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ARTISTA
António Lopes nasceu na Marinha Grande a 25 de Abril de 1915, e era 
conhecido como “Pexino” ou Mestre António Pexino devido à naturalidade 
paterna ser da Nazaré. Concluiu a 4.ª classe na escola para adultos onde entrou 
aos 19 anos de idade.
Ingressou na Nacional Fábrica de Vidros da Marinha Grande (NFV) / Fábrica 
Escola Irmãos Stephens (FEIS) aos 6 anos de idade, tendo aí trabalhado até aos 
65 anos. Apesar de ter trabalhado 59 anos na NFV/FEIS, durante 9 anos dividiu o 
seu tempo entre esta fábrica, a Ricardo dos Santos Gallo e a Cristal Produces 
(Fábrica do Açúcar), numa época em que as dificuldades eram muitas e em que 
todo o trabalho era fundamental para alcançar uma vida melhor.
Do ponto de vista profissional alcançou a carreira de oficial vidreiro, tendo para tal 
passado por todas as etapas necessárias, desenvolvendo tecnicamente a sua 
arte até conseguir moldar o vidro incandescente sem recorrer ao auxílio de 
moldes ou de desenhos, tornando-se um dos maiores mestres vidreiros da 
Marinha Grande.
Viajou além-fronteiras, por alguns países, com a intenção de observar outros 
métodos de trabalho que depois aplicava e ensinava às suas obragens e na 
fábrica. 
Além de obras emblemáticas, como o “Pagem”, o mestre “Pexino” desenvolveu um 
serviço de mesa para o Palácio da Ajuda (cálices cuja haste incorpora uma 
“lágrima” no seu interior).
António Lopes faleceu a 2 de abril de 1989, deixando um legado de obras de 
excelência e de saber-fazer transmitido a todos aqueles que com ele trabalharam.
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OBRA
O Mestre António Pexino criou também várias peças realizadas segundo o 
chamado estilo “Murano” (que criou após várias viagens a esta região italiana), 
entre muitas outras obras de execução exímia que fazem parte da história da 
Fábrica Escola Irmãos Stephens.  
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Prato e Jarra “Murano”
Vidro soprado policromo
Nacional Fábrica de Vidros/Fábrica-Escola Irmãos Stephens
Década de 1950/60
Coleção Museu do Vidro
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