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RESUMO 

O Contrabando foi, durante muitas décadas, um meio de sobrevivência para as 

populações raianas. Num país como Portugal, com mais de um milhar de quilómetros de 

fronteira partilhada com Espanha, existem numerosas localidades, mais ou menos relevantes, 

que têm em comum um passado ligado ao contrabando e uma cultura de fronteira própria. 

Tourém, no Concelho de Montalegre é uma dessas localidades, uma pequena aldeia que, 

teve em tempos uma importância considerável no fenómeno do contrabando, o qual ajudava 

ao sustento de inúmeras famílias daquela localidade. 

A fronteira entre Portugal e Espanha, é, hoje, apenas uma memória daquilo que foi e 

que representou em tempos. Após os Acordos de Schengen, os países que assinaram estes 

acordos permitiram a abertura das suas fronteiras o que, sendo uma mais valia para a 

generalidade dos países, alterou de forma significativa a vida das pessoas que viviam da 

fronteira, de forma mais ou menos lícita. Desde então a fronteira foi deixada ao abandono, o 

que tem provocado um aumento de uma faixa de território cada vez mais vazia dos dois lados 

da fronteira. 

A presente dissertação pretende fazer uma reflexão, através da fotografia documental, 

sobre o atual estado da fronteira, dando um destaque especial, ao território em si e aos antigos 

contrabandistas. Pretende-se, assim, trabalhar a memória deste local, através do presente, 

procurando tentando ser um contributo para uma discussão ou pensamento sobre o futuro da 

fronteira. Por outro lado, espera-se que esta dissertação possa ser um contributo para a 

patrimonialização do contrabando e de toda a cultura da fronteira a nível local e nacional. 

Para tal, foi desenvolvido um trabalho documental autoral, no qual se faz uma 

interpretação da atualidade local de Tourém, incidindo principalmente nos temas do território, 

da fronteira e da memória, no qual se inclui o contrabando. 

 

Palavras-chave: Tourém, Contrabando, Fotografia Documental, Memória, Território
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ABSTRACT 

Smuggling was, during decades, a mean of survival for the borderer populations. 

In a country like Portugal with more than one thousand kilometers of shared border 

with Spain, there are many locations, more or less relevant, that have in common a 

past connected to smuggling and its own border culture. Tourém, in the municipally of 

Montalegre its one of those locations, a small village that, once had a considerable 

importance in the smuggling phenomenon, which helped in sustaining a lot of families 
from that location. 

The border between Portugal and Spain, it is, today, only a memory of what it 

was and had represented in the past. After the Schengen Agreements, the countries 

that have signed such agreements allowed the opening of its borders, which, being an 

asset for most of the countries, changed significantly the life of the populations living 

in the border, in a more or less lawfully way. Since then the border was left abandoned, 

which has caused an increase of a strip of territory becoming empty in both sides of 
the border. 

This thesis aims to reflect, through documentary photography, about the state 

of the border, with special emphasis, to the territory itself and former smugglers. It is 

intended, therefore, to work on the memory of this place, through the present, 

attempting to be a contribution for a discussion about the future of the border. On the 

other hand, it is expected that this thesis can be a contribution for the smuggling 

patrimonialization and the whole culture of the border on a local and national level. 

For this purpose, it was developed an authorial documentary work, in which it is 

done an interpretation of Tourém’s actuality., focusing mainly on the themes of the 
territory, border and memory, in which includes smuggling. 

 Keywords: Tourém, Smuggling, Documentary Photography, Memory, Territory 
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1. INTRODUÇÃO 

Factos, personagens, objetos e lendas vão construindo culturas com o passar do 

tempo.  Tal como muitos outros temas, a vida na fronteira perdura, ainda hoje, na memória de 

muitos, envolta em mitos que tendem a misturar a realidade com a fantasia, na qual homens 

desafiavam a morte na busca de riqueza, ou até da sua liberdade.  

As divisões políticas, geográficas, militares e linguísticas são obra do Homem, mas os 

povos fronteiriços, quase sempre, ignoraram estas barreiras, estabelecendo, entre si, relações 

solidárias e coniventes, privilegiando o comércio local, ignorando as imposições do poder 

central e dando origem ao chamado Contrabando. Este é um fenómeno global e encontrado 

praticamente junto a todas as fronteiras mundiais. Também entre Portugal e Espanha, dois 

países que partilham uma linha de mais de um milhar quilómetros de fronteira, que se encontra 

estabelecida no atual desenho há cerca de dois séculos, se encontram diversos locais 

propícios a este fenómeno, quer através de rios - a raia molhada - quer por terra, onde a 

divisão é feita, apenas, por marcos de fronteira - a raia seca. É esta última que se encontra 

em Tourém, uma povoação do Concelho de Montalegre, com cerca de uma centena e meia 

de habitantes, onde ninguém esconde o passado da localidade ligado ao contrabando, não 

só de produtos e animais, mas também de pessoas que tentavam, “a salto”, atravessar a 

fronteira e emigrar para outros países. Sente-se que o poder central está demasiado longe e 

que esta, tal como outras terras longínquas desse poder, que durante séculos foram votadas 

ao esquecimento, criaram laços e métodos próprios de ligação no comércio com o outro lado 

da fronteira, havendo uma convivência muito próxima entre povos, que por vezes ia contra a 

inimizade e mesmo a guerra entre os países. 

Na Europa atual, sem fronteiras, com uma moeda única maioritariamente 

implementada e com mobilidade livre de pessoas e bens entre os seus estados membros, 

não existe espaço para o contrabando raiano entre países vizinhos. Importa, então, preservar 

as histórias enquanto podem ser recolhidas na primeira pessoa, entender o contrabando em 

épocas diferentes, nomeadamente o pré e pós 25 de Abril de 1974 em Portugal, bem como a 

dinâmica que moedas diferentes e a sua cotação imprimiam às trocas, quer de um lado quer 

do outro da fronteira. 

Os rostos, os caminhos e os meios utilizados são, também, uma parte importante da 

história que deve ser documentada, impondo-se, assim, o recolher de imagens das pessoas 
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e locais onde se cruzava a fronteira, bem como da própria fronteira e dos caminhos 

secundários que ligam os dois países. 

Surge, então, a fotografia como sendo o documento de suporte a este trabalho. 

Sabendo que, desde o seu aparecimento, foi dado à fotografia um valor documental 

importante, sendo, até, encarada como o registo visual da realidade e estando, ao longo do 

tempo, presente em diversas áreas de conhecimento científico, é vista, hoje, como 

representação ou indício da realidade, sem ser, no entanto, considerada o registo fiel da 

mesma. É com este pressuposto e com o intuito da criação de um documento fotográfico que 

permita, através de um exemplo singular, recordar e refletir sobre o contrabando na fronteira 

portuguesa, junto a Tourém, que será elaborada a componente prática deste trabalho. 

 

1.1 Objetivos 

Este trabalho, constituído por uma investigação sobre o contrabando na fronteira 

portuguesa, particularmente na zona de Tourém, apoiada pelo documento fotográfico, tem 

como principal objetivo ser um objeto de memória sobre pessoas e território, bem como um 

documento atual sobre a fronteira e ainda uma reflexão sobre os contextos socioeconómicos 

locais. Pretende-se, então, retratar as pessoas que, em épocas diferentes, participaram nesta 

atividade clandestina, os percursos utilizados para fazer o contrabando - maioritariamente 

isolados e abrigados - bem como a paisagem envolvente, ou seja, o próprio território fronteiriço 

em si, tendo sempre em conta testemunhos e memórias obtidos. 

É, ainda, pretendido, que, através de uma perspetiva histórica e local, seja possível 

fazer uma reflexão mais abrangente e atual sobre os conceitos de fronteira e migração, que 

se encontram, atualmente, em discussão e em convulsão profunda na Europa. 

É tida em conta, também, a visibilidade local, uma vez que as regiões fronteiriças são 

cada vez mais isoladas, envelhecidas e desertificadas, em parte devido à abertura das 

fronteiras, o que fez com que as pessoas cujo trabalho estava, de alguma forma, ligado ao 

seu controlo acabassem por abandonar estas terras com as suas famílias, mas também 

porquê sendo áreas maioritariamente rurais, de baixa densidade, onde, praticamente, não 

existe indústria e os poucos trabalhos se encontram ligado ao setor primário, sofrem o êxodo 

das gerações mais novas para polos urbanos. Neste momento, o espaço da fronteira, como 
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no caso de Tourém, é um espaço com potencial turístico, quer de natureza, quer cultural. 

Considerando que este trabalho engloba uma componente fotográfica de documentação de 

pessoas e caminhos ligados ao contrabando, é possível que seja, aliado à Rota do 

Contrabando – um percurso com cerca de onze quilómetros, que liga a aldeia portuguesa de 

Tourém à aldeia espanhola de Randin, entre campos de cultivo e carvalhais, que, era em 

tempos utilizado pelos contrabandistas para passarem os produtos entre os dois países - um 

meio de divulgação desta região e da sua ligação a esta atividade, que, começa a ser 

patrimonializada em Portugal. Como tal, pretende-se que com a recolha de testemunhos dos 

antigos contrabandistas, aliados aos seus retratos e ao trabalho fotográfico sobre a fronteira 

atual, se possa, também, ajudar na patrimonialização do contrabando em Tourém. 

1.2 Motivações  

Paralelamente ao Mestrado em Comunicação e Multimédia, frequentei o Curso 

Profissional de Fotografia, do Instituto Português de Fotografia no Porto, tendo estudado, 

entre outras áreas, Fotojornalismo, Fotografia Documental e Fotografia Autoral. Assim, desde 

início que existia a vontade de fazer uma pesquisa sobre um tema que pudesse ser explorado 

na forma documental, em fotografia, como um projeto de médio prazo, a ser desenvolvido 

durante um período de tempo mais alargado. 

A interioridade é um tema que sempre me despertou interesse, devido à minha 

naturalidade, Vila Real, bem como a todo o imaginário que envolve tanto a fronteira como a 

zona do Barroso, que faz com que nos sintamos no interior ainda mais interior do país, 

completamente distantes do resto do país. 

Procurando, então, aliar a fotografia documental com os temas da fronteira e da 

respetiva memória, o contrabando surgiu naturalmente, uma vez que era uma atividade 

comum entre as gentes de Tourém e de muitas outras localidades fronteiriças do Barroso, 

tornando-o interessante para ser documentado, quer a nível de memória, quer a nível do 

próprio território. 
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1.3 Estrutura do Documento 

Este documento está organizado em seis capítulos, em que o primeiro contém a 

introdução ao trabalho, quais os seus objetivos e a forma como se encontra estruturado. 

No segundo capítulo é feita uma abordagem teórica da história do contrabando, onde 

se incluem alguns excertos de entrevistas feitos a antigos contrabandistas de Tourém, a 

situação atual do espaço fronteiriço e ainda aquilo que tem sido feito para a patrimonialização 

desta atividade e respetivo espaço territorial. 

No terceiro capítulo trata-se a fundamentação teórica da fotografia, nomeadamente 

através de uma abordagem histórica da fotografia enquanto documento e da criação da 

imagem, sendo que, no quarto capítulo, se apresenta a metodologia e do processo de 

trabalho. Justifica-se a escolha das referências fotográficas, fala-se do processo de repérage 

e de entrevistas, da escolha das imagens e ainda das tentativas e experiências feitas ao longo 

do processo de trabalho. 

No quinto capítulo é apresentada a componente prática deste projeto, o trabalho 

fotográfico e é feita uma reflexão autoral. 

Por fim, no sexto capítulo, são feitas as considerações finais sobre o trabalho, bem 

como uma avaliação sobre todo o processo. 

 

 

 

 

  



 

 5 

2. O CONTRABANDO ENTRE PORTUGAL E ESPANHA: TOURÉM 

Neste capítulo faz-se uma breve introdução histórica do contrabando entre Portugal e 

Espanha, abordando a forma como este era feito, particularmente na zona de Tourém, quais 

os produtos mais contrabandeados e os fatores socioeconómicos locais à época (década de 

1950 até meados da década de 1970). Visa, ainda, o atual espaço fronteiriço, as mudanças 

que este sofreu desde a entrada em vigor dos Acordos de Schengen, implicando a livre 

circulação de pessoas e bens e a problemática do seu estado atual. Por último, é abordada a 

forma como a memória do contrabando permanece e as possibilidades de patrimonialização 

deste. 

2.1  Breve Enquadramento Histórico 

A Península Ibérica tem sido palco de um crescimento desequilibrado, a par de 

diferentes potenciais de desenvolvimento, entre o espaço urbano e o rural. O espaço rural 

inclui áreas muito mais desfavorecidas - as chamadas “áreas deprimidas” - que têm sofrido 

com o agravamento do desequilíbrio territorial, potenciando, assim, a sobrelotação 

populacional de áreas favorecidas (Gonçalves, 2004). Entre estas áreas, cada vez mais 

despovoadas, encontram-se as regiões fronteiriças. 

Partindo do modelo político de Estado-Nação, a fronteira é-nos apresentada como uma 

linha que separa comunidades nacionais e que, conforme a época, pode ser considerada 

como uma barreira ou uma proteção (Guichard, 1997). Por outro lado, na perspetiva regional 

e local, é comum a fronteira ser considerada como uma cicatriz histórica: a marca de uma 

separação artificial de algo que nascera unido (Cunha, 2005), mas que foi, durante muito 

tempo, uma linha de vida e a principal fonte de recursos das populações (Guichard, 1997).  

“Aqui a povoação tinha muita gente, e quem diz a 

povoação diz o concelho, e empregos onde é que havia? 

Ou tinha que ser na lavoura, ou então ganhar assim 

alguma “jeirinha”, não é?” (Pires, 2016) 

Em 1864, Portugal e Espanha assinaram o tratado de limites, no qual se pretendia que 

fossem estabelecidas e consolidadas a harmonia e a paz entre os povos limítrofes (Cunha, 

2005). Esta fronteira constituiu um elemento conflituoso, contrário às raízes comuns e valores 

análogos dos povos raianos. Uma cumplicidade sempre manifestada no quotidiano destes 
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povos e nas atividades comerciais, visível na emigração clandestina e no contrabando. A 

emigração era feita através de redes de emigração clandestina, com raízes no contrabando 

raiano, devido às limitações da política emigratória durante o Estado Novo em Portugal, 

particularmente no governo de Oliveira Salazar – até 1968, tendo-se, a partir desta data, já 

com a governação de Marcelo Caetano, verificado algumas alterações. Contudo, continuaram 

a existir restrições à emigração até 1974 (Silva, 2008) - e que, eram contraditórias à vontade 

do governo francês, que via nos emigrantes portugueses uma mão de obra desejável (Silva, 

2008). Para além dos contratos conseguidos pela Junta de Emigração – entidade que tinha a 

função de controlar e gerir a emigração portuguesa, ou seja, cabia-lhe regular de que local e 

quem podia emigrar (Silva, 2008) -, do passaporte de turista, ou de passaporte falso, a maior 

parte desta emigração era feita através da passagem, a salto, que tinha por base saltar 

fronteiras sem documentos, normalmente auxiliados por passadores (Volovitch-Tavares, 

1995).  

“Houve uma época que eram os homens que iam 

pra França, os emigrantes, pessoas que passavam aí na 

fronteira, íamos lá por cima pelos montes e entregávamo-

los a um senhor espanhol. Foi assim que se fez durante os 

anos. Eu cheguei a levar muitos homens. Levava-os lá pra 

cima para uma povoação que se chama Vilar já em 

Espanha. Levava-os para lá de noite, entregava-os lá e o 

homem depois dava-lhes o seguimento para Orense e o 

de Orense depois tomava conta ao outro e era assim.” 

(Raimundo, 2016) 

A atividade do contrabando é universal, atravessando espaços e tempos. Tem, na sua 

base, o cariz económico e assume-se como um desafio a todas as regras legisladas, tendo-

se tornado numa atividade marginal, praticada por pessoas que fugiam, também, à regra, o 

que lhes conferia uma dimensão de marginalidade quase heróica. Entende-se, assim, por 

contrabando, a introdução clandestina de produtos num território demarcado por uma fronteira 

político-administrativa (Silva, 2009), encontrando-se, primeiramente, no vocabulário 

português em 1551, e, posteriormente, em 1712, sempre ligada ao “comércio clandestino de 

mercadorias sujeitas a direitos com que se defrauda o tesouro público” (Marques, 2004). Nas 

terras de Barroso, existia, principalmente o “pequeno contrabando” que servia, 

essencialmente, de complemento à agricultura, à pecuária e ao pequeno comércio, atividades 

que, normalmente, estavam associadas a rendimentos baixos. Era ao mesmo tempo uma 

forma de resistência à ordem, à lei e às regras económicas de um país (Lavado, 2006). 



 

 7 

 

“Mas os contrabandos aqui (em Tourém, durante o 

final da década de 1950 e início da década de 1960) eram 

pequenos, isso que se ouve de passar camiões e camiões 

de gado, era para outros lados, aqui passava-se de vez em 

quando uma vacas, mas não se passava assim grandes 

contrabandos.” (Lopes, 2016) 

Os contrabandistas viviam continuamente na raia, correndo constantemente o risco da 

perda de mercadoria, de dinheiro, da sua própria liberdade e, em casos extremos, da própria 

vida. Eram pessoas com elevado grau de conhecimento do território onde se movimentavam, 

uma vez que, quanto maior fosse o conhecimento das rotas a seguir e dos esconderijos 

possíveis, maior seria a probabilidade de desempenhar o seu papel em segurança. 

Associados a estes conhecimentos existem, também, atributos pessoais, não menos 

importantes, tais como a força física e capacidade para correr riscos e para desaparecer, fazer 

desaparecer o seu rasto ou dos objetos que transportava e, ainda, o princípio da família, uma 

vez que, o contrabando surgia, muitas vezes, como resposta às necessidades económicas 

familiares (Cunha, 2009). 

“Tínhamos que andar de noite. Conhecíamos os 

caminhos todos, as passagens e tínhamos que controlar 

os guardas fiscais para que eles não nos vissem. A gente 

era aqui da aldeia e controlava os guardas. Um está ali, 

outro está a jogar à sueca, outro está não sei onde (…) A 

gente estava “experimentado” aqui da lavoura, eramos 

novos, estávamos rijos!” 

Escondi-me e eles foram atrás de mim, para me 

agarrar. Eles não me queriam fazer mal, o que queriam era 

que eu lhes levasse o café a Randín. Mas eu desapareci. 

Escondi-me e esperei muito tempo escondido com um pé 

na água gelada, mas aguentei. Depois não vim direto para 

cá, dei a volta lá por cima para atravessar o rio que nós 

chamamos umas pondras. Aquelas passagens. Vim por lá 

e escapei-me (Raimundo, 2016). 
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Podiam atuar de forma solitária ou em grupo sendo que, esta última, era a forma mais 

usual, uma vez que permitia um maior apoio e segurança (Lavado, 2006). 

Às vezes éramos aos vinte, quando era muita a 

carga, ou dez ou doze, conforma calhava. Sozinho, 

sozinho, a gente também não ia muito, mas quando eram 

menos coisas íamos com mais um ou dois. (Pires, 2016)

  

É importante referir que havia vários tipos de contrabando: o contrabando informal e o 

contrabando organizado. Havia, também, diversos tipos de contrabandistas: os contratados, 

os ocasionais e ainda os profissionais. Originários de diferentes estratos sociais e com 

objetivos diferentes, para uns o contrabando servia como meio de sobrevivência, para outros 

era a forma de conseguirem ascender socialmente. Havia, ainda, aqueles que acumulavam 

capital e que estavam, normalmente, associados às elites relacionadas com esta atividade 

(Silva, 2009). 

“Dava lá para ficar rico. Só se fossem aquelas 

pessoas que o compravam e que o vendiam... Mas 

também nunca se ouviu falar de ninguém que tivesse 

ficado rico com o contrabando, mas dava para governar a 

vida. Nós só ganhávamos a nossa jeira. Naquela altura 

acho que eram dez pesetas. Quando andávamos noutros 

contrabandos, desde escurecer até amanhecer, era uma 

média de cem pesetas por noite. Naqueles anos já era 

dinheiro.” (Pires, 2016) 

As forças de autoridade de Portugal e Espanha e os contrabandistas jogavam, entre 

si, um jogo de fronteiras e de limite territorial, onde não era possível perseguir quem foge, mas 

que também não era completamente seguro. Por outro lado, existia, muitas vezes, a 

cumplicidade das autoridades, que chegavam a desempenhar um papel duplo, no qual eram, 

ao mesmo tempo, autoridade e cúmplice, sendo que, em alguns casos, eram, também, 

contrabandistas (Lavado, 2006). Isto implicava que, o contrabandista tivesse um 

conhecimento detalhado sobre quem era passível e como podia ser subornado. 
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“Aqui os guardas, naquele tempo, também 

recebiam! Pagavam-lhes e eles iam embora para outro 

lado. Era assim…O mal eram aqueles que não deixavam 

passar nada, esse é que era o mal...” (Alves, 2016) 

“Nessa altura tudo “comia”. Os guardas também 

“comiam”. Não era só o pessoal que ganhava alguma 

coisinha, eles ganhavam mais que nós, os maiores 

contrabandistas eram eles. Eles comiam bem, quando 

deixavam passar um já tinham “comido” dois.” (Lopes, 

2016) 

“Mas os daqui “comiam” também porque, é claro, 

podiam não deixar passar, mas convinha porque era 

dinheiro que vinha para cá, não é? Mas para os de lá já 

era ao contrário, já tiravam o lucro lá e os carabineiros, 

naquela altura, prendiam mais do que aquilo que prendiam 

os daqui.” (Pires, 2016) 

Mas se por um lado, como foi já referido, havia alguma complacência e até 

cumplicidade entre as autoridades e os contrabandistas, outros casos havia em que a 

intransigência estava patente relacionada, muitas vezes, com pressões superiores e com a 

ideia de que quem não prendia era porque também lucrava. Isto fazia com que, por vezes, 

houvesse casos de particular agressividade, que variavam consoante os tempos e as regiões 

(Lavado, 2006). 

“O cabo agarrou o meu saco e o sargento agarrou 

o saco da senhora. Era um saco de 20kg e ia dentro de um 

saco de batatas. Ele puxou o saco e eu agarrei-o. Ele 

puxava para um lado e eu puxava pra outro, ele dizia-me 

“Larga o saco rapaz!” e eu dizia-lhe “Largue você que não 

é seu!”, até que o homem levantou uma bengala para me 

bater, mas o sargento não deixou. Às tantas largámos, 

tivemos de largar” (Raimundo, 2016). 
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Deve ser referida, ainda, a diferença entre o contrabandista que era contratado para 

levar um carregamento - sendo este o tipo de contrabando mais comum neste trabalho – e 

aquele que, assumindo um maior risco de perda, levava o contrabando por si (Cunha, 2009). 

“Dedicava-me ao contrabando, mas não era por 

minha conta. Pagavam-me para passar, mas era outras 

pessoas que compravam e vendiam, eu só o passava às 

costas.” (Pires, 2016) 

“Era o seguinte: eu trabalhava para o meu cunhado. 

Ele pagava-me um X para eu os ir levar ao local, a 

Espanha. Outras vezes, a outras aldeias aqui.” (Raimundo, 

2016) 

Os produtos clandestinamente transacionados entre os dois lados da fronteira eram 

muito diversificados: desde o café e o tabaco até ao minério, passando por gado e alimentos. 

Os movimentos dos produtos dependiam não só da oferta e da procura, mas, também, das 

variações cambiais e da discrepância de preços (Silva, 2009). 

 

“Era motores de carros e camiões desfeitos, que 

vinham em camionetas carregadas para aí. Depois, nós 

descarregávamos e passávamos para Espanha. Era, 

também, café, gasóleo, era o que calhava, petróleo, 

saquinhos de chumbo, lingotes de cobre, bacalhau... era o 

que aparecia.” (Pires, 2016) 

É certo que o contrabando entre Portugal e Espanha sempre existiu mas, já no século 

XX, houve épocas em que estas transações se intensificaram, nomeadamente durante a 

Guerra Civil Espanhola e as duas Guerras Mundiais. Nessas alturas, os habitantes dos dois 

países tentaram, entre si, atenuar as provações causadas pelas circunstâncias (Lavado, 

2006). 
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2.2 A fronteira atual 

A União Europeia apresenta-se como um espaço fragmentado em unidades políticas 

que, em muitos casos, possuem uma história de conflitos militares. As atividades económicas 

entre esses países transformam a Europa numa unidade complexa, em cuja coesão somos 

incentivados a acreditar (Cunha, 2005), tal como pretenderam os iniciadores dos acordos de 

Schengen, que têm como consequência a livre circulação de pessoas e bens no espaço 

intracomunitário. 

Guichard, em Pôr a Fronteira Aqui, no Meio – Memória das fronteiras, o Contrabando 

e Outras Histórias (1997), defende que estão a nascer novos espaços, bem como 

permeabilidades que, até há duas décadas atrás, seriam impossíveis de considerar, o que 

implica uma perda acelerada do significado que herdámos de fronteiras e limites.  

A compreensão da fronteira portuguesa e europeia, no geral, assenta atualmente em 

quatro grandes pilares: a fronteira económica (União Europeia), a livre circulação (acordos de 

Schengen), a segurança (NATO) e a cultura (ideia de comunidade e de identidade), 

alargando, assim, a função delimitadora e uniformizadora da identidade e história de uma 

nação. A identidade mantém traços locais e nacionais, mas já apresenta, também, alguns 

traços transnacionais (Lavado, 2006). 

A fronteira luso-espanhola já não é, nem se prevê que volte a ser, o que foi em tempos. 

O antigo conceito de fronteira desmaterializou-se, tendo mudado de sentido e de realidade. 

Desapareceu física e visualmente da paisagem, dando origem, de certa forma, a uma “nova 

geração de ruínas histórico-patrimoniais”, uma nova jazida do passado sobre aquela que é 

considerada a fronteira mais antiga e estável da Europa (Guichard, 1997). A cessação do 

obstáculo fronteiriço foi, para a maior parte das pessoas, sobretudo com raiz urbana, uma 

vantagem, uma vez que se facilitaram as trocas, o turismo e o comércio. Por outro lado, para 

as populações raianas, teve consequências negativas quase imediatas: os alfandegários e 

guardas partiram com as suas famílias, reduzindo a população das localidades raianas e, 

como consequência, o número de alunos nas escolas. O comércio local perdeu os clientes 

habituais e, aos poucos, os clientes casuais, uma vez que, sem paragens obrigatórias nem 

filas de trânsito, não existem motivos para as pessoas pararem e consumirem. Este é um 

problema que já foi analisado diversas vezes, uma vez que as suas consequências 

comprometem todo o tecido social das populações, implicando um profundo reajustamento 

dos modos de vida na raia (Cunha, 2009). 
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“Era a vida, agora, desde que acabaram com as 

fronteiras, acabou o contrabando, vêm com os carros, 

carregam os garrafões de vinho, carregam o tabaco e lá 

levam. Mas agora já nem vem aqui. No início sim, era 

todos os dias espanhóis a comprar roupa e outras coisas.” 

(Pires, 2016) 

A fronteira, enquanto obstáculo, era, para estas populações o principal suporte de 

atividade e emprego, tendo criado núcleos de vida em sítios perto da passagem. A partir do 

momento que cessa de existir, a fronteira não separa nada e arriscamo-nos a ver aquilo que 

foi uma linha de vida ser transformada numa faixa desertificada, com dezenas de quilómetros 

de cada lado, ficando a sensação que os países já não necessitam da totalidade dos seus 

territórios (Guichard, 1997). 

“Agora... Agora nem há gente.” (Pires, 2016) 

Quanto mais tempo passa mais a fronteira vai entrando no património, na lenda e na 

memória. 

2.3 Contrabando enquanto memória e património 

A memória é, neste caso, frágil, maioritariamente oral e, como tal, corre o risco de se 

desvanecer completamente, apesar de, quase todos os habitantes de localidades raianas 

terem histórias sobre contrabando para contar. Guichard (1997) defende que existem duas 

faces de tudo o que acabou com a fronteira: uma visível e uma invisível. Sobre a primeira, na 

qual se inserem as alfândegas, existem arquivos e processos que, segundo este autor, podem 

e devem ser estudados. Relativamente ao contrabando, a face invisível, interroga-se como 

estudar aquilo que não se vê, apelando, posteriormente, a que se recolham todas as 

memórias vivas uma vez que, atualmente, já não irão prejudicar ninguém, com o intuito da 

construção um “museu vivo”. Assim, a importância do contrabando não deve ser vinculada 

somente à sua dimensão material, uma vez que, tendo existido durante séculos, abrangeu um 

elevado número de pessoas e tendo sido motivo de tensões, se projetou de modo a 

sobreviver, na forma de discurso narrativo, a um desaparecimento previsto (Cunha, 2009). 

Naturalmente, esse discurso evoca o contrabando numa perspetiva de memória, 

muitas vezes associada a histórias de família que, sendo contadas de uma forma sucessiva, 
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acabam por se tornar parte constituinte das personagens que as viveram, quase sempre numa 

perspetiva heroica e aventureira, apesar de marginal, uma vez que inclui sentimentos e laços 

fortes entre as pessoas. Fala-se de uma clandestinidade constituída por delitos menores, que 

são compreendidos e facilmente perdoados, seguindo o pensamento de que, se não se fizer 

mal a ninguém, é legitimo quebrar algumas regras.  Ou seja, enfrenta-se o poder, mas é lícito, 

uma vez que se está a dar uma vida mais digna aos seus e é, portanto, aceite pela população 

onde se encontram inseridos os contrabandistas (Lavado, 2006).  

Deve, então, perceber-se que a memória sobre o contrabando é uma memória coletiva, 

constituída por memórias individuais e que deve ser vista como uma realidade dinâmica, 

articuladora de representações e produtora de distinções sociais. Esta memória é, também, 

um local de competição, onde o facto de se ter vivido a experiência na primeira pessoa, de se 

ter passado a fronteira com contrabando às costas ou de se conseguir indicar um local exato 

onde algo se passou, é um sinónimo de autoridade na matéria e de reconhecimento perante 

os outros (Cunha, 2009).  

Tona-se necessário assentir a introdução da emoção, das fantasias e dos medos que 

imagem da memória engloba, percebendo que os episódios sociais e familiares são 

lembrados a partir de um “tempo interior, um tempo de relação entre o indivíduo, as suas 

experiências e emoções, portanto num tempo que pode confundir-se com o passado, vivido 

e contado por outros que o antecederam” (Lavado, 2006). Para ser evocada, a memória 

necessita não só de interlocutores, instrumentos ou locais, mas também de alicerces 

familiares ou sociais nos quais se possa firmar, de modo a ter fundamento e não ser apenas 

uma recordação, constituindo-se como um património coletivo (Lavado, 2006). O património 

é um artigo socialmente produzido, resultante de uma manobra diligente, que permite que, no 

presente, se interprete, selecione e reconstrua o passado, tendo sido esta noção alargada 

temática, cronológica e espacialmente nos últimos anos do século passado (Silva, 2009). 

Posto isto, entende-se a relevância que se tem dado à eventualidade da musealização 

de um conjunto de artigos alusivos ao contrabando que permitam evocar a lembrança, com o 

pretexto de eternizar a memória das histórias contadas oralmente (Lavado, 2006). 

Deve, também, ser referido, apesar de não ser explorado nesta investigação, o espaço 

que o tema do contrabando foi encontrando ao longo do tempo na literatura em Portugal. Já 

em meados do século XIX, era um problema referenciado no periodismo da época, 

nomeadamente no semanário O Farol, em junho de 1849 e no Ecco Popular em outubro de 

1850. A nível do romance, para além do conto de Miguel Torga, Fronteira, podem-se ainda 
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referenciar Terra Fria (1934) de Ferreira de Castro, Maria dos Tojos (1938) de Miguel Ângelo 

Barros Ferreira, Maria Mitn (1939), A Noite e a Madrugada (1950) e As Minas de San 

Francisco (1951) de Fernando Namora, Seara de Vento (1958) de Manuel Fonseca, Barranco 

de Cegos (1962) de Alves Redol, O Rio que vem do Lugo (1966) de Adelino Peres Rodrigues, 

Fronteiras (1973) de Assis Esperança, O Pão não cai do céu (1976) de José Rodrigues 

Miguéis, Cinco dias, Cinco noites (1975) de Manuel Tiago (Álvaro Cunhal) e O Lobo 

Guerrilheiro (1992) de Bento da Cruz (Marques, 2004), como exemplos evidentes da 

importância que alguns escritores portugueses deram a este tema (Marques, 2004). 

Existem, já, espaços dedicados à patrimonialização do contrabando e da fronteira, 

como por exemplo o Espaço Memória e Fronteira em Melgaço, onde há duas exposições 

permanentes: uma dedicada à emigração e outra ao contrabando. Estas completam a 

estratégia de identidade coletiva e da produção de um produto cultural que, através do 

turismo, cative capital financeiro. Por outro lado, tem-se assistido, nos últimos anos, à criação 

de itinerários e de rotas, maioritariamente pedestres, equestres e para bicicletas todo-o-

terreno (BTT), principalmente no interior do país, que visam o turismo cultural e de natureza, 

com uma grande variância temática. Um dos temas destas rotas é, precisamente, o 

contrabando. Para além da hipótese de fazer os percursos em tempos utilizados pelos 

contrabandistas, são contadas, por vezes, aos turistas, as histórias ocorridas aos 

contrabandistas nestas rotas, por habitantes das localidades raianas ou mesmo por antigos 

contrabandistas (Silva, 2009). 

É este género de patrimonialização do contrabando que existe em Tourém, através de 

uma rota de contrabando com perto de onze quilómetros, que liga a aldeia portuguesa de 

Tourém à aldeia espanhola de Randim, passando por pontos estratégicos do contrabando, 

nomeadamente a capela de São Lourenço. Ocorre ainda, uma vez por ano, a recriação de 

uma travessia da fronteira por alguns habitantes de Tourém, de forma teatralizada, vestidos 

conforme a época e que inclui uma ação de fiscalização e apoderamento dos produtos de 

contrabando por parte da autoridade. 
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3.  FOTOGRAFIA DOCUMENTAL 

Neste capítulo é feito um enquadramento histórico sobre a fotografia, primeiramente 

enquanto descoberta e a sua evolução e, posteriormente, mais direcionada a alguns autores 

documentais. É, ainda, explorada a condição da fotografia enquanto documento e indício do 

real. Aborda-se, também, o processo de criação da imagem, no qual se encontram as 

escolhas feitas pelo fotógrafo e a fronteira entre ficção e não ficção. Por último, é feita uma 

pequena reflexão sobre a componente prática deste trabalho. 

3.1 Enquadramento Histórico 

A fotografia é anunciada oficialmente a 19 de Agosto de 1839, na Academia das 

Ciências e das Belas Artes de Paris, pelo francês François Arago em nome de Daguerre, um 

dos pioneiros da fotografia (Trachtenberg, 2013). Assumiu-se, então, a câmera1 fotográfica 

como a sucessora da câmara escura que era utilizada desde o Renascimento pelos pintores 

(Serén, 2009). Há já algum tempo que vinham a ser feitas experiências, maioritariamente com 

resultados pouco satisfatórios, com o intuito de obter um suporte que permitisse “captar a 

realidade” de uma forma mais rápida e fiel do que a pintura (Amar, 2014). De entre as pessoas 

que que vinham a realizar estas experiências encontrava-se Nicéphore Niépce, que já em 

1826 tinha fotografado uma natureza morta, considerada a primeira fotografia da história, e, 

posteriormente, uma paisagem, através de uma janela de sua casa (Bauret, 2015). 

Por outro lado, em Inglaterra, desconhecendo os trabalhos de Daguerre e Niépce, 

Henry Fox Talbot fazia, desde 1834, ensaios com papel embebido em nitrato de prata, fixado 

com sal de cozinha, procurando, dessa forma, captar as imagens da câmara escura, sendo 

que estas imagens tinham os valores invertidos, ou seja, o negativo-positivo, a possibilidade 

da revelação da imagem latente e da reprodutibilidade de imagens, que será a fotografia 

moderna, tendo ficado este método conhecido como Calótipo. Foi, também, Talbot, que 

utilizou, pela primeira vez, a palavra fotografia: escrever com a luz (Thompson, 1981). 

Ainda assim, esta técnica ocuparia sempre um papel secundário, uma vez que a 

reprodução das imagens era uma ideia difícil de assimilar pelo público. Contudo, foi 

reconhecido pela Academia das Belas-Artes de Paris como tendo grande valor artístico, uma 

vez que as suas imagens seriam muito próximas do desenho, ao contrário da “secura 

documental” do daguerreótipo (Amar, 2014). Apesar de Daguerre ter conseguido reduzir “a 

alguns minutos o tempo de exposição da superfície sensível” (Amar, 2014), era ainda 
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impossível conseguir captar a imagem de muitos motivos do mundo, uma vez que estes se 

movimentam. Desde então sucederam-se os progressos que visavam o melhoramento da 

qualidade dos suportes negativos e positivos, bem como os processos químicos aplicados 

aos mesmos. Assim, foram sendo utilizados, sucessivamente, a albumina, o colódio e o nitrato 

de prata. Estes progressos, também a nível do tamanho e da quantidade de material a 

transportar, viriam a influenciar a forma de fotografar, bem como os temas fotografados 

(Bauret, 2015). A fotografia moderna ia, desta forma, ganhando o seu espaço, partindo de 

uma imagem única para a reprodutibilidade e de meios artesanais e científicos de 

sensibilização que impunham longas exposições, para processos rápidos e industrializados. 

Em 1888, George Eastman fundou a Kodak, alterando para sempre o processo de 

fotografar. De súbito o ato de fotografar passou a ser acessível a qualquer pessoa, uma vez 

que o slogan “You press the button, we do the rest” funcionava exatamente dessa forma: o 

utilizador comprava uma câmera previamente carregada com um filme que permitia 100 

exposições que, quando executadas, eram devolvidas, junto com câmera, reveladas e 

devolvidas ao cliente, juntamente com a câmera, novamente carregada com um filme igual. 

As primeiras câmeras possuíam a particularidade de as fotografias serem no formato circular. 

Assim, era possível fotografar os atos familiares do quotidiano, passando a existir um grande 

à vontade frente à câmera fotográfica, o que levou a que as pessoas começassem a sorrir 

para a mesma (Amar, 2014). À época (século XIX), a fotografia era considerada uma 

“testemunha fiel” de todos os factos importantes e o seu testemunho nunca era posto em 

causa, sendo o principal motivo da alteração dos modos de procedimento da imprensa. Os 

primeiros acontecimentos que motivaram o interesse dos fotógrafos da imprensa foram de 

caráter teatral ou trágico como, por exemplo, as fotografias de Denis Baldus sobre as grandes 

cheias do Ródano em 1856 ou a construção do Crystal Palace de Londres, fotografado por 

Philip Henry Delamotte em 1854, onde é possível acompanhar o quotidiano dos operários 

deste estaleiro. No entanto, rapidamente os conflitos armados chamaram a atenção dos 

fotógrafos, tendo em Roger Fenton um dos primeiros fotógrafos a registar este género 

conflitos, mais concretamente a Guerra da Crimeia (1853-1856). Financiado pelo Ministério 

da Guerra Britânico, e após ter preparado a sua expedição ao longo de vários meses, deixa-

nos trezentas fotografias que incluem retratos de oficiais, bem como cenas dos 

acampamentos do exército britânico, sem nunca se ver uma cena de batalha – em parte 

explicada pelas placas de colódio húmido usadas, que permitiam tempos de exposição entre 

três e vinte segundos -  nem feridos, mortos ou destroços, não se percebendo, assim, o clima 

de conflito vivido (Bauret, 2015). Esta guerra foi ainda fotografada por James Robertson, 

assistido por Felice Beato, numa abordagem distinta da efetuada por Fenton, mas onde ainda 

se nota a ausência de cadáveres. Apenas mais tarde, com estes dois mesmos fotógrafos, 
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aparecem as primeiras fotografias de cadáveres, índios enforcados após o cerco de Lucknow, 

antiga capital do estado de Awadh, atualmente território da Índia. Mas foi apenas com a 

Guerra da Secessão (1861 – 1865) que se assistiu à primeira com cobertura mediática, na 

qual se estima terem sido autorizados a trabalhar 300 fotógrafos, entre os quais Mathew B. 

Brady, Alexandre Gardner ou Timothy O’Sullivan (Amar, 2014).  

O aparecimento do gelatino-brumeto de prata vai trazer uma mudança radical na 

fotografia documental, quer devido à portabilidade dos instrumentos e à maleabilidade dos 

filmes, quer devido ao aumento da sensibilidade dos mesmos que passaram a permitir o 

instantâneo, tornando assim possível o relato do quotidiano através da fotografia (Amar, 

2014). Desde cedo que os fotógrafos perceberam que as suas imagens poderiam ter um 

caráter e força denunciativa, nomeadamente sobre os problemas sociais. É o caso de Lewis 

Hine (1874 – 1940) professor e sociólogo americano, que utilizou as potencialidades da 

fotografia para documentar as condições em que a classe operária vivia. Em 1905 começou 

por fotografar imigrantes em Ellis Island e viria a contribuir, em 1907, para o Pittsburgh Survey, 

um estudo sobre uma cidade industrial típica, com fotografias de operários, as suas casas e 

locais de trabalho. Percorreu mais de 70000 quilómetros, ao serviço do National Child Labour 

Comittee, recolhendo provas fotográficas de violações das leis de trabalho infantil em minas, 

manufaturas e fiações de algodão, tendo as suas imagens contribuído para a votação de leis 

de proteção às crianças. Já na década de 20 centrou-se nos operários industriais, 

particularmente nos construtores do Empire State Building (Trachtenberg, 2013). Não era sua 

pretensão chocar o público inerte através do medo ou da indignação, mas antes mostrar a 

classe operária de forma objetiva. Hine criou um estilo documental solidário, defendendo a 

fotografia social como um processo educativo e a fotografia como uma prova e uma arma que 

permitia lutar pelas condições de vida de classes mais desfavorecidas. Foi este o modelo 

seguido nos anos 30 do século XX, no projeto Farm Security Administration. Este projeto foi 

criado pelo governo de Roosevelt em 1935 e teve a duração de sete anos. Tinha o intuito de 

perceber os efeitos que a grande depressão económica, do início da década de 1930, tinha 

causado na vida e no trabalho das pessoas (Amar, 2014). Roy E. Stryker, o sociólogo 

encarregue desta investigação encomendou, a diversos fotógrafos, um trabalho preciso, que 

acabaria por ficar conhecido na história da fotografia como um dos mais importantes trabalhos 

fotográficos de cariz social. Entre os fotógrafos contratados encontravam-se Walker Evans, 

Ben Shahn, Arthur Rothstein, Dorothea Lange e Russel Lee. O corpo final de trabalho conta 

com aproximadamente 270000 negativos, sabendo-se que, para além destes, cerca de 

100000 foram destruídos, uma vez que havia liberdade para os fotógrafos trabalharem como 

quisessem. Contudo, posteriormente, quando imagens eram produzidas de uma forma 

diferente do esperado eram muitas vezes censuradas (Bauret, 2015). Segundo Price (1997) 
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as fotografias mostram, quase sempre, imagens de indivíduos ou famílias, fotografados 

geralmente como indefesos. Demonstram laços de afeto e ligação entre pessoas, mães e 

filhos muitas vezes, mas, paralelamente, são fotografias que transmitem tensão e fadiga 

mental. Existe ainda, para Price, um constante movimento migratório nestas imagens, bem 

como uma vida doméstica transportada para espaços estranhos, onde os objetos aparecem 

nas fotografias como portadores de emoções. Susan Sontag (2012), por seu lado defende 

que para alcançar estas emoções os fotógrafos fizeram inúmeros retratos de cada pessoa até 

terem obtido o resultado esperado, ou seja que transmitissem as suas ideias de pobreza, 

exploração e dignidade. Este trabalho, no entanto, acaba por ter uma profundidade maior que 

o testemunho das consequências da depressão, constituindo, assim, um modelo para as 

gerações seguintes. Posteriormente à Segunda Guerra Mundial, os fotógrafos documentais 

começam a procurar novas formas de representação da fotografia documental, distanciando-

se do modelo clássico representado pelos trabalhos de fotógrafos anteriormente referidos 

(Amar, 2014). Nesta época o documentário mudou e passou a apresentar novos sujeitos, ou 

temas antigos fotografados por métodos novos, o designado documentário subjetivo (Price, 

1997).  Um dos trabalhos deste género com mais foi o The Americans – originalmente Les 

Américains -, de Robert Frank (1958), que fotografou os Estados Unidos de uma forma pouco 

convencional, segundo o seu ponto de vista de estrangeiro (Bauret, 2015). Tendo viajado pelo 

território norte americano, fotografou desde caixões e estradas vazias, até bandeiras e 

jukeboxes, não aludindo estas imagens a conceitos anteriores. Não existiam pessoas pobres 

ou operários, nem tão pouco qualquer agente ativo, mas antes pessoas como espectadores 

a olhar em alguma direção. Frank parece afirmar que “nenhuma das inúmeras cenas que 

acontecem no mundo está investida de qualquer significado especial, embora algumas 

possam tornar-se distintas pelo ato de serem fotografadas” (Price, 1997). A partir do trabalho 

de Frank, começa a haver um distanciamento relativo à suposta objetividade inerente à 

fotografia documental, havendo um afastamento da fotografia possuidora de um sentido mais 

linear pela polissemia, voltada para todos os sentidos possíveis (Sousa, 1994). O trabalho de 

Frank serviu ainda de inspiração a uma série de fotógrafos, por exemplo William Klein e Diane 

Arbus. 

William Klein fotografou a cidade de Nova Iorque (EUA) de uma forma oposta ao 

modelo clássico e elegante usualmente visto, enfatizando a casualidade e a desordem vivida 

na cidade, explorando novas abordagens fotográficas e quebrando com as regras 

convencionais da fotografia, ganhando, assim, a reputação de antifotógrafo (Amar, 2014). As 

suas fotografias caraterizavam-se pelo desfoque, filme com muito grão e negativos sobre 

expostos, tendo o seu livro New York sido rotulado como vulgar e agressivo (Bauret, 2015). 
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Já, Diane Arbus deixou uma obra marcada pela negação do convencional. Estávamos 

nos anos 60, temas como anões, toxicodependentes, prostitutas e tudo o que fosse 

socialmente desajustado, eram motivos fotografados recorrentemente (Amar, 2014). Sontag 

(2004) comparou o trabalho de Arbus ao de um antropólogo que estuda nativos com o intuito 

de obter informações sobre os seus comportamentos exóticos, e, referindo-se ao passado da 

autora enquanto fotógrafa interroga, ainda: “Quem poderia ter apreciado melhor a verdade 

das anomalias do que alguém como Arbus, que era, por profissão, fotógrafa de moda – uma 

fabricante da mentira cosmética que mascara as intratáveis desigualdades de nascimento, de 

classe e de aparência física?” (Sontag, Sobre Fotografia, 2004). 

 

3.2 Fotografia Documento 

Suzanne Briet (1951), estabeleceu que qualquer objeto se pode tornar um documento, 

desde que seja tratado como tal pelo investigador. Maria do Carmo Serén (2011), por outro 

lado, diz-nos que um documento é um objeto social situado entre a materialidade dos objetos 

físicos e a imaterialidade dos objetos ideais, existindo se as pessoas acreditarem nele. Tal 

como outro documento, a fotografia enquanto objeto social, requer a presença de três 

princípios elementares - a intenção, a expressão e a inscrição – tornando, assim, um objeto 

social num ato inscrito.  A fotografia regista “um recorte do tempo e do espaço, na 

transparência da imagem e no dispositivo abstrato em detrimento das imagens singulares”, 

sendo esta a forma como inicialmente a fotografia era vista, uma testemunha sobre a qual 

“não há mais nada a acrescentar” (Barthes, 1984). Já Vilem Flusser (1985) defende as 

fotografias representam algo no espaço e no tempo, sendo portadoras da “capacidade de 

codificar fenómenos em símbolos planos, e descodificar as mensagens assim codificadas”, 

ou seja, a capacidade de reprodução e interpretação da fotografia. Para Philippe Dubois 

(1982) “Existe uma espécie de consenso de princípio que pretende que o verdadeiro 

documento fotográfico presta conta do mundo com fidelidade”, uma que vez aos olhos de 

muitos a fotografia “não pode mentir”, devendo-se esta credibilidade à consciência do 

processo mecânico da fotografia. 

Atualmente é aceite que “a fotografia pode representar e indiciar a realidade, mas não 

registá-la nem ser o seu espelho fiel” (Sousa, 1994), criando, assim, um novo objeto que 

“ligando as diferentes tradições visuais como a do enquadramento, uma sociologia da 

fotografia assenta sobre um estudo sistemático dos diferentes contextos desta prática; quanto 
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à semiologia, permitiu tomar em consideração a imagem fotográfica como mensagem, 

desmontando o processo da sua comunicação, e, em particular, os diferentes tipos de 

códigos” (Bauret, 2015), que, revelando sempre o referente fotográfico, se organiza num todo 

reconhecível, que pode ser abordado do ponto de vista estético, histórico ou sociológico para 

o fotógrafo e os observadores. 

Margarita Ledo (1998) defende que a fotografia documental não pode ser assumida 

enquanto a única possibilidade fotográfica, mas antes, como um dos caminhos visíveis do 

papel da subjetividade enquanto parte da nossa capacidade cognitiva de compreensão do 

mundo, bem como a respetiva organização esquemática, que nos permite a utilização de 

abstrações úteis, como por exemplo a racionalidade. Em O Ato Fotográfico, Philippe Dubois 

(1982) faz a análise do referente fotográfico com base na teoria dos signos de Charles Peirce, 

tomando como ponto de partida a distinção entre ícone, índice e símbolo. Estabelece três 

posições distintas quanto ao argumento do realismo e do valor documental. Primeiro o ícone, 

incluindo o discurso da mimese, a fotografia como espelho do real; segundo o símbolo, 

discurso do código e da desconstrução, a fotografia como transformação do real; e por último 

o discurso do índice e da referência, a fotografia como vestígio do real. 

Apesar da sua indubitável ligação física com os objetos reais, a fotografia não deve ser 

considerada como o espelho do real, mas antes ser considerada como interpretação do real, 

uma padronização aleatória, cultural e sensorialmente codificada. “A fotografia é 

primeiramente índice, somente depois pode tornar-se semelhante (ícone) e adquirir sentido 

(símbolo).” (Dubois, 1982) 

Independentemente da época, o carácter indicial é o que prevalece na fotografia 

documental, uma vez que, este género de fotografia implica, na sua essência, traços de 

aparência com o objeto fotografado. No entanto, dependendo da opção estética presente num 

trabalho, seja esta autoral ou estando ligada a uma determinada época, o grau de indicialidade 

pode variar. Num mesmo trabalho documental, poderão existir imagens com uma presença 

mais acentuada de um ou outro signo, uma vez que cada imagem possui caraterística próprias 

específicas (Lombardi, 2007). Enquadrar, selecionar o espaço e o referente, organizar 

imagens conhecendo os seus múltiplos sentidos e a sua capacidade de se associar a outros 

materiais, estabelecer métodos de coerência ou discordância são técnicas que, desde o início, 

estiveram ligadas às diferentes formas de documental (Ledo, 1998).  

A fotografia é, então, um corte espácio-temporal que subentende um conjunto de 

escolhas que caraterizam o estabelecimento de um ponto de vista. Considerando que um 
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projeto fotográfico documental abrange, normalmente, uma sucessão de fotografias em que 

cada uma reflete a forma como um fotógrafo vê um determinado assunto, o corte é o que irá 

definir os modos de leitura de imagem (Dubois, 1982).  

Compreende-se, assim, fotografia documental, como toda as sequências fotográficas, 

nas quais existam a preocupação de documentar os motivos mais variados, de relevância 

social, abrangidas por formas distintas de representação. Estas podem incluir descrições do 

quotidiano, retratar vivências comuns ou documentar motivos que se estejam a extinguir 

(Lombardi, 2007).  

3.3 Criação da Imagem 

Tendo em conta que as possibilidades fotográficas são praticamente inesgotáveis, tudo 

será fotografável. No entanto, o fotógrafo não procura realmente conceber novas fotografias, 

mas antes, determinar situações fotograficamente originais (Santos, 2015), ou seja, criar 

novas abordagens fotográficas relativas a temas já existentes. 

A fotografia é, como qualquer outra imagem, uma representação que, não será, nunca, 

uma reprodução exata da natureza. O valor documental da imagem pode ser determinado 

como vestígio do real, visto que, traz em si uma evidência material daquilo que foi fotografado 

(Lombardi, 2007). O método de abordagem ao tema e o método de trabalho, bem como o 

vínculo estabelecido com o sujeito fotográfico irão transmitir valores de referência como a 

verdade, a autenticidade ou a experiência vivida que o tornarão num produto de excelência 

no momento de delinear fronteiras entre a ficção e a não ficção (Ledo, 1998). 

Contudo, deve perceber-se que tanto em cinema como em fotografia as fronteiras entre 

ficção e documental são relativas. Assim Edgar Morin (1970), nos seus ensaios sobre cinema 

defende que “qualquer objeto, assim como qualquer acontecimento real, abre uma janela para 

o irreal; o irreal tem as fronteiras assentes sobre o real; o quotidiano e o fantástico são uma e 

a mesma coisa, com dupla face” (Morin, 1970). Deve ainda perceber-se que assiste ao 

fotógrafo documental o direito de dirigir as personagens, interferindo na composição da cena, 

produzindo assim imagens, sem que, no entanto, percam o seu valor documental (Lombardi, 

2007). Neste sentido, Kossoy (2002) afirma que “A imagem de qualquer objeto ou situação 

documentada pode ser dramatizada ou estetizada, de acordo com a ênfase pretendida pelo 

fotógrafo em função da finalidade ou aplicação a que se destina” (Kossoy, 2002). 



 

 22 

3.4 Reflexão sobre o Trabalho Prático 

Partindo dos pressupostos acima referidos, pretende-se criar um trabalho que seja um 

documento fotográfico sobre o território e as pessoas historicamente ligadas ao contrabando. 

Assim, o território fronteiriço é considerado um documento de estudo, o qual, através da 

abordagem do fotógrafo, se divide em duas formas distintas. A primeira, a fronteira física e 

visível, à volta da qual, se criou todo o fenómeno da vida raiana e que, se encontra, nos dias 

de hoje, completamente abandonada, uma vez que, na Europa atual, já nada separa nem 

nada impede e que, desta forma, deixou de ser funcional. A segunda, a fronteira natural, na 

qual se incluem, maioritariamente, a água e a montanha, que são, também, fronteiras visuais, 

inerentes ao território e que são uma presença constante. A natureza envolve todo este local, 

como seria de esperar num meio carateristicamente rural, o que ajuda, antecipadamente, a 

ver a ligação dos habitantes com o sector primário. Desta forma, é, também, importante, 

documentar esta ligação entre pessoas e natureza, que foi, em parte, pelos parcos 

rendimentos que proporcionava, um dos motivos pelos quais muita gente fazia contrabando 

e que, atualmente, continua a ser o principal meio de subsistência de grande parte da 

população local. Não é possível, no entanto, fazer a documentação deste território, tendo em 

conta a ligação do mesmo ao fenómeno do contrabando abordado neste trabalho, sem ter em 

conta os caminhos que, pelo meio do bosque e junto a campos agrícolas, fazem a ligação 

entre Portugal e Espanha e que eram utilizados pelos contrabandistas para transacionar os 

produtos entre os dois países.  

Os antigos contrabandistas, através do seu retrato, são também documentos de 

estudos deste trabalho, uma vez que, sendo o retrato fotográfico apenas um objeto que, como 

uma máscara, representa uma pessoa enquanto corpo físico e consciência (Belting, 2014), é 

importante, na narrativa, associar rostos que, para além de serem indícios da vivência do 

contrabando na região, são, devido à sua idade, maioritariamente memória, que nos permitem 

ser transportados para outro tempo e outra realidade, entre a realidade e a ficção. 
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4. METODOLOGIA E PROCESSO DE TRABALHO 

Este capítulo centra-se na componente prática do trabalho. São, inicialmente, referidas 

e explicadas as referências fotográficas que foram tidas em conta para o desenvolvimento do 

trabalho. Seguidamente, fala-se do processo de repérage, quais motivos que foram tidos em 

conta para o mesmo, sendo também apresentadas as imagens. São explicadas, de forma 

resumida, as entrevistas que foram feitas a antigos contrabandistas e são referidos alguns 

pontos de maior interesse destas, nos quais se percebe as pequenas diferenças entre 

gerações de contrabandistas. É apresentada e explicada uma seleção alargada de imagens 

captadas, parte do processo de edição do trabalho e, a partir do qual, foi posteriormente feita 

a seleção final das imagens. São descritos os materiais e métodos utilizados ao longo do 

trabalho bem como as tentativas, estratégias e experiências que, no decorrer do mesmo, 

foram tidas em conta. Por último, é apresentada a questão autoral sobre a componente 

prática, na qual se apresentam e justificam as opções tomadas ao longo do trabalho. 

4.1 Seleção de referências fotográficas 

Após ser feita toda a pesquisa, teórica e prática, sobre a fotografia documental, optou-

se por selecionar referências fotográficas mais próximas no espaço temporal e que, 

permitissem, ao mesmo tempo, perceber tipos de abordagens diferentes sobre o mesmo 

tema, em locais distintos. Assim, e tendo em conta não só a proximidade temporal, mas 

também a proximidade espacial, foi considerado o trabalho The Thin Line, do Colectivo Photo 

(2015) - um coletivo de fotógrafos sediado em Portugal, ao qual pertencem, António Pedrosa, 

Lara Jacinto, Miguel Proença e Tommaso Rada - que explora o conceito atual da fronteira 

entre Portugal e Espanha, numa “viagem visual que documenta os limites, as questões do 

passado e do presente de um espaço que é líquido e, ao mesmo tempo, imóvel, fragmento 

visual que renova a forma de questionar a relação entre o espaço e a humanidade nos tempos 

da cidadania global” (ColectivoPhoto, 2015) ,e que como afirma Pedro Leão Neto, é um corpo 

holístico de narrativas visuais entre o documentário e a ficção. 

O trabalho Borderline, Frontiers of Peace, de Valerio Vicenzo (2007), aborda o 

desaparecimento das fronteiras na União Europeia devido aos acordos de Schengen. É 

mostrado o abandono em que se encontram as fronteiras que, lentamente, se vão apagando 

da paisagem. A paisagem é, por si, um motivo intimamente próximo neste trabalho, uma vez 

que, não é só a fronteira enquanto divisão física que está presente, mas também a chamada 
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fronteira natural. Por outro lado, mostra-se que as fronteiras da União Europeia, apesar das 

suas diferenças físicas e geográficas, no fundo, não são assim tão diferentes. A componente 

de natureza e a ruralidade está presente em muitas destas imagens, percebendo-se que os 

grandes centros populacionais estão afastados das fronteiras, mas que, algumas delas são 

ao mesmo tempo, zonas de turismo cultural e de natureza. 

Paul Seawright (2001), possui um longo trabalho sobre fotografia ligada ao território 

periférico e marginal - Belfast (1997) - (Pinho, 2016)no final do século XX, que retrata as 

barreiras entre a população irlandesa num período conturbado da história recente do país. 

Mais recentemente, no trabalho Margins, o autor explora subúrbios de diversas cidades 

europeias, utilizando áreas não especificadas, nomeadamente sob pontes e estradas, 

fronteiras entre a floresta e as cidades ou projetos habitacionais em expansão. Não estando 

ligado de forma próxima ao tema da fronteira, enquanto divisão entre nações, a análise de 

Margins, foi importante no sentido de perceber as fronteiras que se erguem diariamente no 

limite dos espaços de vivência quotidiana de grande parte da população, permitindo entender 

o conceito de fronteira de uma forma mais alargada e despertando novas possibilidades de 

abordagem para este trabalho. 

Por último, importa referir o trabalho que se encontra a ser desenvolvido por Ana 

Catarina Pinho, Lowlands (2016), que explora o espaço junto ao Rio Minho, na fronteira entre 

Portugal e Espanha, através de uma abordagem onde se estuda a criação de paisagens 

através de representações visuais. Esta criação permite uma reflexão sobre o território e a 

fronteira completamente diferente, uma vez que a partir de imagens de fronteira, são criadas 

novas fronteiras visuais. 

4.2 Repérage 

Esta etapa do trabalho (Figura 1 a 18) foi a primeira no território em estudo, depois da 

investigação teórica sobre o contrabando, a fronteira e o território. Foi feito o levantamento 

fotográfico do território da aldeia de Tourém (Figura 1 e 2), bem como de toda a sua 

envolvente. Percorreu-se grande parte da Rota do Contrabando, no trilho que liga Tourém a 

Randim, tendo ainda sido percorrida parte da linha de fronteira e sido dada especial atenção 

aos marcos que limitam a fronteira, no qual se inclui a Capela de São Lourenço, no sentido 

de perceber a forma como esta localidade está ladeada pela fronteira (Figura 3 a 13). Foram, 

ainda, feitos os primeiros contactos com os antigos contrabandistas para perceber quais deles 

estariam disponíveis para colaborar neste trabalho, feitos os primeiros retratos e tidas as 
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primeiras conversas sobre o seu passado, de forma informal, com o intuito de começar a ligar 

rostos com relatos e tentar perceber a melhor forma de retratar estas pessoas (Figura a 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Tourém 
(Repérage) 

Figura 2: Memorial Homenagem à 
população de Tourém (Repérage) 

Figura 3: Fronteira Natural (Repérage) Figura 4: Marco de Fronteira 
(Repérage) 

Figura 6: Capela de São Lourenço 
(Repérage) 

Figura 5: Caminho de Contrabando 
(Repérage) 
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Figura 8: Fronteira e vista de Tourém 
(Repérage) 

Figura 7: Memorial Homenagem à 
População de Tourém - 2 

(Repérage) 

Figura 9: Fronteira Natural - 2 
(Repérage) 

Figura 10: Marco de Fronteira 
(Repérage) 

Figura 11: Fronteira Natural – 3 
(Repérage) 

Figura 12: Caminho de Contrabando - 
2 (Repérage) 

Figura 13: Caminho de Contrabando 
– 3 (Repérage) 

Figura 14: Interior da Casa de Bento 
Grilo (Repérage) 
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4.3 Entrevistas 

Foram realizadas três entrevistas (transcritas nos anexos I, II e III) a quatro antigos 

contrabandistas de Tourém. Nem todas as pessoas que haviam sido contactadas no sentido 

de serem entrevistadas consentiram em fazê-lo, uma vez que, por exemplo, o Sr. Bento, 

devido à idade, já não tem confiança na sua memória e teme confundir ocasiões, optando por 

não falar. É, contudo, conhecido, como um dos maiores contrabandistas da região e 

prontificou-se a ser retratado para o trabalho e a, de forma informal, partilhar algumas 

histórias.  

As entrevistas realizadas tiveram como principal intuito perceber as diferentes 

experiências de alguns dos habitantes de Tourém ligados ao contrabando. Tentou-se 

perceber as memórias desses tempos, bem como os motivos que levavam as pessoas a 

contrabandear e ainda se tiveram problemas durante esses tempos com as autoridades. 

Perceber, também, se na memória destas pessoas os tempos antigos são recordados pelos 

“heróis contrabandistas” ou se pelo contrário, apesar de eles terem vivido essa “heroicidade” 

Figura 16: Retrato Zé da Benta 
(Repérage) 

 

Figura 15: Retrato José Raimundo 
(Repérage) 

Figura 18: Retrato Lucinda Carneiro 
(Repérage) 

Figura 17: Retrato Casal Carneiro 
(Repérage) 
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na primeira pessoa, recordam, principalmente, os tempos de dificuldade económica vividos à 

época. 

A primeira entrevista foi a José Rodrigues Alves, conhecido como “Zé da Arminda”, 

antigo contrabandista, 80 anos, que foi preso por um guarda fiscal, enquanto criança, quando 

tinha ido buscar vinho para os pais. Durante a sua juventude contrabandeou principalmente 

café, bacalhau e gado. Já José Rodrigues Pires, conhecido como “Zé da Benta”, também com 

80 anos era um dos contrabandistas mais ativos, com “faro para o contrabando”, e que nunca 

foi apanhado pelas autoridades. Contrabandeou, para além do café e bacalhau caraterísticos 

do contrabando nesta região, motores de carro e de camiões às peças, chumbo, cobre e 

gasóleo. Durante esta entrevista, juntou-se Domingos Lopes, outro antigo contrabandista, que 

desde “os tempos de escola”, ia a Espanha buscar vinho e tabaco para a sua avó vender 

numa taberna clandestina que tinha em Tourém. Por fim, José Raimundo, cerca de 10 anos 

mais novo que os três primeiros, foi contrabandista e passador. Contrabandeava café e levava 

para as aldeias espanholas da raia pessoas que queriam, de forma ilegal, emigrar para 

França. 

Estas entrevistas permitem perceber que, apesar de várias histórias em comum, uma 

vez que o contrabando era feito muitas vezes em grupo, existem algumas experiências 

individuais que refletem, também, a atuação diferente por parte dos guardas fiscais conforme 

as épocas, e ainda o à vontade diferente com que as pessoas falam desses tempos. Enquanto 

os mais antigos não têm qualquer problema em falar do comprometimento dos guardas com 

os contrabandistas, o mais novo retrai-se um pouco, afirmando que era provável que isso 

acontecesse, mas que ele era só contratado e como tal não poderia confirmar a situação. É, 

também, possível perceber a diferença que o intervalo geracional de aproximadamente uma 

década tem a nível da experiência de contrabando. Enquanto os mais velhos, começavam 

desde crianças a ir buscar algumas coisas pequenas, nomeadamente vinho e tabaco a 

Espanha, a geração mais nova já só começa na vida de contrabando perto dos 18 anos e, 

para além do café e do bacalhau, já não leva peças de motores nem lingotes de cobre, mas 

começa a levar emigrantes clandestinos para Espanha, que têm França como destino final. 

Por fim, é importante perceber que, apesar de tudo, esta era uma região de pequeno 

contrabando, onde a generalidade dos contrabandistas, neste caso específico todos os que 

foram entrevistados, eram contratados para passarem o contrabando de um lado para o outro 

da fronteira, não sendo eles os proprietários desses artigos. 
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4.4 Fotografias 

Após serem captadas, as imagens passaram por um longo processo de edição, ou 

seja, foram sendo escolhidas aquelas que poderiam vir a fazer parte da seleção final do 

trabalho e, assim, de uma forma progressiva, foi-se reduzindo o número de imagens, tendo 

sempre em conta a construção da narrativa fotográfica. Uma vez que este foi um processo 

longo e demorado, não se achou pertinente colocá-lo na totalidade neste documento. Como 

tal, é apresentado, apenas, uma parte, relativamente avançada, na qual é apresentado um 

conjunto alargado de imagens, já com o devido tratamento digital, conversão para preto e 

branco e o corte feito para o formato quadrado. 

Foi com base neste conjunto de imagens que se procedeu à escolha final das imagens 

que compõem o trabalho prático. Este, foi um trabalho feito em mesa, para o qual foram 

impressas miniaturas das fotografias e se foi estudando quais as imagens que melhor se 

encaixavam no trabalho, a sequências das mesmas, onde se prescindiram de imagens que, 

se acreditava, tinha potencial e qualidade para integrar o trabalho, mas que, por variados 

motivos, não se encaixavam na narrativa fotográfica pretendida. Este foi um trabalho longo, 

de vários dias, com diversas alterações, escolhas difíceis e ajuda externa, uma vez que, 

muitas vezes o fotógrafo tende a ter ligação sentimental a algumas imagens, das quais não 

se quer desprender, mas que, na realidade, para quem vê de fora, sem nenhum apego às 

imagens, são mais fáceis de eliminar no decorrer do processo. 

Assim, serão apresentadas (entre a Figura 19 e a Figura 52) nesta fase trinta e quatro 

miniaturas de imagens. Estas imagens são uma seleção já avançada do processo, na qual 

ainda existiam, ainda, bastantes dúvidas, particularmente na escolha de retratos, uma vez que 

a escolha destes estava também dependente da construção da narrativa em si. 

 

Figura 19: Edição – Caminho de 
Contrabando junto a Tourém 

Figura 20: Edição – Caminho que 
circunda Tourém 
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Figura 21: Edição – Ponte em direção 
à Fronteira 

Figura 22: Edição – Antiga ponte 
sobre o rio Salas, atualmente 

submersa 

Figura 26: Edição – Antiga casa da 
Guarda Fiscal 

 

Figura 24: Edição – Capela de São 
Lourenço 

Figura 23: Edição – Caminho de 
Contrabando no meio do bosque  

 

Figura 25: Edição – Fronteira 
Portuguesa  
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Figura 28: Edição – Albufeira da 
barragem do rio Salas  

Figura 27: Edição – Montanha 
envolvente a Tourém 

Figura 29: Edição - Marco de 
Fronteira 91  

Figura 30: Edição – Albufeira da 
barragem do rio Salas e Tourém 

Figura 32: Edição – Retrato de 
Domingos Lopes (I)  

Figura 31: Edição – Envolvente da 
albufeira da barragem do rio Salas 
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Figura 33: Edição – Retrato de “Zé da 
Arminda” (II) 

 

Figura 38: Edição – Retrato de “Zé da 
Arminda” (I) 

Figura 37: Edição – Campos 
agrícolas, Tourém e montanha 

espanhola 

Figura 34: Edição – Paisagem e 
fronteira natural 

Figura 36: Edição - Retrato do casal 
Carneiro (I) 

Figura 35: Edição - Quotidiano de 
Tourém (I) 
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Figura 40: Edição – Retrato de 
Domingos Lopes (III)  

Figura 39: Edição – Retrato de 
Domingos Lopes (IV) 

 

Figura 44: Edição - Retrato de 
Domingos Lopes (II) Figura 42: Edição - Retrato do Casal 

Carneiro (II)  

Figura 41: Edição - Retrato de “Zé da 
Arminda” (IV) 

 

Figura 43: Edição - Retrato de “Zé da 
Arminda (III) 
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Figura 50: Edição – Quotidiano de 
Tourém (V) 

Figura 48: Edição - Quotidiano de 
Tourém (IV) 

Figura 46: Edição - Edição – Tourém 
e envolvente 

 

Figura 45: Quotidiano de Tourém (III) 

Figura 47: Edição - Quotidiano de 
Tourém (II) 

Figura 49: Edição - Retrato de 
Lucinda Carneiro  
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4.5 Materiais e métodos 

O material utilizado para a realização deste projeto foi apenas digital, nomeadamente 

uma câmera fotográfica digital DSLR Nikon D750, uma objetiva AF-S NIKKOR 24-70mm 

F2.8G ED, uma objetiva Nikkor AF-S 50mm f1.4G e um tripé Manfrotto MT055XPRO3 com 

Cabeça 3WAY PANHEAD 804RC2. A maioria das imagens foi capturada sempre com recurso 

ao tripé, por forma a conseguir, nas imagens que envolvem paisagem, uma maior 

profundidade de campo e, ao mesmo tempo, uma tomada de vista que não se prendesse ao 

nível do olhar. Sabendo-se também de antemão que, devido à mobilidade reduzida de 

algumas das pessoas a serem retratadas, os seus retratos teriam que ser feitos dentro de 

casa, por sinal muito pouco iluminadas, o tripé foi, também, fundamental, para se poder 

aumentar o tempo de exposição das imagens. Nestes casos, optou-se por aproximar as 

pessoas das janelas ou das portas por forma a ter mais luz nos sujeitos, mas que fosse ao 

mesmo tempo uma luz mais modelar. 

4.6 Estratégias, Tentativas e Experiências 

O desenvolvimento deste trabalho prendeu-se muito com a pré-produção, na qual 

foram analisados, inicialmente, num estudo aprofundado, o contrabando, a zona do Barroso 

e particularmente de Tourém. Foram feitos contactos com o Ecomuseu do Barroso, 

observados documentários e reportagens feitas naquela área, por forma a tentar perceber a 

vida dos habitantes e o território em causa. Então, e já com uma ideia pré-concebida de 

Figura 52: Edição – Retrato de “Zé da 
Benta” 

 

Figura 51: Edição – Retrato de Bento 
Grilo 
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possíveis abordagens a serem feitas, foi efetuada a primeira visita ao local, na qual se optou 

por fazer, inicialmente, uma interpretação territorial e social enquanto pessoa externa à 

comunidade, sendo que, só posteriormente foi feito o contacto com as gentes locais. 

Primeiramente ponderou-se integrar neste estudo a relação histórica com o Couto 

Misto - uma entidade geopolítica singular, de apenas vinte e cinco quilómetros quadrados, 

composta pelas aldeias de Meaus, Santiago e Rubiás, situada no espaço raiano galaico-

português e que existiu até meados do século XIX (Carril & Santamaría, 2014) - uma vez que 

é um assunto muito próximo destas populações e que, pelas suas caraterísticas de 

independência relativamente à coroa portuguesa e espanhola, se apresentava como uma 

indeterminação que uma Nação moderna não pode mais tolerar, mas que representa, ao 

mesmo tempo, a essência na natureza da fronteira (Cunha, 2005). Ou seja, a marginalidade 

existente às leis centrais dos dois países vivida no então Couto Misto, é, em parte, a base do 

espírito contrabandista. Mas, tendo-se chegado à conclusão que uma investigação sobre o 

Couto Misto não caberia neste trabalho, uma vez que, deveria ser por si uma investigação 

independente e só sobre esse espaço geopolítico, optou-se por deixar este tema fora. 

Também a Guerra Civil Espanhola é um tema muito próximo à população de Tourém 

– existindo até dois marcos em pedra, de reconhecimento dos povos galegos, ao povo de 

Tourém, pelo acolhimento e proteção aos refugiados republicanos – e que é lembrado pelas 

pessoas mais antigas da população. A maioria destas pessoas é já bastante idosa, e que as 

histórias são, na sua maioria, contadas pelos seus descendentes. Acresce que do lado galego 

da fronteira, este é um tema ainda muito doloroso e sobre o qual, praticamente, ninguém se 

quer pronunciar. Pelo que se optou, igualmente, por o não integrar neste trabalho, sendo 

apenas feita uma referência ao volume de contrabando aquando dessa guerra, não havendo 

testemunhos na primeira pessoa, uma vez que as pessoas entrevistadas são de um tempo 

de contrabando já posterior. 

Assim, optou-se por apenas este trabalho na memória sobre o contrabando entre as 

décadas de 50 e de 70 do século passado, bem como no abandono atual da fronteira, junto a 

Tourém. 

Foram feitas algumas experiências de sobreposição digital de imagens de fronteira 

com retratos de contrabandistas (Figura 53), com o intuito de, caso o resultado fosse 

interessante do ponto de vista visual, o mesmo poder ser repetido com película de 120 mm, 

criando, assim, uma nova reflexão sobre a ligação do contrabandista à fronteira, em que o 

primeiro não é sem o segundo e o segundo já é parte intrínseca do primeiro, encontrando-se 
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estes dois sobrepostos sobre um fundo onde é evidente a que seria a fronteira natural entre 

os dois países, nomeadamente a água e a montanha. 

 

Figura 53: Exemplos da Experiência de Sobreposição de Imagens 

   

Os resultados obtidos não corresponderam ao pretendido, uma vez que, apesar de os 

pressupostos anteriormente referidos se encontrarem presentes, o impacto visual pretendido 

não se verificou. 

 A abordagem fotográfica foi bastante pensada, ou seja, não foram capturadas imagens 

em quantidades exageradas, tal como acontece muitas vezes com o processo digital. Foi um 

processo planeado, para o qual se sabia de antemão a generalidade do que se pretendia, 

existindo já, a ideia pré-concebida dos motivos a fotografar. O tripé foi aqui um aliado 

importante para esta estratégia. A sua utilização permite, também, que haja uma maior 

planificação da imagem a ser capturada, nomeadamente a tomada de vista, a profundidade 

de campo e distância focal mais adequada. Inicialmente foram feitas as fotografias de 

paisagem, da aldeia, da fronteira e da Rota do Contrabando. Paralelamente, foi-se falando 

com as pessoas que se pretendia retratar, ganhando confiança de modo a que, 

posteriormente, quando fossem retratados, a câmera não fosse um intruso ou uma agressão 

e que já houvesse um certo à vontade entre fotógrafo e fotografado, que, permitisse que as 

imagens fossem mais espontâneas e naturais. Nos casos de Bento Barroso Grilo e de Lucinda 

Carneiro, os retratos foram feitos em casa, uma vez que a mobilidade dos mesmos é bastante 

reduzida. Nestes casos, os sujeitos foram colocados próximos de uma fonte de luz natural, 
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por forma a poderem ser fotografados em melhores condições. Os outros contrabandistas 

foram fotografados nos locais onde, segundo as suas memórias, existiram episódios 

marcantes.  

Esta componente prática, foi um trabalho continuado ao longo de vários meses, 

sensivelmente entre outubro e maio, o que permitiu que houvesse uma maior abertura das 

pessoas, à medida que se foram sentindo mais à vontade. As histórias do passado, 

partilhadas de modo informal, deixaram de se centrar apenas no que era a vertente 

clandestina da vida destas pessoas e passaram abranger também o que era o seu quotidiano. 

Aqui foi possível perceber que a vida desta região mudou apenas na sua ligação à fronteira, 

ou seja, o contrabando deixou de existir, a fronteira deixou de ser uma barreira, mas estas 

pessoas continuam a viver como sempre viveram. O setor primário é, maioritariamente, o 

modo de subsistência das populações raianas, havendo ainda algum pequeno comércio, os 

setores agrícola e pecuário poucas alterações sofreram, sendo que a industrialização dos 

mesmos passa somente por pequenas máquinas agrícolas. 

Foi, então, decidido, que se deveria também focar uma pequena parte do trabalho 

neste quotidiano atual da população, uma vez que, para além de ser parte da atual fronteira, 

é também uma marca do que ao longo dos tempos se manteve praticamente intacto nestas 

populações. 
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5. MEMÓRIA CLANDESTINA 

Neste capítulo é apresentada a seleção final das imagens, ou seja, o corpo final do 

trabalho prático que resultou de todo o processo de edição. É também feita, por parte do autor, 

uma interpretação do trabalho. 

5.1 Apresentação 

Memória Clandestina foi o título escolhido para a componente prática deste trabalho. 

Memória é algo que está intrinsecamente ligado a este trabalho, não só por nos remeter para 

o passado e para a época em que os habitantes locais faziam contrabando, por evocar uma 

fronteira abandonada que vive, apenas, na memória das pessoas, mas também por se 

pretender que seja um documento que ajude na preservação e patrimonialização da memória 

do contrabando e da fronteira em Tourém. A clandestinidade está ligada, de uma forma muito 

próxima, à população, quer pelo contrabando, quer, também, pelas demais situações que 

envolvem a história destas pessoas, nomeadamente pequenas tabernas clandestinas ou o 

acolhimento que davam aos galegos fugidos ao regime Franquista. 

Memória Clandestina é um trabalho fotográfico composto por quinze imagens (Figura 

54 a 68), realizado na aldeia de Tourém, uma aldeia raiana no concelho de Montalegre. As 

imagens são apresentadas numa narrativa ritmada de forma pausada, onde se varia entre a 

fronteira definida pelo Homem, a fronteira definida pela Natureza, a ligação entre o Homem e 

a Natureza, e do Homem enquanto elemento único. Esta ligação entre o ser humano e o meio 

que o rodeia está patente quer no trabalho agrícola e pecuário, quer nos caminhos abertos 

em tempos antigos e que funcionam em harmonia com o meio ambiente, mas também no 

contrabando, através do qual, os habitantes locais aproveitavam esta ligação e conhecimento 

da natureza em seu favor, desrespeitando os limites nacionais criados por outros homens. 
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Figura 54: Memória Clandestina - Imagem 1/15 

 

Série: Memória Clandestina 

Ano: 2016 

Sequência: 1/15 
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Figura 55: Memória Clandestina - Imagem 2/15 

 

Série: Memória Clandestina 

Ano: 2016 

Sequência: 2/15 
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Figura 56: Memória Clandestina - Imagem 3/15 

 

Série: Memória Clandestina 

Ano: 2016 

Sequência: 3/15 
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Figura 57: Memória Clandestina - Imagem 4/15 

 

Série: Memória Clandestina 

Ano: 2016 

Sequência: 4/15 
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Figura 58: Memória Clandestina - Imagem 5/15 

 

Série: Memória Clandestina 

Ano: 2016 

Sequência: 5/15 
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Figura 59: Memória Clandestina - Imagem 6/15 

 

Série: Memória Clandestina 

Ano: 2016 

Sequência: 6/15 

 

 



 

 46 

 

Figura 60: Memória Clandestina - Imagem 7/15 

 

Série: Memória Clandestina 

Ano: 2016 

Sequência: 7/15 
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Figura 61: Memória Clandestina - Imagem 8/15 

 

Série: Memória Clandestina 

Ano: 2016 

Sequência: 8/15 
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Figura 62: Memória Clandestina - Imagem 9/15 

 

Série: Memória Clandestina 

Ano: 2016 

Sequência: 9/15 
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Figura 63: Memória Clandestina - Imagem 10/15 

 

Série: Memória Clandestina 

Ano: 2016 

Sequência: 10/15 
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Figura 64: Memória Clandestina - Imagem 11/15 

 

Série: Memória Clandestina 

Ano: 2016 

Sequência: 11/15 
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Figura 65: Memória Clandestina - Imagem 12/15 

 

Série: Memória Clandestina 

Ano: 2016 

Sequência: 12/15 
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Figura 66: Memória Clandestina - Imagem 13/15 

 

Série: Memória Clandestina 

Ano: 2016 

Sequência: 13/15 
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Figura 67: Memória Clandestina - Imagem 14/15 

 

Série: Memória Clandestina 

Ano: 2016 

Sequência: 14/15 
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Figura 68: Memória Clandestina - Imagem 15/15 

 

Série: Memória Clandestina 

Ano: 2016 

Sequência: 15/15 
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O trabalho “Memória Clandestina” poderá também ser apresentado fora do contexto 

desta investigação, enquanto, apenas, um trabalho fotográfico, na forma de galeria fotográfica 

ou de exposição. 

Em qualquer um dos casos seria sempre introduzido por uma breve sinopse, 

apresentada seguidamente: 

“A vida junto à fronteira correu, sempre, rodeada de histórias e de mitos, numa mistura, 

frequente, da realidade com a fantasia. Entre as personagens que povoam as zonas raianas, 

os contrabandistas são das mais faladas, pessoas que na clandestinidade atravessavam a 

fronteira, pela calada da noite, para fazer negócio do outro lado da fronteira. 

 Com a abertura do Espaço Schengen, o significado de fronteira entre países “morreu” 

e com ele, a atividade de contrabando. Hoje, os antigos contrabandistas estão velhos, já não 

existem noites passadas sem dormir, não existe o medo de se ser apanhado, nem existem os 

guardas fiscais... existe apenas a memória, uma memória clandestina.” 

 

5.2 Reflexão Autoral 

Memória Clandestina é um trabalho autoral, no qual se reflete sobre a fronteira e o 

contrabando, mas que, indiretamente, nos transporta, também, para a interioridade de 

Portugal, a sua desertificação e o seu envelhecimento. 

O trabalho, em parte devido ao formato quadrado escolhido, mas também devido à 

construção narrativa, é, de alguma forma, estático, o que acaba por ser, também, um reflexo 

da fronteira e desta população. É importante fazer uma abordagem, um pouco mais detalhada, 

ao formato escolhido para as imagens. Tendo sido, todo o trabalho, fotografado com uma 

DSLR full frame, e como tal, com o formato fotográfico 24 x 36, as imagens já foram captadas 

com o propósito de no final serem apresentadas em formato quadrado (6x6). Sendo o formato 

24 x 36 (adaptado do cinema) o mais utilizado na história da fotografia, maioritariamente na 

forma horizontal, privilegiando a sua largura, mas tendo em conta que a relação largura/altura 

deste formato é conveniente na paisagem urbana. Por outro lado, para o retrato, sempre se 

utilizaram mais o formato 6x6 e os seus derivados (Bauret, 2015). Sendo que este formato é, 
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também, um formato mais estático, e que, para além dos retratos, se pretendia dar esse efeito 

a todas as imagens, foi o escolhido para todo o trabalho. 

 A fronteira morreu quando foi aberta definitivamente com ela e com ela morreu muita 

da atividade desta localidade. Estar em Tourém, é muitas vezes, ser transportado para outro 

espaço e outro tempo, que, em algumas situações, parece nunca ter passado e que, a 

memória tem um peso quase tão grande como a realidade do presente. O tempo passa mais 

devagar, uma vez que, para grande parte da população, ligada à agricultura, o tempo tem a 

ver com a altura de semear e de colher, as estações onde o gado vai para o monte ou fica 

junto à aldeia. 

Assim, o trabalho é um ciclo que começa e termina com referências explícitas à 

fronteira (Figuras 54 e 68). A primeira imagem (Figura 54) mostra uma fronteira abandonada, 

degradada e vandalizada, o que permite o primeiro impacto e a primeira reflexão que o 

trabalho pretende. Seguidamente (Figura 55), uma estrada vazia que, para além de ser um 

caminho da já referida “Rota do Contrabando”, se apresenta como um caminho vazio que, 

através do seu ponto de fuga nos remete para o isolamento e que nos leva até à imagem 

seguinte, um retrato (Figura 56). Este primeiro retrato do trabalho apresenta a realidade da 

população envelhecida, caraterística desta zona do território e também, o primeiro rosto do 

contrabando. Neste momento o contrabando deixa de ser algo somente do imaginário e do 

passado, assumindo-se como uma memória viva na primeira pessoa, neste caso “Zé da 

Arminda”, como é conhecido. 

Na narrativa, encontra-se, a pelo menos cada três imagens, a componente humana 

que dá vida ao território e cria ritmo na narrativa (Figuras 56, 59, 62, 64 e 67). Na quarta 

imagem (Figura 57) é visível um marco de fronteira, neste caso o 91, que permite ter, de forma 

distinta, a noção da fronteira enquanto uma linha imaginária criada pelo homem que separa 

um território que é uno. A imagem seguinte (Figura 58) mostra-nos os campos junto à aldeia, 

tendo esta no plano seguinte e por fim as montanhas, já em Espanha, numa clara alusão à 

proximidade da fronteira, mas também uma introdução ao sector primário, sustento de grande 

parte dos habitantes. Esta ligação à agricultura e pecuária é também visível nas duas imagens 

seguintes (Figuras 59 e 60) onde é possível ver, na primeira, a pouca mecanização da 

agricultura local e as pessoas que a trabalham, bem como, na segunda, a referência ao gado 

produzido e o denso bosque que é também caraterístico da envolvente a Tourém. 

A meio do trabalho (Figura 61) encontra-se um dos marcos mais particulares da raia 

local, a Capela de São Lourenço que, curiosamente, é, na crença popular local, conhecido 
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como padroeiro dos contrabandistas, uma vez que, junto a esta capela passava muito do 

contrabando. O término da capela marca, também, o limite do território português, criando 

aqui uma junção de curiosidades caraterísticas da população, a fronteira, o contrabando e a 

religião que, como será de esperar se encontra vincada em grande parte da população mais 

envelhecida do interior do país. 

A segunda parte do trabalho inicia-se com um retrato de outro contrabandista (Figura 

62), neste caso Domingos Lopes, cujo principal “trabalho” era passar pessoas de forma ilegal 

para Espanha, pessoas essas que tinham, maioritariamente, França como destino final. É 

fotografado na serra, no local onde eram deixados, ao seu cuidado, os emigrantes, que ele 

levava para a aldeia espanhola que se vê ao fundo, no lado direito da imagem. Seguidamente, 

uma alusão à memória e à sua modificação, numa paisagem, de alguma forma, estranha ao 

olhar, é possível ver está atualmente submerso e vai sendo constantemente modificado pela 

água, tendo sido possível fazer a fotografia num dia em que a albufeira foi esvaziada (Figura 

63). Consegue-se, assim, uma abordagem à memória enquanto algo que existe, mas que é, 

ao mesmo tempo invisível e constantemente modificada.  

Novamente um rosto (Figura 64), agora de Bento Grilo, um dos maiores 

contrabandistas da região. Esta imagem mostra alguém com um semblante pesado, 

pensativo, como se ainda transportasse às costas o peso do contrabando, mas que, ao 

mesmo tempo, é altiva e, de alguma forma, romântica, transparecendo o “contrabandista 

heroico” de outros tempos, do qual, só resta a memória no olhar. A décima segunda imagem 

(Figura 65) mostra um caminho que era usado pelos contrabandistas, no qual é possível 

perceber a dificuldade que alguns destes troços apresentava, particularmente nos meses de 

outono e de invernos, nos quais ficavam, muitas vezes, praticamente impraticáveis. A imagem 

seguinte pode-se considerar a primeira, de um ciclo de três (Figuras 66, 67 e 68), que encerra 

a narrativa. É uma imagem que, ao mesmo tempo, reflete sobre a fronteira, não a real, mas 

antes a fronteira natural, a água e a montanha. Ao mesmo tempo, a água e as nuvens 

mostram a passagem do tempo, ao passo que a montanha, ao fundo, nos mostra a memória, 

aquilo que fica enquanto a água e as nuvens vão passando constantemente, o que nos leva 

para a imagem seguinte, o último retrato, neste caso de Lucília Carneiro, um rosto no escuro 

que olha simplesmente para a luz, um rosto cravado por rugas, que por si só são marcas de 

uma história, longa, de vida, um passado grande atrás de si. Esta imagem é, acima de tudo, 

memória. E por fim, de novo a fronteira, terminando o ciclo da primeira imagem, encerra-se a 

narrativa com uma imagem que possui uma placa que diz “Fronteira Portuguesa” e que nos 

remete novamente para tudo o que envolve este trabalho, a vida, o passado e a memória em 

torno da fronteira. 
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6. CONCLUSÃO 

Este projeto não foi realizado com o propósito de solucionar o problema do 

esquecimento e abandono das aldeias raianas, mas antes, ser uma contribuição para o 

despertar de consciências sobre esta realidade, bem como evidenciar a urgência de resgatar 

o património material e imaterial da zona raiana que, tal como Tourém, possui inúmeras 

pequenas povoações, cada qual com as suas particularidades e riquezas culturais próprias e 

que, tal como as localidades e povoações, se encontram em risco de desaparecimento, 

perdendo-se, assim, uma parte importante da cultura de Portugal enquanto país delimitado 

por uma fronteira. 

A abordagem feita, pretende, através do presente, documentar o passado e, ao mesmo 

tempo, ser um mote para se debater e pensar o futuro da linha raiana portuguesa, que se vai 

tornando numa faixa vazia cada vez mais alargada. 

A realização deste projeto permitiu, inicialmente, compreender a forma como a 

fotografia foi utilizada para documentar o mundo, bem como a sua importância no modo em 

que o valor da imagem se foi alterando, enquanto documento, ao longo da história. Permitiu, 

ainda, conhecer a fronteira portuguesa e algumas das suas particularidades, nomeadamente 

em Tourém. 

Em termos gerais, é urgente dar um novo rumo a esta zona do território, bem como 

resgatar todo o património material e imaterial inerente e que se encontra num estado 

avançado de risco de perda. As entrevistas recolhidas para a realização deste projeto (Anexo 

I, II e III) poderiam não ser possíveis num espaço curto de tempo, uma vez que, a idade 

avançada de quem viveu esses acontecimentos, poderá ser um obstáculo num futuro próximo, 

tal como foi possível perceber com a recusa de Lucília Carneiro e Bento Grilo em darem 

entrevistas, devido a problemas de memória que poderiam levar a confusão de factos. Este é 

um problema transversal a grande parte da zona raiana, que tenderá a agravar-se no futuro. 

Quanto mais tempo passar sem que se tente salvar e patrimonializar a fronteira e o 

contrabando, mais se irá perder. 

Esta zona próxima a Tourém possui algumas singularidades que deverão ser, também, 

tidas em conta quando se fala em conservação e memória da fronteira, nomeadamente o 
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Couto Misto, referido no capítulo 4 desta dissertação que, devido às suas características 

fazem dele um caso único que não deve ser desprezado e ainda, o auxílio dos habitantes de 

Tourém aos refugiados Republicanos, durante a Guerra Civil Espanhola, referido no mesmo 

capítulo. 

Este projeto é, então, um ensaio fotográfico documental no qual se fundem os temas 

território e memória. Pode-se concluir que o território em questão é um espaço, senão único, 

bastante singular, no qual historicamente estiveram sempre associados os conceitos de 

fronteira e de contrabando, conceitos estes que acabam por estar, também, intimamente 

ligados à memória das pessoas, bem como ao seu imaginário.  

Assume-se, assim, que este trabalho, particularmente o quinto capítulo, é um ensaio 

sobre memória, não apenas a memória do passado, da fronteira que cessou a sua função, do 

contrabandista que deixou de ter lugar ou do caminho que hoje serve apenas para chegar a 

terrenos agrícolas e perdeu a sua agitação noturna, mas também será uma memória do 

presente que tende, como já foi referido, a desaparecer. Os rostos que é possível encontrar 

ao longo do trabalho irão desaparecer com o tempo, e com o seu desaparecimento, este 

espaço cada vez mais largo e vazio a que chamamos fronteira poderá desaparecer também, 

se não for feito algo muito diferente do que tem sido feito até agora, e então tudo isto será 

apenas memória, neste caso uma “Memória Clandestina”. 
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ANEXOS 

Anexo I – Entrevista a José Raimundo (Antigo Contrabandista) 

Pergunta (P): Como se chama? 

José Raimundo (JR): José Raimundo 

P: costumava fazer contrabando? 

JR: fazíamos no tempo que eu era moço. Fazíamos uns “contrabandozitos” para 

podermos ter algum dinheirinho para nós porque os nossos pais também não tinham para nos 

dar, não é?  

P: Isso era em que anos? 

JR: ora bem… eu tinha na altura 18 19 anos, portanto há uns…. 50 anos. Já foi isso! 

 

P: E quais eram os produtos que normalmente costumavam contrabandear? 

JR: nós passávamos café e algumas vezes trazíamos o bacalhau de Espanha para cá, 

mas o forte mesmo era o café. 

Depois houve uma época que eram os homens que iam pra França, os emigrantes. 

Pessoas que passavam aí na fronteira, íamos lá por cima pelos montes e entregávamo-los a 

um senhor espanhol. Foi assim que se fez durante os anos.  

Eu cheguei a levar muitos homens. Levava-os lá para cima para uma povoação que 

se chama Vilar já em Espanha. Levava-os para lá de noite, entregava-os lá e o homem depois 

dava-lhes o seguimento para Orense e o de Orense depois tomava conta ao outro e era assim. 

E depois mais tarde fui eu. Mais tarde emigrei eu.  
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P: era sempre de noite que faziam? 

JR: Sempre de noite! Tínhamos que andar de noite. Conhecíamos os caminhos todos, 

as passagens e tínhamos que controlar os guardas fiscais para que eles não nos vissem. A 

gente era aqui da aldeia e controlava os guardas. Um está ali, outro está a jogar à sueca, 

outro está não sei onde… Naqueles momentos o meu cunhado trazia-os num carro que ele 

tinha, uma carrinha e nós combinávamos. Eu ia a pé até lá em cima à serra, punha um bocado 

de urze na estrada para dizer que estava ali, ele descarregava-os ali e depois eu pegava neles 

a pé e ia leva-los à tal aldeia espanhola. 

P: E que outros sinais é que tinham para além da urze? 

JR: Naquele tempo não havia sinais. Havia a combinação da hora a que mais ou 

menos que ele chegaria ali e eu estava lá à espera. Ele largava os homens e eu levava-os à 

Espanha. Naquele tempo o meu cunhado andava para arranjar um rádio… daqueles rádios… 

não havia telemóvel. Se tivesse telemóvel arranjava-se um código, um coiso e tal… Mas 

naquele tempo não havia, era combinado assim boca a boca e depois nos encontrávamos. 

P: E a Polícia às vezes também estava feita com vocês e até fechavam os olhos 
um bocado, ou era mais complicado? 

JR: Comigo não porque era o seguinte: eu trabalhava para o meu cunhado. Ele 

pagava-me um X para eu os ir levar ao local, a Espanha. Outras vezes a outras aldeias aqui. 

Ora o resto do controle que eles tinham, as combinações que eles tinham com a guarda era 

o meu cunhado que tinha. Mas ele, o meu cunhado, não saberia nada, não sei se tinham se 

não tinham. Não posso agora estar a condenar alguém.  

P: E alguma vez teve mesmo de fugir à polícia? 

JR: Fugir à Polícia por causa dos homens que passei pra França não. Fugi uma vez 

por causa do café. Esse café também era o meu cunhado que negociava e eu era o burro de 

carga. E então combinávamos com um galego aqui da aldeia de Randín, ele esperava-me na 

fronteira e eu ia lá levar um saco de 60kg. Eu pesava acho que era 49 e levava o saco com 

60. Aquilo era para partir o saco no meio e levar metade e vir buscar a outra metade. Eu ia 

rebentando, mas lá ia com o saco. A gente estava “experimentada” aqui da lavoura, eramos 

novos, estávamos rijos! E então um dia, eu esperava antes da fronteira, e disse: “Então como 

é que é? Vamos!” e eu levava-lhes o saco para depois da fronteira.  



 

 65 

Então se pegassem o saco, o meu cunhado perdia o café. Se fossem os espanhóis, 

era o outro que perdia. Então levei-lhe o saco e ao passar o marco para o outro lado escuto 

um barulho. Os carabineiros usavam umas capas que faziam um bocado de barulho e quando 

eu olhei eram os carabineiros.  

Havia ali uma parede, umas terras e tal. E eu comecei a correr com o saco. Ora como 

é que eu corria com 60 kg às costas? Eles mandaram 3 tiros, mas com certeza que foi para o 

ar, não foi a mim, não é? Deitei o saco pra trás e levantei voo. Fui até ao rio, e aquilo fazia 

assim uma rampa e tinha uma pedra, eu fui por cima daquela pedra e não sei quantos metros 

fui pelo ar, mas não caí. Escondi-me e eles foram a trás de mim para me agarrar. Eles não 

me queriam fazer mal, o que queriam era que eu lhes levasse o café a Randín. Mas eu 

desapareci. Escondi-me e esperei muito tempo escondido com um pé na água gelada, mas 

aguentei. Depois não vim direto para cá, dei a volta lá por cima para atravessar o rio que nós 

chamamos umas pondras. São aquelas pedras…. Aquelas passagens. Vim por lá e escapei-

me.  

Essa foi uma vez, outra vez foi aqui dentro da aldeia, ali mesmo ao fundo naquele 

largo. Eu ia com um saco de café, uma outra senhora ia com outro saco e o marido dela ia 

pegar o saco numas escadas ali. Puxaram-me o saco pra trás, eu virei-me e vi que era o cabo 

da guarda fiscal! O cabo agarrou o meu saco e o sargento agarrou o saco da senhora. Era 

um saco de 20kg e ia dentro de um saco de batatas. Ele puxou o saco e eu agarrei-o. Ele 

puxava para um lado e eu puxava pra outro, ele dizia-me “Larga o saco rapaz!” e eu dizia-lhe 

“Largue você que não é seu!”, até que o homem levantou uma bengala para me bater, mas o 

sargento não deixou. Às tantas largámos, tivemos de largar.  

Dizia-se que havia uma lei naquele tempo que dentro da aldeia eles não podiam tirar, 

mas lá o levaram embora.  

Não tenho assim muitas mais histórias. Tenho assim histórias que, eu e o tal senhor 

que também lhe tiraram os 20kg, íamos a Moinhos. Aquilo era... Em linha reta não será tanto, 

uns 12km ou assim, carregados com 20kg cada um e fomos lá muitas noites. Aquele homem 

era um homem com uma tática de contrabando incrível…. Parecia que os cheirava! 

Parávamos, andávamos… Nunca ninguém nos tirou nada. Não fomos apanhados. Tivemos 

sorte!  
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Anexo II – Entrevista a José Rodrigues Alves (Antigo 
Contrabandista)  

Pergunta (P): Como se chama? 

José Rodrigues Alves (JRA): “Zé da Arminda”, José Rodrigues Alves. Naquele tempo 

era assim… Ali a Guntumil, íamos lá buscar o bacalhau. Íamos lá duas vezes. E então 

trazíamos o saco até à fronteira, depois deixávamos aquele na fronteira e íamos buscar outro. 

P: Quanto pesava o saco? 

JRA: Tinha 50 kg cada saco. Uma vez chegámos à fronteira e disse eu para um que 

lhe chamam “o Zé da Benta”: Ó pá… se conseguíssemos levar os 2 às costas… Mas eram 2 

sacos, 50kg em cada saco. E não vinham atados! Se viessem atados com uma corda, traziam-

se melhor, mas não... agarrámos num e o outro encostávamo-lo numa borda alta e metíamo-

lo por cima e eram 100kg. Dali perto da fronteira até aqui, até ali à beira do Ecomuseu.  

Era um caminho ruim, um carreiro de pedras, não é como agora que tem estrada e vai-

se bem. Mas era de noite e com 100kg às costas cada um, eu e esse tal Zé da Benta, ele 

ainda aí está que também lhe pode dizer! Era tempo mau… Não ganhávamos nada, era só 

para arruinar a saúde. E a gente naquele tempo também não andava bem tratado 

(alimentado). 

Sabe Deus a vida! Tínhamos de ir ganhar um dinheirinho de noite. E era assim, ainda 

agora falam da vida que está mal… Agora está bem! Só não está bem para quem não quer 

trabalhar e não quer fazer nada. Hoje há dinheiro, toda a gente tem dinheiro. Há reformas, há 

tudo. Antigamente não havia nada. Nada! Ninguém tinha nada. Umas vaquinhas, uns 

bezerrinhos… Quando se comia um bezerro, já se deviam dois! Íamos pagando assim… e 

ficava a gente sem nada e claro que não podia fazer aí uma vida como devia de ser.  Era 

assim a vida antigamente…  

P: Vocês levavam o café daqui para lá? 

JRA: Daqui para lá o café e de lá para cá o bacalhau. Era… eram 60kg às costas de 

noite. Íamos de noite, no inverno, a chover com os sacos de 60kg às costas.  
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P: E quando nevava? 

JRA: no tempo da neve não, não se rompia. Mas às vezes de inverno, chovia e fazia 

frio e a gente ia na mesma para ganhar alguma coisinha.  

Uma vez éramos para aí 20 que, íamos daqui homens e mulheres. As mulheres 

levavam 20kg e nós os homens levávamos 60kg. Ali ao pé de São Lourenço - uma capela 

que há ali, na estrada de Randín - íamos com o café às costas e os carabineiros estavam à 

nossa espera. Dizem que fora denúncia, que nos tinham denunciado, e nós atirámos com os 

sacos todos ao chão e toca a fugir, mas faltava um homem. A minha mulher dizia: “Ai, que 

vocês mataram o homem! Ele não aparece.”  Mas o que aconteceu foi que ele tinha ficado ali 

quieto e os guardas agarraram-no! Eles disseram: “Não matámos ninguém, não matámos 

ninguém!! Agora se nos pudessem levar os sacos à estrada para nós os podermos carregar 

nos carros…” e nós “ah que levem os outros…” Eu até fui um dos que disse: “Oh vamos lá 

levar que eles também foram bons para nós… vamos levar-lhe ali os sacos à estrada.” Um 

carabineiro ficou a ajudar a levantar o saco e o outro ia à frente para dizer onde os queria. E 

eu ia no meio, mais para trás. Era uma noite de luar e o outro carabineiro já ia muito à frente 

com os outros. Eu olhei pra trás e ainda o outro carabineiro estava a levantar os sacos. E eu 

pensei: “Vou-lhe fugir com este saco, vou-lhe roubar o café.” E assim foi. Meti por um lameiro 

a cima e lá em cima havia uma represa de água, assim um rego grande, chamam-lhe a levada, 

e eu por fui ali com o saco às costas devagarinho até à borda da água. “Botei” o saco para o 

lado de acolá e depois chegado ao lado de lá, levantei o saco e fugi.  

Mas ficou lá a minha mulher e eu pensei: “os carabineiros agora não a vão deixar vir…” 

e depois deram conta que faltava eu. “Como é que se chama o homem? É o Zé da Arminda!” 

E os carabineiros: “Ó Zé vem cá!”, e eu por ali fora, assim pelo monte fora, enquanto os ouvia, 

corria por ali fora e vim pousar cá no monte português. Depois volto para trás para ver se 

deixam vir a mulher, porque pensei que se calhar não deixavam vir a mulher enquanto não 

me apanhassem a mim, não é? Lá vou eu para trás devagarinho, devagarinho e já vinham 

pessoal para cima. Trouxe o saco para aqui para Tourém, e digo “agora como trago o saco 

de volta vai-me pagar a dobrar não é.…” e não me fazia favor nenhum pagar-me o café. E a 

resposta que eu tive sabe qual foi? “olhe, não o trouxesse! Porque da fronteira para lá já era 

por conta do galego que ia buscar o café. E se fosse antes da fronteira, era por minha conta. 

Portanto, não apanharam do lado de cá, já estava pago.  
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E não ganhei nada!! E trouxe o saco às costas de lá pra cá.  

Foi para aprender! 

Não podia pagar alguma coisa? E eu disse: “Olhe espere, que se tornar a acontecer, 

não trago mais nenhum saco às costas, trago é para minha casa! Era o que eu devia de ter 

feito… trazê-lo para minha casa. Já que não me pagaram nada…”  

E foi assim, passámos assim muitas destas. 

Aqui os guardas, naquele tempo, também recebiam! Pagavam-lhe e eles iam embora 

para outro lado. Era assim… 

O mal eram aqueles que não deixavam passar nada, esse é que era o mal... 

Uma vez fui buscar ali um garrafão de vinho a Guntumil. Ainda era o tempo em que se 

cegava a palha à mão, não havia máquinas. Mandaram-me buscar 4 litrinhos de vinho para 

comerem a merendinha, sabe Deus… E veio um guarda, tirou-me o vinho e trouxe-me para o 

quartel. Eu ainda era pequeno, e depois mandaram um guarda dizer à minha mãe que eu 

estava preso. Lá veio a minha mãe buscar-me ao quartel, mas era preciso pagar 460 escudos. 

Naquele tempo valia quase tanto como um bezerro.  

E era assim, havia direito de fazerem isso com um homem que andava todo o dia a 

trabalhar? Aquilo nem era contrabando, não era para ganhar nada. Era para comer e beber, 

beber aquele vinhinho que tanta falta fazia, que andavam cansados porque fazia muito calor.  

E olhe, era assim, agora aqueles que andavam em negócios de um lado pró outro para 

ganhar e tal ainda vá lá. Mas era para levar para casa, para beber um copo, para comer a 

merendinha, sabe Deus! Gente Ruim! E ainda tiraram o vinho… Que coração têm estas 

pessoas? E era assim…. 

P: E havia outros perigos na serra? 

JRA: Ai havia…. Os lobos, muitos, muitos. Às vezes de noite a gente saía por aí pelos 

lameiros para tapar a água por aí, mesmo às vezes de dia… e vinham aos 5 e 6 juntos. Vinham 

aos rebanhos. E o lobo acompanhava um homem de noite! Acompanhava ate ver se um 

homem entrava num caminho apertado para se atirar. Era preciso muito cuidado! Hoje já não. 
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Já é raro haver um lobo. É raro, mas há… ainda há porque o Parque (Nacional da Peneda-

Gerês) “botou-os” para aí. Agora há, mas não é como era.  

P: E também contrabandeavam gado? 

JRA: Gado? Tudo! Íamos buscar as vacas de noite ali a Espanha e vínhamos para 

Portugal, depois eram carregadas lá na serra. Íamos a pé por esses caminhos escondidos e 

por lá (pela estrada) vinha um carro português, um camião, carregavam-se ali e iam diretas 

para o matadouro.  

P: Eram mais baratas lá em Espanha?  

JRA: Eram, eram mais baratas. Mas às vezes eram tão fraquinhas, que até pensava 

“quem é que vai comer isto?” Tísicas, ui Jesus! Tantas vaquinhas aleijadas, lá ia tudo! Muitas 

vacas levei para lá para a serra. 

P: Iam só até à fronteira ou iam mesmo até às aldeias espanholas? 

JRA: Íamos até às aldeias, ao monte deles mesmo. Passávamos a fronteira muito para 

lá. 

O galego era mais esperto que o português. O galego mandava, mas olhe que pôr às 

costas não punham, era raro! Era raro o que carregava. Arranjavam uns tantos gajos aí, 

pagavam “X”, eles iam com a varinha na mão, nós é que íamos carregados, mas eles é que 

ganhavam o dinheiro. Iam bem vendidos e nós tínhamos aquele dinheirinho só.  

Nós aqui, era uma escravidão! 

Era, na Espanha sempre se viveu melhor do que cá. Sempre tiveram mais dinheiro.  
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Anexo III – Entrevista a José Rodrigues Pires (Zé Da Benta) e 
Domingos Lopes (Antigos Contrabandistas) 

Pergunta (P): O senhor como se chama? 

José Rodrigues Pires(JRP): José da Benta, conhecido na aldeia como Zé da Benta. 

O meu nome é José Rodrigues Pires. 

P: Dedicava-se ao contrabando? 

JRP: Dedicava-me ao contrabando, mas não era por minha conta. Pagavam-me para 

passar, mas era outras pessoas que compravam e vendiam, eu só o passava às costas. 

P: Por volta de que anos? 

JRP: Foi na década de 60, e cinquenta e tal. Eu nasci em 36, por isso, 46, 56, é isso, 

foi com 20 anos, até aos 25. Depois casei, fui para Lisboa e acabou o contrabando. 

P: Que matérias costumavam contrabandear? 

JRP: Aqui na altura passava-se muito. Era motores de carros e camiões desfeitos, que 

vinham em camionetas carregadas para aí, depois nós descarregávamos e passávamos para 

Espanha. Era também café, gasóleo, era o que calhava, petróleo, saquinhos de chumbo, 

lingotes de cobre, bacalhau... era o que aparecia, e também se passavam vacas, eu por acaso 

nunca passei.  

P: E pessoas “a salto” para irem para o estrangeiro? 

JRP: Não, isso não. Nessa altura não andava nisso, mas havia muitos aqui que 

passavam. 

P: Alguma vez foi apanhado pelos guardas? 

JRP: Por acaso nunca fui apanhado, não. Mas houve colegas meus que foram 

apanhados. Por exemplo quando se passava para lá, os guardas portugueses já não faziam 

tanta coisa porque era dinheiro que vinha, não é? Os espanhóis é que quando os apanhavam, 

às vezes até os levavam presos. Houve colegas meus que ainda chegaram a ir presos, mas 

claro, ficavam só lá um ou dois para tentarem descobrir mais e depois mandavam-nos embora. 



 

 71 

P: O contrabando aqui dava para ficar rico ou era para subsistir? 

JRP: Oh, dava lá para ficar rico. Só para aquelas pessoas que o compravam e que o 

vendiam... Mas também nunca se ouviu falar de ninguém que tivesse ficado rico com o 

contrabando, mas dava para governar a vida. Nós só ganhávamos a nossa jeira, naquela 

altura acho que eram 10 pesetas. Quando andávamos noutros contrabandos desde escurecer 

até amanhecer era uma média de 100 pesetas por noite. Naqueles anos já era dinheiro. 

P: E existe alguma história que o tenha marcado particularmente? 

JRP: Às vezes estávamos nós aqui preparados para sair e os guardas punham-se aqui 

fora da aldeia. Por acaso a mim nunca me apanharam, mas uma vez estávamos para sair e 

éramos para aí uns 20 e vieram-nos dizer que eles estavam escondidos ali num sítio a seguir 

às casas. Eu disse: “Dá-me aí um tambor desses do gasóleo”, era no tempo em que se 

malhava o centeio, e fui eu e outro rapaz com o bidão às costas. Eles saíram de onde estavam 

e deitaram-nos a mão, mas como ia vazio disseram: “Então? Para que é o tambor?”, eu 

respondi: “Vamos aqui a Espanha buscar um tambor de gasóleo para malhar amanhã e não 

temos gasóleo para o motor da malhadeira.” Eles, claro não nos puderam fazer nada, mas 

enquanto fizemos isto o outro pessoal lá se mandou para passar as coisas. 

P: Costumavam atuar em grupo ou de forma isolada? 

JRP: Às vezes éramos aos 20, quando era muita a carga, ou 10 ou 12, conforma 

calhava. Sozinho, sozinho, a gente também não ia muito, mas quando eram menos coisas 

íamos com mais 1 ou 2.  

P: E era sempre de noite? 

JRP: Pois, o contrabando era sempre de noite, porque de dia viam-nos ao longe, não 

é? Sempre de noite. 

P: E para onde costumavam contrabandear? 

JRP: Era para estas povoações aqui perto. E, como de lá já havia estradas, eles 

carregavam lá em camiões. Claro que aqui os carros não passavam porque a fronteira estava 

fechada, agora desde que abriram as fronteiras passam os carros. 
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P: E qual era a distância daqui até essas povoações? 

JRP: Daqui lá a pé ainda são aí uns 10 km, até Couso, mas às vezes íamos a 

Porqueirós, que é um bocado mais em baixo, e também a Paradela. Quando era nestas 

povoações aqui mais próximas eram 2 ou 3 km. 

(Interrompe Domingos Lopes) 

Domingos Lopes (DL): Posso contar também? Uma vez íamos aqui uns poucos, para 

aí alguns 20, e íamos ali à Capela de São Lourenço, que era o trato que tínhamos com o 

“Berto Lordes”. Os galegos só pagavam lá, eles eram mais finos que os daqui, vinham cá 

comprar o café, mas só pagavam lá na fronteira. Chegámos ao São Lourenço e eles tinham 

os cavalos e as mulas do de lá da estrada, do lado de Paradela, e quando nós pousámos os 

sacos disseram os galegos: “Vocês têm que nos levar o café lá a baixo”, nós respondemos: 

“Não, não. O trato que nós temos é até aqui.”, mas eles disseram que nos davam mais 5 

pesetas para levarmos o café lá. E nós lá fomos, e ajudámos a carregar as mulas e os machos, 

e um galego disse: “Nós agora não temos aqui as 5 pesetas, mas para a próxima vez damos-

vos o dinheiro.”, e nisto começou toda a gente a gritar porque o trato era pagar ali, eles a 

responderem que não tinham ali naquela hora e que pagavam na próxima vez. Nós ali naquela 

história de “pagares e não pagares”, os carabineiros estavam ali à espera deles, começaram 

aos tiros ao ar, e nós, “abre” ... Nem pesetas, nem nada. Esse Augusto que está aí, da 

Manuela, caiu, passámos todos por cima dele, lá mataram o homem, os galegos vieram 

connosco a fugir também, deixaram as mulas, deixaram os machos, no dia seguinte lá os 

arremataram ali em Calvos. E chegámos, e estava tudo a pensar que tinham matado o 

homem, tudo a gritar: “Oh Augusto, oh Augusto”, lá vinha o Augusto ainda lá na ponte e nós 

já todos do lado daqui. Mas depois pagaram, na vez seguinte pagaram, eles não queriam, 

mas lá pagaram. 

P: O sentido do contrabando era só de cá para Espanha ou também era de lá para 
cá? 

JRP: De lá para cá também. Houve uma altura que passávamos o bacalhau para aqui, 

era conforme as épocas, às vezes dava mais para lá outras vezes mais para cá.  
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DL: Quando era o tabaco era mais para lá, tabaco também ia muito, o café é quer era 

sempre de cá para lá, de Portugal para Espanha. Mas sabe? Nessa altura tudo “comia”, os 

guardas também “comiam, não era só o pessoal que ganhava alguma coisinha, eles 

ganhavam mais que nós, os maiores contrabandistas eram eles (risos). Eles comiam bem, 

quando deixavam passar um já tinham “comido” dois.  

JRP: Tinha que ser assim, senão também não passava nenhum, não é? Não havia 

contrabando. 

P: Mas então as pessoas para quem vocês “trabalhavam” tinham acordos com a 
guarda? 

DL: Com os de lá, era mais com os de lá. 

JRP: Mas os daqui “comiam” também porque, é claro, podiam não deixar passar, mas 

convinha porque era dinheiro que vinha para cá, não é? Mas para os de lá já era ao contrário, 

já tiravam o lucro lá, e os carabineiros, naquela altura, prendiam mais do que aquilo que 

prendiam os daqui. 

DL: É, os daqui não prendiam... 

JRP: Isso é como todas as coisas, qualquer nação que exporta está bem, a que recebe 

é que fica mais prejudicada. 

DL: Os contrabandos aqui eram pequenos, isso que se ouve de passar camiões e 

camiões de gado, era para outros lados, aqui passava-se de vez em quando uma vacas, mas 

não se passava assim grandes contrabandos.  

P: E acha que era viciante fazer contrabando? 

DL: Era viciante, viciante era o dinheiro, a gente não tinha outra maneira de viver, era 

a terrinha, os animais, mas isso era dos pais. 

JRP: Aqui a povoação tinha muita gente, e quem diz a povoação diz o concelho, e 

empregos onde é que havia? Ou tinha que ser na lavoura, ou então ganhar assim alguma 

jeirinha, não é?  
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DL: Quando se queria 20 escuditos aí para a festita, tinha que ser assim, não havia 

outra maneira. O pai não dava, a mãe não dava, os filhos eram muitos. Tinha que ser. 

P: E começavam por volta de que idade a fazer contrabando? 

DL: Eu quando era pequeno, aquilo nem era contrabando, mas íamos, antes de ir para 

a escola, a Guntumil, buscar uma bexiga, sabe o que era uma bexiga? Antigamente nem 

garrafas havia, e quando se matava o porco tirava-se a bexiga, esfregava-se e depois 

soprava-se como um balão, secava, punham-lhe um “bocalzito” e dava para ir ao vinho, íamos 

a Espanha a ele. 

JRP: Havia aqui umas casinhas que vendiam assim o vinho e depois pagavam para 

lhe ir buscar lá. 

DL: Nós íamos todos os dias ao vinho. Era barato, também era ruim, mas era barato. 

Depois vendiam aqui. Aminha avó vendia vinho, havia muitas tabernas assim clandestinas, 

vendiam uns copitos... 

JRP: Eu para a tua avó ainda trouxe muito, íamos ali a Guntumil. 

DL: Íamos, antes de ir para escola às 9 horas. A minha avó dava-nos uma bolacha 

Maria, ou dois figuinhos.  

JRP: A tua avó dava sempre, coitada... 

DL: lá íamos buscar o vinhinho de manhã e depois íamos para a escola. Às vezes ia 

com o odre, mas o odre levava alguns 20 ou 30 litros.  

JRP: E quando chegava lá a casa dava sempre qualquer coisinha para comer, era 

pobrezinha, mas dava sempre. 

DL: E lá ganhava alguma coisita, trazia um tabaco daquele ruim, ganhava assim uns 

escudinhos... 

JRP: Não havia onde ganhar e o pouco que viesse era bom. Também não pagavam 

contribuição nenhuma do comércio, vendiam assim em casa. 
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DL: E a minha avó não sabia ler nem escrever, mas ela sabia quem lhe devia. Tinha 

lá um papel, e colocava uns tracinhos, ela sabia de quem era aquilo. Ela lá marcava, a gente 

não sabia o que era, mas ela sabia quem não pagava. Ela sabia tudo. 

P: E depois já mais velhos com que frequência faziam contrabando? 

JRP: Bem, também não era todos os dias, não é? Era conforme havia os pedidos, 

conforme tinham lá a saída é que vinham comprar. Quando foi no café era quase todos os 

dias, havia sempre saída de café. 

DL: Era a vida, agora, desde que acabaram com as fronteiras, acabou o contrabando, 

vêm com os carros, carregam os garrafões de vinho, carregam o tabaco e lá levam. Mas agora 

já nem vem aqui, no início sim, era todos os dias espanhóis a comprar roupa e outras coisas. 

A peseta era mais alta que o escudo, agora... Agora nem há gente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


