Nós

O que os une
Tradição
Começaram a aprender com
quem sabia fabricar um sapato
manualmente. Conviveram
com as antigas técnicas da
arte. Uma experiência que lhes
permite perceber com exatidão,
a evolução registada no sector do
calçado
Respeito
O sapato está-lhes no centro da
profissão e têm isso bem presente.
Por essa razão, tratam-no com
respeito. E com a perceção de que
se trata de muito mais de que um
simples objeto do quotidiano

Fernanda
O pai era sapateiro. E Fernanda
Silva, hoje com 51 anos de idade,
seguiu-lhe as pisadas. Foi a ver o pai
trabalhar, na oficina situada na Bajouca
(Leiria), que aprendeu o ofício. Era
ainda “menina” quando começou. Mais
tarde, acabou por abrir a sua própria
oficina, já na cidade de Leiria. E é lá,
na rua Latino Coelho, que todos
os dias se dedica à arte que
aprendeu desde
pequena.

Leiria
É no coração da cidade que
desenvolvem a atividade. Fazem
parte do rol de profissões que, no
centro urbano, enfrentam o perigo
de desaparecimento

O que os separa
Profissão
Viriato começou no ofício no
tempo em que ainda fazia sentido
do ponto de vista económico, fabricar sapatos. Aprendeu a fazê-lo,
portanto. Já Fernanda iniciou-se
na profissão na área das reparações. Mas lembra-se de ver o pai a
fabricar sapatos
Herança
Enquanto Fernanda aprendeu
com o pai o ofício, herdando
a profissão da família, Viriato
aventurou-se a aprender a arte
numa oficina da cidade de Leiria

PUBLICIDADE

Qualidade
Viriato é fã dos sapatos em pele
e sola de outros tempos. Eram
melhores nessa altura, assegura.
Fernanda até concorda mas
garante que atualmente há
sapatos bons e até mais bonitos.
Não são todos, mas existem, diz

Viriato
Encontro de gerações
Depois de experimentarem o ofício de sapateiro,
foram aprendendo a gostar cada vez mais da
atividade. Fernanda Silva e Viriato Relvas,
trabalham em Leiria e conhecem, como poucos,
os sapatos e os seus segredos
Carlos S. Almeida (textos)
Joaquim Dâmaso (fotos)

É de Leiria e em “miúdo tinha
tendência para ser pedreiro”.
Mas a sua experiência na profissão
não o agradou. Aos 15 anos, tinha um
irmão que trabalhava numa oficina
de sapateiro, na rua do Beirão, na
zona histórica de Leiria. E o patrão,
“o senhor Eduardo” convidou-o:
“senta-te aí para aprenderes a ser
sapateiro”. Viriato tem 77 anos
e trabalha desde então
naquela oficina.
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Fernanda Silva

?

Viriato Relvas

Mais vale um
sapato na mão
que dois a voar?

Mais vale um sapato
na mão

As sapatilhas
são a segunda
divisão dos
sapatos?

Sim, o sapato é mais
digno

Há muitos sapatos...

Há mais ingratos
que sapatos?

É bem capaz de ser
verdade

Só o que é bom é que
chega a chinelo

Todo o sapato
lindo dá em
chinelo velho?

Nem todos...

É por-lhe as capas

Afinal, como é
que se dá corda
aos sapatos?

Andando

Claro que mais vale
um sapato na mão

Acho que são
equiparados

Gosto de ver

Gosta de
sapateado?

Gostava de ver o
Bing Crosby, grande
bailarino

Faz a pessoa

O hábito faz
o monge. E o
sapato?

Faz o sapateiro

Claro

Ninguém em
especial

Depende de cada
situação

Trabalha como se
fosse o cliente

Na vida, tal como
nos sapatos,
as coisas boas
chegam aos
pares?
Quem é que
gostava mesmo
de calçar?

Ninguém em
especial, todos os
clientes são iguais

Os sapatos
podem ajudar
a encontrar a
cara metade,
como no caso
da Cinderela, ou
isso são apenas
histórias para
crianças?

Acho que não, nem
olhamos para os pés...

O melhor
sapateiro é
aquele que…

Feito de pele e sola

E o melhor
sapato é…

Nem todos
provocam dor de
costas, depende da
estrutura do sapato

O salto alto é
uma boa ideia ou
é meio caminho
andado para
uma boa dor de
costas?

Eram bons. Mas
atualmente também
há bons sapatos

26

Chegam pois

Os sapatos de
antigamente é
que eram bons?
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Não mente

De pele e sola

Há pessoas que
aguentam bem o
salto alto

Eram melhores,
tinham outra
qualidade

O sapato diz
muito sobre
quem o usa

Nota evolução na profissão ao
longo dos anos?
Viriato Relvas (VR) • Agora é mais
fácil: há boas colas. Antigamente o
trabalho era feito com recurso a farinhas. Fazíamos cola com farinha,
para colocar na palmilha, mas depois enrolava-se tudo. Agora não é
assim, a cola é boa e muitas solas
são coladas, outras são cosidas. É
um pouco mais fácil. Comecei a
aprender com sapatos novos, botas de cabedal e sandálias e agora
é impossível fazer isso: quase que
dão [o calçado] nas lojas, sobretudo nas lojas chinesas. Não se
faz uma peça à mão porque fica
muito caro.
Ainda fabrica sapatos?
VR • Já não, agora só conserto e
não há muito para fazer, além do
mais temos a crise.
Há uma grande diferença em
relação ao tempo em que começou a aprender?
Fernanda Silva (FS) • Nunca fiz
calçado novo, comecei logo nas
reparações. O que noto é que os
materiais atuais não têm nada
a ver. Quer dizer, ainda aparece
sola e pele e bons materiais,
mas muito menos. Atualmente,
é tudo mais à base de plásticos
e aparecem materiais que eu
nem sei ao certo o que são: não
se trata de plástico, nem de sola,
nem de borracha: é uma mistura.
Nestes casos, temos de ter um
bocado de criatividade e imaginar a melhor forma de trabalhar
esses materiais. Além do mais,
entretanto, surgiu a cola forte
que nos ajuda imenso e resolve
muitas situações.
Chegou a trabalhar com a cola
de farinha?
FS • Já não.
VR • Nessa altura fazíamos calçado novo que levava palmilha
em sola, que era pregada à forma
e os enchimentos era com essa
massa. Agora já não se faz isso,
já nem há couro para isso. Agora
as miras, por exemplo, são todas
em plástico.

Os sapatos duravam muito mais
tempo?
VR • Muito mais, nada que se
compare. Além do mais, na altura tirava-se as medidas ao cliente, agora não se faz isso.
E os clientes, mudaram muito?
FS • Há de tudo. Há os clientes
que percebem e sabem exigir,
outros não. Sempre foi assim.
VR • Eu acho que antigamente
os clientes eram mais exigentes.
Alguns davam mesmo muito trabalho. Atualmente nem tanto:
os clientes querem é o calçado
pronto. E nós temos de arranjar
o calçado o melhor que nos for
possível, como é evidente.
E nestas alturas de crise, recorre-se mais à reparação de
calçado?
VR • Nem por isso. Já cheguei a
fazer grandes serões, mas hoje já
não é preciso.
FS • O que noto muito são pessoas que pedem para arranjar
calçado antigo, em pele de qualidade.
Calçado que estava esquecido
mas que ainda pode ser útil...
FS • Muitos pares. É mais uma reciclagem de calçado e uma maisvalia para nós que temos mais
trabalho.
VR • Nalguns casos caem as capas...
FS • ... pois o material fica ressequido. Noutros casos os sapatos
abrem todos porque as colas secam muito…
Chegou a fabricar sapatos?
FS • Não.
VR • O teu pai fez muitos...
FS • Muitos... E lembro-me de os
ver fazer.
E o senhor, lembra-se dos primeiros sapatos que fez?
VR • Os primeiros sapatos que
fiz foram para mim próprio. Hoje
serão poucos os que saberão fazer um sapato à mão. Há três ou

quatro sapateiros que sabem,
mas muitos já não. Mas também
já não temos nem vagar nem paciência para isso. Era algo que
dava muito trabalho.
Entretanto, deixará de existir quem saiba fazer sapatos à
mão...
VR • Nem sequer compensa fazêlos.
Mas esse saber-fazer irá desaparecer?
VR • Vai. Não há ninguém a
aprender.
Seria viável manter o fabrico
manual dos sapatos?
VR • Se calhar não.
FS • Acho que o trabalho manual
tem sempre o seu estilo…
VR • Mas já não temos os moldes
nem as formas, só as velhas.
FS • As duas coisas funcionavam
bem em simultâneo. As bases poderiam ser feitas à máquina, os
modelos e acabamentos seriam
feitos à mão. Isso torna o sapato
mais individual e personalizado.
O sapato diz muito da pessoa
que o usa?
FS • Sim, sim, tal como o nosso
trabalho. Diz muito. E por vezes
quando nos entregam o sapato,
conseguimos ver, aproximadamente, o tipo de cliente que se
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apresenta...
Lê-se um pouco da pessoa pelo
sapato?
FS • Exatamente.
Não quer explicar essa ideia um
pouco mais?
FS • Não, não, (risos)
Imagine que eu lhe deixava
umas botas para reparar, daria
para perceber um pouco sobre
mim?
VR • Sim, dá para perceber...
Até quando pretende continuar
a trabalhar como sapateiro?
VR • Qualquer dia acaba.
Mas imagina-se a fazer outra
coisa?
VR • Com a minha idade não.
Chegou a imaginar-se pedreiro;
contudo, gosta do que faz?
VR • Gosto. Saindo dali [oficina
de sapateiro], vou direito ao cemitério (risos). São muito anos e
muitas pessoas amigas, pois conheço muita gente em resultado
da minha atividade.
FS • Acho que quanto mais fazemos, mais curiosidade e interesse temos. É uma atividade
bastante desafiante. Quem vê,
pensará que é monótono mas
acho que é muito desafiante: es-

Antigamente os clientes
eram mais exigentes.
Alguns davam mesmo
muito trabalho. Atualmente nem tanto: os clientes querem é o calçado
pronto”
Viriato Relvas

Por vezes quando nos
entregam o sapato, conseguimos ver, aproximadamente, o tipo de cliente
que se apresenta”
Fernanda Silva

tão sempre a aparecer modelos
e materiais diferentes. Além do
mais, tanto estou sentada como
vou ao balcão ou às máquinas.
Como há uma tão grande diversidade de modelos, todos os dias
surge um problema novo para
resolver.
E esta profissão é o que planeia
continuar a fazer?
FS • Sem dúvida, espero que a
crise não acabe connosco.
É curioso, pois seria de esperar
que em tempo de crise as pessoas recorressem mais ao sapateiro...
FS • Há uma coisa que eu esperava, quando comecei a sentir a
crise. Eu pensei: tenho aqui tantos sacos que os clientes não vieram buscar, esta é uma óptima
oportunidade para as pessoas
se lembrarem do que têm aqui
esquecido. Mas permanece tudo
na mesma. O pior da minha profissão é isto: pessoas mandam reparar mas não vêm buscar.
VR • Eu também tenho essa situação mas não deito fora porque
penso que poderão voltar para
os vir buscar.
Qual é o maior inimigo da vossa
profissão? São os sapatos baratos que se vendem em qualquer
esquina?

VR • Parece-me que sim. Os sapatos descolam-se muito...
FS • É mau para o cliente e para
nós, porque não é rentável: arranjamos num sítio e estraga-se
logo noutro.

A loja que tinha
todos os artigos
para sapateiro

Os portugueses têm orgulho na
qualidade dos sapatos nacionais. Afinal, são mesmo bons e
comparam bem com os de outros países?
FS • Muito bem.
VR • O nosso e o italiano é o melhor calçado que há no mundo e
temos exportado muito calçado.
FS • É de boa qualidade e nota-se
a diferença.

A “Loja de Solas e Cabedais e
todos os artigos para sapateiro”
morava nas “arcadas” da Praça
Rodrigues Lobo, em pleno coração de Leiria. Fundada em abril
de 1939 por José Marques Cordeiro, aquele espaço comercial
era conhecido como a loja do
“Cordeiro das solas”.
Para além dos artigos essenciais para o trabalho de sapateiro, aí também se vendiamse peles para diversos usos e
artigos em cabedal, por exemplo. Chegou também a ser local
para aquisição de bilhetes de
autocarro para a Agência Vilela. Até há cerca de 15 anos,
a família do fundador esteve
ligada à loja. O espaço acabou
por fechar portas algum tempo
depois. Foi em frente à antiga
loja do “Cordeiro das Solas” que
decorreu a conversa com este
par de sapateiros.

Os leirienses têm orgulho e cuidado com o que calçam?
FS • Acho que há uma tendência para se optar por um calçado
que seja saudável.
VR • Mas muitos recorrem ao
calçado barato, até porque o dinheiro escasseia. Há quem regateie por um desconto, mas também há quem ache que eu levo
mais caro do que levo de facto.
Chega a ser giro: por vezes, para
uma simples colagem não levo
nada. A pessoa responde que assim não pode ser. E eu respondo
que mais barato não posso fazer
(risos).
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