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Vão confiantes, a carga começa a pesar, já percorreram 
mais de metade do caminho e o frio entranha-se nos 
ossos. A estrema é sinuosa e escorregadia e Maria 
enterra um pé numa poça de água e maldiz a sua sorte. 
Ouve ao longe sons que não consegue distinguir, será o 
ladrar de cães ou o latir dos lobos. Mais uma preocu-
pação, não quer encontrar uma matilha de lobos fam-
intos, mas por via das dúvidas agarram os primeiros 
paus que encontram no caminho. 
O local de encontro está já ali. Dois homens estarão a 
aguardá-los. A troca será rápida e as palavras, poucas, 
não terão tempo a perder.
Hoje foi uma boa volta, nem sustos, nem correrias, nem 
medos. Não tarda estão em casa, tomara aconchegar os 
ossos no enxergão da cama e apagar o candeeiro a 
petróleo.

É noite escura e Maria prepara-se para percorrer os doze 
quilómetros da rota que a levará ao outro lado da frontei-
ra. 
Às costas, levará vinte quilos de café, na cabeça temores 
vários: o breu, o terreno clivoso, os javalis e os carabiner-
os são os principais inimigos dos contrabandistas. 
Não enfrentaria tudo isto sozinha, jamais o faria sozinha. 
São cerca de 80 kg de café para transportar até Espanha 
e por isso terá o Joaquim como companheiro de traves-
sia, que transportará um "fardo" de 60 quilos. Os homens 
carregam muito mais do que ela. Hoje está frio e um breu 
que mal se vê o caminho. Maria sabe que esta é uma noite 
abençoada, a lua nunca foi boa companheira.
 A polícia portuguesa fará vista grossa, está tudo combi-
nado, mas os carabineros não irão facilitar; se Maria e 
Joaquim forem apanhados, os bens serão confiscados e 
não ganharão um tostão. À falta de pagamento da multa 
serão presos. Maria prefere não pensar, nunca foi apan-
hada, nem ela nem Joaquim. Os dois sabem que esta 
sociedade acaba no momento em que forem descobertos. 
Aí será cada um por si, na corrida por entre a vegetação e 
na procura desesperada de um esconderijo. Escapar das 
balas e da fúria dos carabineros, controlar a adrenalina e 
o medo será um esforço solitário que não poderão obvia-
mente partilhar.
Ir e voltar pode levar toda a noite, e amanhã é dia de 
trabalho no campo. Este é um esforço que fazem a troco 
de bom dinheiro. É um crime, é certo, mas não é um 
pecado. Pecado, é não ter de comer para os filhos. É 
vê-los descalços sem poder comprar-lhes sapatos para 
calçar os pés em dias de geada. Que sabem eles… o que 
conhecem eles destas terras que não dão pão!   
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O CONTRABANDO A GUARDA CIVIL 
E OS CARABINEROS

Para acalmar a fome das longas travessias os contrabandistas levavam consigo o 
‘conduto’ (pão, chouriço, azeitonas, queijo). Era assim que se alimentavam. Carga leve 
porque teriam de carregar todo o material contrabandeado.
Do lado de cá ia amêndoa, farinha, ovos, grão, feijão, açúcar, entre outros alimentos, 
eram passados pela calada da noite para lá da fronteira, que vivia as dificuldades da 
Guerra Civil Espanhola.
Do lado de lá, vinham para um Portugal profundamente pobre e sem condições, tabaco, 
sapatos, alpergatas, perfumes, roupa, isqueiros e outros bens que dificilmente circula-
vam num país debaixo de uma dura ditadura - o Estado Novo.
E era assim, à luz das estrelas e ao som dos animais da noite, que homens e também 
algumas mulheres se aventuraram, de forma intensa por mais de três décadas, para 
conseguirem fazer face às condições difíceis da vida de então. 

Em todas as localidades raianas 
portuguesas havia contrabandis-
tas. 
Começavam aos 15 e aos 50 anos de 
idade ainda poderiam andar de saco 
às costas. Por vezes, contrabandis-
tas e elementos da Guarda Fiscal 
pertenciam à mesma família. 

Uma vida de perigos, sempre com a Guarda Fiscal à perna do lado portu-
guês, porque nem todos “alinhavam” com esta ideia de trazer à socapa 
para Portugal o que o governo desaprovava.
Do lado espanhol, a guarda da fronteira 
estava entregue aos temidos Carabiner-
os. Polícia que atirava assim que via 
um contrabandista. 
Era mais difícil para a guarda, 
prender contrabandistas sem 
visibilidade. As noites de breu eram 
noites de maior descanso.
Se no escuro da noite viam alguém 
carregando as mercadorias, 
disparavam três vezes para o ar, 
esperando que os contrabandistas 
parassem ou deixassem a mercadoria para fugirem.
Normalmente, os contrabandistas libertavam a mercadoria e escon-
diam-se. Se fossem apanhados eram multados e o preço da multa, não o 
tinham para pagar. Mais valia largar tudo e perder o valor do “salto”.
Os de menor sorte eram apanhados de surpresa e na falta de escapatória 
e de dinheiro, acabavam presos. O tempo necessário para cumprir a pena 
de contrabandear. Podia ser que assim se desvanecesse a vontade.   
O medo de que lhes poderia acontecer ou a ideia que seriam capazes de 
escapar levava alguns a fugir, e esse era o maior erro do contrabandista 

porque podia ser baleado até a morte. 
O mesmo risco corriam os espan-

hóis que atravessam a fronteira 
em direção a Portugal.

 

 O contrabando sempre fez parte dos povos raianos de Portugal e de Espanha, na 
altura em que as fronteiras estavam fechadas e os regimes eram totalitários. 
É importante perpetuar a antiga cultura raiana, para quem o contrabando teve um 
papel fundamental para a sua sobrevivência nos tempos difíceis das ditaduras, 
portuguesa e espanhola. Porque esta era uma forma arriscada de vida para quem 
vivia na fronteira e desta realidade podia tirar partido.
Era pela calada da noite que dezenas de homens e mulheres percorriam os trilhos 
mais difíceis pelo mato e atravessavam águas fronteiriças, ao longo de toda a 
fronteira entre Portugal e Espanha. 
A agricultura era um trabalho duro 
e pouco rentável; sem o contraban-
do, a vida tornava-se muito mais 
difícil. Era assim nos anos 60, em 
todas as terras fronteiriças. O 
contrabando era normal, praticado 
por todos, sob o olhar disfarçado 
das próprias autoridades. Portugal 

Entre as décadas de 1930 e 1960, o contrabando fez parte das gentes de lá e de cá, 
como forma de sobrevivência. 
De um lado e do outro não há aldeia ou monte que não tenha histórias para contar, 
porque as terras fronteiriças foram, em tempos, casa de contrabando e contraband-
istas.

RAIA

CAMINHOS TORTUOSOS
As rotas do contrabando eram, quase sempre os piores caminhos para se tomarem. 
Zonas de terreno irregular onde recantos e buracos facilmente escondiam um homem 
ou mulher. As árvores e os arbustos também ajudavam a esconder o rasto, caso 
aparecessem os guardas-fiscais.
Os marcos de fronteira faziam parte de alguns caminhos dos contrabandistas.
Feitos de pedra ou betão e colocados em pontos importantes ou especialmente visíveis 
do terreno, os marcos de fronteira tinham informação inscrita com a identificação dos 

territórios. Marcavam pontos críticos na linha de fronteira e 
a sua visão indicava o caminho certo na passagem das 
gentes do contrabando. 
Eram caminhos de risco, zonas de mato, com os seus 
perigos inerentes.
Por vezes os rios faziam parte da rota traçada pelos 
contrabandistas, se o curso era estreito, atravessavam as 
águas transfronteiriças nus, com a roupa atada à cabeça e 

os largos quilos. de ‘carga’ às costas.
Se o curso era largo precisavam de cordas. O primeiro amarrava-a à cintura e cruza-
va o rio, seguir a corda era mais fácil e seguro para quem não sabia nadar.
A verdade é que a maioria não sabia nadar. Sem terem como se secar, nem roupas 
para mudar, o resto do caminho faziam-no molhados. A pneumonia e bronquite era 
outro risco que os contrabandistas corriam. Era de todos o pior dos inimigos.


