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Nota Histórica da MJS
Algures no fim dos anos 1870/80, o Sr. Manuel Viegas Jacinto Júnior fundou uma
fábrica, nos ALMARGENS, para cozer cortiça conhecida por Manuel Jacinto, que
mais tarde entregou a um dos seus sete filhos, o seu mais velho Manuel Viegas
Jacinto e se deslocou para Faro, onde já havia um porto, onde entravam batelões,
para levarem a cortiça da Serra do Caldeirão, para o resto do mundo, onde era
transformada.
O Sr. Manuel Viegas Jacinto, homem empreendedor, continuou a cozer e exportar
cortiça já cozida e mais tarde evoluiu para a produção de quadros em cortiça que
nos anos 20/30/40 davam origem a uma rolha produzida por garlopa, que se
chamava, rolha de imitação.
Nesse tempo difícil, já empregava mais de 100 pessoas, pessoas residentes na
vizinhança, e que alem da agricultura nada mais tinham para obter rendimento.
Acabando a segunda grande guerra e depois do período recessivo, avança com a
legalização da empresa com o registo de alvará em 1939, época em que grande
parte dos São Brazenses se deslocam para perto da capital, Montijo e Moita onde já
tinham energia elétrica e onde mais facilmente podiam exportar o que fabricavam.
Mesmo assim o Sr. Manuel Viegas Jacinto investe na produção de energia rotativa,
com dois motores diesel de grandes dimensões e começa a produzir rolhas naturais
cónicas, e rolhas de imitação, sendo que nessa época foi um dos maiores
produtores desse produto.
Mais tarde, já com os seus filhos Manuel Francisco e Américo Jacinto funda uma
outra fabrica na Moita, mantendo a produção das conhecidas rolhas naturais,
cónicas e cilíndricas e passando a produzir e a exportar mais matéria prima em
fardos, por calibre e qualidade.
Em 1983, os seus sucessores, mudam o nome da empresa para o atual Manuel
Jacinto & Sousa, Lda. e prosseguem a produção de fardos, rolhas naturais cónicas e
cilíndricas e seus subprodutos, aparas e granulados.
Hoje continua, com a quarta geração, dedicando-se unicamente á produção de
rolhas e venda direta aos engarrafadores sendo, que vários milhões de garrafas em
todo o mundo, são hoje vedadas e os seus vinhos envelhecidos com rolhas MJS.
Por tudo isto agradece a atribuição pela autarquia da Insígnia Municipal de Mérito.

