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Antero Raposo e Augusto Raposo a rabanar pranchas de cortiça (c. 1945)

Antero Raposo

Histórias de cortiça
Antero Raposo nasceu na Rua 9 de Abril, em Sines, a 16 de Abril de 1925. Foi operário corticeiro, dirigente associativo e guardião da
memória colectiva, conservando uma colecção de jornais e de histórias de família, passados de geração em geração.
Fiz o exame da quarta classe com a Dona
Aninhas e a partir daí acabou - fui aprender a arte corticeira.
A primeira coisa que fiz foi “dar cortiça à
banca” e depois fui aprendendo juntamente com os outros, mas quem me ensinou
mais foi um fabricante de cortiças que era o
Abel Raposo, sobrinho da minha avó.
Havia muito boa cortiça aqui à volta, em
São Francisco, São Bartolomeu. Havia propriedades muito grandes e outras mais
pequenas, de onde a cortiça vinha em carretas puxadas por bois. Aquilo era cada carrada que era um disparate! Ia aí para a casa
Wicander e Bucknall, para a Pratz (lá em
baixo onde era o sanatório), e como naquele tempo não havia estradas, cortavam pela
Rua Direita (contavam-me isso, que já não é
do meu tempo).
Havia aí muita fábrica de cortiça, umas
acabaram, outras apareciam a fabricar e
depois começou a haver licenças caseiras e
licenças mais pequenas de fabricação, porque as grandes fábricas eram inglesas e alemãs.
Houve até uma greve grande porque eles
queriam que a cortiça fosse daqui enfardada em bruto (“em raça”, chama-lhe a gente). A cortiça vinha da serra, era enfardada e
ia tudo em bruto. Ora isso parece que não,
mas eram milhares de desempregados que
havia no nosso país porque a indústria corticeira mantinha muita gente a trabalhar.
Eram fábricas de duzentos operários e trezentos operários. Havia aqui grandes fábricas de cortiça. Por isso é que houve a grande greve aqui em Sines. Esteve-se uma
quantidade de meses sem trabalho.
Ofício de quadrador
Eu era quadrador, que para mim é o ofício

mais bonito e mais artístico que há dentro
da arte corticeira. Depois são os rolheiros.
Mas dentro da cortiça eu recortei, tracei,
escolhi, fui encostador, espaldei, raspei,
etc.
O trabalho era duro, muitos serões, com
um candeeiro a petróleo, até ali às onze
horas, meia-noite. O que se fizesse era o
que se ganhava.
Em 1947, eu ganhava 400 / 500 escudos
por semana. Um encarregado geral ganhava
200 escudos por semana, eu ganhava quase
500! Vejam o desenvolvimento! Eu trabalhava de empreitada, quanto mais fizesse
mais ganhava. Outros operários ganhavam
metade do que eu fazia e muito menos.
Para se ser um bom quadrador tem de se
ser um artista a amolar.
É o caso: eu trabalhava com um rapaz que
ganhava 170 escudos por semana. Eu amolei-lhe a faca e disse logo: “Vou amolar a
faca mas é para tu aprenderes e nunca mais
te amolo faca nenhuma”. E amolei a faca de
rabanar e a faca de quadrar. Ele passou a
ganhar 270 escudos! É por isso que eu digo
que o amolar é muito importante. Mas ele
começou a trabalhar, a trabalhar e a amolar
lá à maneira dele e começou a ganhar o mesmo que ganhava antes…
A ferramenta era estimada como se estima quase a saúde, porque não se pode partir uma faca, não se pode trabalhar com
uma faca partida porque o trabalho não sai
bem e estraga-se a cortiça.
Os jornais
Havia muitos operários que não sabiam ler.
Por isso um dava cinco tostões, outro dava
três, juntava-se aquele dinheiro e comprava-se o jornal diário, de maneira que o que
sabia ler lia para todos.

Ele lia o jornal e cada quadrador dava, por
exemplo, um cento de quadros que era para
quem lia o jornal.
No Centro Recreativo Sineense eram quase todos corticeiros. Lembro-me de a PIDE
vasculhar a biblioteca à procura de livros
proibidos e encontrarem uma porção deles
e depois os levarem para queimar num forno que havia aqui, que era do Porfírio.
O meu pai gostava de guardar jornais e eu
ainda sou mais conservador do que ele. Continuei, tenho até jornais que eram dos meus
tios. Tenho lá jornais do princípio da República, como “O Século”. Tenho lá um monte
deles.
Uma história de D. Miguel
Eu tenho lá um jornal que conta a história de
D. Miguel. Até mandei tirar uma cópia a ver
se aquilo não se estragava e assim mostrava
a cópia. Um indivíduo que era padre aqui em
Santiago do Cacém é que testemunhou
isso. Os políticos aproveitaram-se logo para
dizer que Sines até correu D. Miguel à
pedra, mas não...
Dizia-se que Sines tinha má fama e eu vou
explicar porquê. Quando o D. Miguel
embarcou em Sines havia aqui um indivíduo chamado Francisco Jerónimo Raposo,
que pertencia à família da minha avó. Era
sargento miliciano do exército de D.
Miguel. E havia outro indivíduo que era o
general Lemos. O sargento, como naquele
tempo andava tudo de zaragata, deixou
fugir um preso e foi preso por isso. Os amigos dele conseguiram que fosse solto, mas
foi expulso do exército e veio para a terra
dele. Calhou o D. Miguel vir aqui embarcar
e o tal general vinha com ele. O sargento vêo e pensa: “Olha o malandro, espera aí que
eu já te digo”. Atira-lhe uma pedra, mas a
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pedra não tem olhos e, em vez de bater no
general, bate no cavalo de D. Miguel. O cavalo empina-se e correm a ver se apanham o sargento. Matavam-no se o apanhassem! Ele
foge para casa. A família tira o forro da casa,
ele esconde-se e depois pregam o forro outra
vez. Correram aí tudo e não chegaram a apanhá-lo. Morreu já com noventa e qualquer coisa...
A partir de entrevista por Ricardo Pereira em
31 de Março de 2011

Nota prévia
A indústria corticeira teve um peso
enorme na economia sineense até à
década de 1960. Paralelamente, o operariado a ela ligado teve um importante
papel na organização de sindicatos e
associações com intensa actividade não
só reivindicativa mas também cultural.
Para além dos movimentos grevistas,
que tiveram grande impacto a nível nacional, há que lembrar as pequenas histórias do dia-a-dia de homens e mulheres
que viram o mundo mudar a uma velocidade maior do que a dos próprios
sonhos. É esse o propósito desta edição
do jornal Redes do Tempo.

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho

Pedro Pinela de Campos e
Antero Raposo no Museu de
Sines (16 de Agosto de 2011)

Pedro Pinela de Campos

O feitor da Provença
Pedro Pinela de Campos nasceu em 1925 no Monte da Esteveira Velha, no concelho de Sines. Viveu toda
uma vida dedicada à agricultura e à pecuária, primeiro da herdade paterna e mais tarde como feitor da
Provença, dirigindo os diversos trabalhos agrícolas, de que aqui lembra em particular as tiragens da
cortiça.
Fui para a Herdade da Provença em 1948,
quando era feitor o meu primo Chico
Simões. Quando ele abalou tornei-me feitor, isto em 1952. Mandava em tudo menos
na venda da cortiça: organizava os trabalhos, contratava os homens, comprava
bois, vendia bois, enfim, tive esse cargo
todo.
A tiragem da cortiça é sempre a partir de
15 de Maio até ao fim de Agosto. Em

Setembro já dá mal. Muitos dos lavradores
já não querem tirar em Setembro porque dá
em sair com bocados de casca e quando sai
com casca… a casca é uma ferida na árvore
e nunca mais se cura.
Havia lá na Provença uma sobreira muito
antiga, a Sobreira dos Sapos. Os restos dela
ainda existiam há três ou quatro anos.
Quando eu fui para a Provença, em 48,
ainda tiraram cortiça de uma pernada ou

maneira dele. Na Provença, enquanto o meu
tio João foi vivo, o manageiro era o “Furamatões”, e depois passou a ser o António Gervásio. Alguns homens vinham de longe, da
Sonega, de Santiago do Cacém, das Relvas
Verdes, uns daqui, outros dalém.
Normalmente eram doze machados no primeiro dia até ao almoço e depois um desses
machados, que era o empilhador, tinha já cortiça para empilhar e ia para a pilha e já não
saía de lá sem acabar a tiragem. Um moço,
ou algumas vezes uma mulher, era o taqueiro, para juntar os tacos, que eram os
pequenos bocados de cortiça que ficavam
perdidos na erva, que se juntavam para
dentro de uns sacos e eram postos junto dos
releiros de cortiça (os montes que se faziam
no campo e de onde depois se levava a cortiça para a pilha que ficava junto ao monte).
Dantes a cortiça era carregada com bois, tractores havia poucos.
Dos doze machados, cada dia havia um
que era aguadeiro. Quando não fazia falta ir
à água, ia tirar cortiça. Quando a água
estando acabada na quarta, ia buscar mais.
Nalguns anos aparecia um aprendiz para
tirador, que tinha jeito. Nesses anos havia
dois homens que eram os mestres, que
estavam encarregados de o ensinar.
Havia ainda um que era o marcador, um
moço que andasse na escola e estivesse em
férias, que marcava a árvore com um latinha

duas, mas só um ano. A sobreira estava
velha e começou a já não dar. Era capaz de
ter mil anos… Eram precisos uns três
homens para a abraçarem.
A tiragem era feita por um rancho de
doze homens. Quem o organizava era o
manageiro. O lavrador tinha a cortiça para
tirar e tinha um manageiro certo todos os
anos, com quem ele contactava e esse
homem é que tinha o rancho completo, lá à
Placa de azulejos da Herdade da Provença

de tinta. Não usavam cal porque tinha de
durar 9 anos, até à próxima tirada.
Nos tempos antigos o rancho enregava [começava a trabalhar] com uma hora de sol e
largava com meia hora de sol. Depois de as
coisas irem evoluindo começaram a trabalhar oito horas. Era um serviço duro e
pesado. Tiravam por ano 2800 / 3000 arrobas, na Provença. Eram cerca de duas
semanas de trabalho. Tinham duas horas de
paragem ao meio dia, para almoçar e descansar.
O rancho tinha uma coqueira - uma mulher
para fazer o comer. Os homens levavam toucinho, batatas, feijão, para entregar à
coqueira para ela fazer a comida. Cada um
levava uma panela com o comer já organizado, que punha junto do lume e ela tomava
conta.
A partir do fim dos anos 50 passou a haver
mais transportes e as coisas mudaram. Foi
deixando de haver coqueira, porque traziam
o comer feito de casa, onde iam dormir. Até
essa altura os tiradores dormiam lá nas arramadas ou no palheiro ou os mais deles
faziam a cama junto à pilha da cortiça. Dormiam ao ar livre. Levavam mantas e estendiam uma folha de cortiça, daquelas sobreiras grandes, e dormiam ali em cima.
A partir de entrevista por António Campos a
3 de Agosto de 2011.
Sobreira dos Sapos - Herdade da Provença
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Mariana Maria Custódia

Os dias de uma coqueira
Mariana Maria Custódia nasceu em Odemira em 1940 e vive em Sines há mais de trinta anos. Actualmente reformada da Função Pública, ao
longo da sua vida trabalhou também na ceifa, na monda e foi coqueira. São imensas as memórias que guarda desses tempos, algumas
relacionadas com o tempo em que era coqueira dos tiradores de cortiça.
Lembro-me tão bem! Parece que estou
vendo as malhadas que a gente fazia onde
estavam aqueles grandes sobreiros e
depois ali debaixo metíamos as nossas coisas, perto das árvores para a orvalheira não
cair em cima da gente.
Quando íamos para aqueles sítios longe, e
não podíamos vir a casa, partíamos logo de
manhã muito cedo, ainda com escuro, e
quando chegávamos lá arrumávamos as
nossas coisas todas ali num sitiozinho.
Fazíamos a cama num instante, perto das
árvores. Era Verão, não chovia, mas ali
debaixo das árvores estava-se mais aconchegado.
Eu e o meu marido ficávamos mais afastados e os que não tinham mulher iam mais
para lá para estarmos todos mais à vontade, porque já se sabe, eles diziam tudo
uns aos outros na brincadeira.
Dormir em cima da cortiça eu nunca
dormi. Dormia numa cama de palha que a
gente apanhava por ali - estendia-se no
chão e pronto. Algumas pessoas ficavam
só debaixo dos sobreiros, outras faziam
uma cobertura com a cortiça. Alguns queriam antes estar vendo as estrelas e não queriam nada por cima. Outros ainda estendiam uma gorpelha [grande alcofa de
palha] e depois uma manta de lã e faziam
assim a cama.
De manhã, como eu era a coqueira, o meu
marido levantava-se cedo e acendia o lume
para me ajudar. Era um lume como daqui a
além [cerca de sete metros] e depois
panelas de um lado e de outro. Eu cuidava
daquilo tudo, mexia numa, mexia noutra.
Eles deixavam logo o arrozinho ou as batatinhas que queriam pôr na panelinha,
ficava logo tudo orientado. Eu depois começava na primeira e era até à última. Eles
punham aquilo tudo num cordão, era uma
panela, outra panela, até à última e os sacos
a mesma coisa. Era assim para eu não me
enganar, porque escrever quase ninguém
escrevia. Se sabia escrever, punham ali
umas letrinhas e uma pessoa orientava-se.
Eu nunca me enganei. Mas eles diziam
assim: “Se se enganar não faz mal, isto é
tudo a mesma coisa… arroz, batata, seja lá
o que for a gente come”. Mas nunca me
enganei.
O jantar já não era a coqueira a fazer, cada
um fazia o seu. Levávamos toucinho, batatas, feijão, grão, massa, abóbora e à vezes
um bocadinho de bacalhau.
Em todas as herdades havia um monte dos
lavradores, que iam muitas vezes levar
fruta e presunto aos trabalhadores.
A água era um homem do patrão que
vinha trazer com uma carroça. Trazia a
água porque as bicas ficavam a uma lon-

Mariana Maria Custódia (c. 1960)

Almoço dos corticeiros - Hidalgo Vilhena (c. 1900). Colecção da família Lobo de Vasconcellos

jura. Era difícil uma pessoa ir buscar uma
pinga de água para tanta gente e tanta
panela. O patrão, o dono daquela propriedade, mandava lá pôr água. Tínhamos
sempre água e lenha à farta. Mesmo os
homens também arranjavam lenha, cortavam pernadas das árvores com os machados.
Os homens cantavam modas alegres,
parece que eu estou vendo. Cantavam em
cima dos sobreiros. O meu marido cantava
muito bem e os outros pediam-lhe: ”Custódio canta lá uma modinha” e ele cantava
os dias inteiros mesmo farto de trabalhar.
Porque tirar cortiça é muito cansativo e não
é para qualquer um.
Os homens para saberem os anos que a cortiça tinha faziam um corte em triângulo
com o machado e arrancavam esse bocado

de cortiça e depois viam quantos veiozinhos
a cortiça tinha. Cada veio era um ano e
assim eles sabiam se a cortiça estava capaz
de tirar. A que ainda não tinha o tempo não
se tirava porque depois os compradores iam
olhar a qualidade da cortiça.
Começavam a tirar a cortiça cedinho e
depois ao meio-dia paravam e tinham uma
hora e meia para almoçar e descansar. Eles
tinham de fazer umas doze horas por dia.
Eu à tarde ia apanhar tacos e metia-os
dentro de uma rede redonda. Depois ia
tudo não sei para onde, para as fábricas.
Não faziam logo uma grande pilha, iam deixando uma pilhazinha aqui outra mais além.
Passado um tempo eles carregavam tudo
para a eira dos lavradores. Depois da debulha, quando a eira já não fazia falta, empilhavam ali a cortiça toda, porque se a dei-
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xassem naqueles corgos, uma aqui outra ali,
roubavam-na.
Ficávamos ali até o trabalho acabar e
depois íamos para outra herdade. Era trabalhar quase de sol a sol. Eu ia-me lavar
naquelas ribeiras. Eles iam tirar cortiça e eu
ia-me lavar nas ribeiras.
À noite não tínhamos nada para fazer. O
que é que a gente havia de fazer? Não havia
uma televisão, nem um rádio, nem um
relógio sequer. Só o manageiro é que tinha
relógio.
Eu era capaz de ainda ir dar com os sítios
onde a gente dormiu e onde a gente fazia o
comer.
A partir de entrevista por Luísa Bruno a 8 de
Agosto de 2011.

Francisco José Sabino | Brites Sabino

Memórias da fábrica
de cortiça Socor
Francisco José Sabino nasceu no Escoural, Évora, em 1920. Chegou a Sines em 1960 para tomar posse de
uma fábrica de cortiça, entregue a seu pai como pagamento de uma dívida. Pôs a fábrica a laborar e
fixou-se aqui até hoje. A sua história é-nos contada pela sua filha Brites Maria do Ó Sabino, que nasceu
em Sines um ano depois e que cresceu, brincou, trabalhou e viveu toda uma vida na fábrica de cortiça
Socor.

Francisco José Sabino (c. 1960)

enorme onde cabiam dois fardos com não sei
quantas toneladas. A que não era exportada
passava para o lado das rolhas, onde está
agora o Teatro do Mar.

Carro de Carnaval na fábrica Socor, com Francisco José Sabino, à direita, exibindo o troféu do 2.º prémio (1960)

A fábrica já existia havia muitos anos. Mas
o meu pai não era de cá, tinha herdades, era
um dos maiores produtores de gado e cereais em Évora e arredores. O meu avô era o
manda-chuva daquilo tudo. Num negócio
feito em Évora, na Herdade da Casa Branca, não sei se de vacas ou cabras, há um
indivíduo que não paga e como penhora
cede a fábrica ao meu avô (fábrica essa que
ninguém sabia onde era, porque de lá ninguém sabia que existia Sines nem perto
nem certo).
O meu avô veio com o filho mais velho,
que é o meu pai, porque aquilo era hierárquico. Vem ver onde é que ficava essa tal
da fábrica. Quando chegaram, ficaram a
olhar para isto… Não percebiam nada de
cortiça, nem nunca na vida tinham pensado em vir a entrar neste negócio. Diz
então o meu avô: “Meu filho! O menino
fica, você é o primogénito, vou-lhe arranjar
um sócio-gerente que perceba de cortiça
para o ajudar”. Vem o senhor Guerreirinho,
que ficou sob a alçada e confiança do meu
avô. O senhor Sabino fica cá sem perceber
nada de Sines, sem saber nem para que
lado ia nem para que lado vinha, com o tal
de Guerreirinho, e começaram a fábrica.
A vida na fábrica
Trabalharam aqui muitos homens e mulheres. Chegaram a ser cento e tal pessoas,
que trabalhavam durante o Inverno e no
Verão eram liberados para a pesca, para

amanhar as redes e para os restaurantes,
porque era a época turística. Era também
quando o meu pai ia comprar cortiça no
campo. Em Setembro / Outubro retomavam o trabalho.
Na altura não havia mais nada e o Inverno
era rigorosíssimo. A vida na fábrica também era dura, eu acho que especialmente
para o homem da caldeira. Eu sempre o vi
preto. Eu chegava a perguntar se ele era
mesmo preto, mas o homem era branco.
Havia a horta que se cultivava, porque isto
era um sistema de sociedade em que as pessoas cultivavam o que consumiam. Só comprávamos o peixe. As vacas vinham inteiras das herdades, eram partidas e iam para
as salgadeiras, que ficavam na primeira
casa da entrada. Conservavam-se aí e duravam o ano todo.
Os trabalhadores traziam um farnel de
casa e outras vezes, normalmente nos
meses de Maio e Junho, a minha mãe fazia
um rancho. Punha-se uma mesa que tínhamos, em forma de S [de Socor], e a minha
mãe cozinhava para aquela gente toda, em
grandes panelas da pensão “Beira-Mar”.
Depois era vinho e melancias muito grandes, tudo de boa qualidade.
Os trabalhadores eram pagos à semana.
Eu lembro-me de ver muitas moedas, era
tudo pacotinhos de moedas e lembro-me
de as contar e ajudar a pôr o nome nos pacotinhos: Carrasqueira, Rafael, Sr. David, etc.
O meu pai sempre foi um homem extrema-

mente justo e honesto. Não é um homem
de brincadeiras, é um homem sério. Eu só
conheci o meu pai a trabalhar.
A fábrica começa em grande porque
faziam desde as rolhas aos tapetes e exportavam. A cortiça vinha em bruto, era escolhida, eram feitos os fardos, era prensada e
a seguir ia para a caldeira. Ainda está lá a
chaminé e por baixo está um buraco

Festas e perigos
A Socor aparece como o renascer da indústria corticeira em Sines, que existiu mas
estava em baixa. Tem uma grande importância para Sines em termos de mercado de trabalho e de oportunidades.
É nessa altura [1960] que o meu pai é desafiado e entra por brincadeira na construção
de um carro de Carnaval, que representava
uma fábrica de cortiça. É o camião que ia buscar a cortiça, uma Daf azul muito grande,
toda forrada em rolhas de cortiça. Ganhou o
2.º prémio.
A fábrica funcionou desde 1960 até ao 25
de Abril. Começou a haver falta de gente
para trabalhar. Entretanto a cortiça entra em
queda vertiginosa e o meu pai já estava cansado e era sozinho. Os irmãos não percebiam do negócio e ele já estava com mais de
50 anos e resolveu acabar. Não estava para ir
sozinho por aqueles matos fora.
Era uma vida ingrata e o camião virou-se
várias vezes na estrada. Porque aquilo era
assim: tinha de ir de monte em monte, escolhia a pilha, era carregada para o carro (eram
alturas disparatadas!), as estradas eram
muito estreitas, a pilha batia nas árvores e
virava o camião. Eu não sei como é que ele
não morreu com os homens.
Nós brincávamos aqui: eu, a Lili, o meu
primo Isidro, a Julieta, o João Luis. Brincávamos todos na cortiça, era muito bom! Isto
para mim tem muito significado: foi aqui que
eu brinquei. Todos os dias acabávamos a
brincadeira da mesma forma: na banheira e
chorando.
E foi esta a história da fábrica que durou
anos e acho que foi agradável enquanto
durou. Há uma certa saudade às vezes, mas
os tempos mudam e a idade avança. Mas
isto ainda está tudo igual…
A partir de entrevista por Luísa Bruno a 10
de Agosto de 2011

Painel de azulejos da estação de caminhos-de-ferro - Gilberto Rendas - Fábrica Sant’Ana (1935)
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