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Este presépio representa, de uma forma 
alegórica, o triunfo do Cristianismo sobre 
as ruínas do Império Romano, pagão, 
através do nascimento de Jesus Cristo.

É um trabalho em Parian, de José (da Silva) 
Pedro, modelador de cerâmica decorativa 
da Fábrica de Loiça de Sacavém.
 
O termo parian vem da ilha grega de Paros, 
conhecida desde a antiguidade pela exploração 
de um mármore branco de textura fina, 
muito utilizado nas esculturas do período 
clássico grego.

O barro parian é uma pasta fina, 
não vidrada, de Porcelana, que imita o mármore, 
apresentando uma textura mais vitrificada 
devido a uma maior percentagem de feldspato 
na sua composição, em relação aos outros 
minerais que a compõem – argila, quartzo 
e caulino.

A sua preparação liquida, à semelhança do 
barro, permitia que fosse colocada em vários 
moldes para uma produção de peças em série.

A primeira referência à produção 
e comercialização desta peça decorativa 
“Presépio com Sagrada Família” consta 
na Tabela de Faianças Decorativas – Sacavém – 
Categoria “A”, datada de 1 de agosto de 1966, 
com a indicação de ser feita em barro parian, 
sem decoração, e custando 950 escudos. 

Este valor, para os retalhistas, era de 760 
escudos, conforme consta numa tabela idêntica 
e da mesma época. Já não consta na Tabela 
de Preços de Loiça de Mesa e Ornamental, 
na Série Parian (Biscuit), de 1973.

A Fábrica de Loiça de Sacavém não limitou 
a sua produção às loiças domésticas, sanitárias, 
azulejaria e mosaicos. Também produziu e 
comercializou cerâmicas com uma função mais 
decorativa e que foram tendo várias designações 
– faianças decorativas, loiça ornamental e loiça 
de fantasia.

José Pedro nasceu em 1907, em A-dos-Pretos 
(Maceira, Leiria), tendo demonstrado desde cedo 
habilidade para o desenho e para a modelação. 
Depois de ter trabalhado na Fábrica de Cimento 
de Maceira, entrou, em 1928, para o Regimento 
de Sapadores de Caminho de ferro, em Lisboa. 
Aqui, para além de ter aprendido a ler e a 
escrever, nos seus tempos livres, continuou a 
desenhar e a modelar peças, ficando conhecido 
entre os seus camaradas como “o faz bonecos”.
Em 1933 ingressou no curso especial de 
escultura, da Escola de Belas-Artes de Lisboa, 
que frequentou apenas durante seis meses 
devido a questões pessoais.

O ano de 1934 marca a sua entrada na Fábrica 
de Loiça de Sacavém, onde veio a ocupar o lugar 
de 1º modelador de cerâmica decorativa. 
Na Fábrica foi-lhe permitida a utilização dos 
fornos para cozer, fora do horário de trabalho, 
as suas próprias peças, que também começou 
a mostrar em várias exposições artísticas 
nacionais ao longo dos anos de atividade.

Em 1960 construiu em Sacavém uma moradia 
com jardim, para sua residência particular, e 
na qual instalou o seu Museu Particular de Arte 
e Floricultura. Aberto ao público, em visitas 
por marcação, aí expõe numa sala as suas 
produções artísticas, que se estendem pelo 
jardim, onde também construiu um conjunto 
de estruturas arquitetónicas, feitas a uma 
escala mais reduzida, representando edifícios 
destinados a albergarem aninais.

A sua ligação à fábrica durou cerca de 40 anos. 
Faleceu em Sacavém em 1981.
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