obras da sua autoria, que nunca chegou a 
completar pois devido à sua rara beleza, o Eng. Calazans Duarte, administrador 
da fábrica, o oferecia a muitas entidades e personalidades que exerciam altos 
cargos no país.
No Salão Nobre dos Paços do Concelho da Marinha Grande está exposta uma 
pintura a óleo do mestre Nery Capucho que retrata este mestre gravador.
Justino Magalhães nunca deixou de trabalhar na FEIS, tendo falecido a 17 de 
fevereiro de 1966 na sequência de uma cirurgia, e a 22 de março de 1966 foi 
atribuído o seu nome a uma rua da Marinha Grande.
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OBRA
A gravação à roda é uma técnica de decoração do vidro, que consiste no 
desgaste da superfície do vidro através de pequenas rodas abrasivas com dureza 
superior à do vidro, normalmente de cobre ou diamante.
Esta é uma técnica de grande dificuldade de execução, exigindo ao gravador 
habilidade e experiência, devido à precisão e controle necessários da mó sobre o 
vidro, de forma a que os cortes realizados não tenham diferentes profundidades
Na gravação à roda os motivos decorativos caraterizam-se pelo detalhe, 
variedade de formas orgânicas e pelo aspeto mate, sem brilho, dos motivos 
gravados.
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Vaso
Cristal irisado, gravado à roda
Nacional Fábrica de Vidros
Fábrica-Escola Irmãos Stephens
Meados do século XX
Coleção Museu do Vidro
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Mestre Justino Magalhães, Nacional Fábrica
de Vidros, Marinha Grande, 1930/1941

Mestre Justino Magalhães, Nacional Fábrica
de Vidros, Marinha Grande, 1930/1941
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