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A GUARDA FISCAL
A Guarda Fiscal (GF) tinha grande importância na zona fronteiriça como 
representante do poder central junto do poder local, pela acção fiscalizadora na 
circulação de bens e pessoas, e como instrumento de uma política eficaz que tinha 
como objectivo a obtenção de receitas, defendendo no terreno os interesses da 
Fazendo Pública.  Actualmente poucos se recordam da antigaGuarda Fiscal, mas 
em muitas povoações próximas das antigas fronteiras, ainda hoje se encontram 
muitas famílias em que o chefe de família era um antigo guarda-fiscal. Com o 
fim da Guarda Fiscal, muitos dos seus efectivos passaram a integrar a Guarda 
Nacional Republicana (GNR), a força de segurança responsável pela controle da 
ordem nas regiões rurais e e grande parte das povoações do país, com excepção 
das capitais de distrito.

DO INÍCIO AO FIM DA MONARQUIA
A  Guarda Fiscal  (GF) tinha grande importância na zona fronteiriça como 
representante do poder central junto do poder local, pela acção fiscalizadora 
na circulação de bens e pessoas, e como instrumento de uma política eficaz de 
obtenção de receitas, defendendo no terreno os interesses da Fazenda Pública.
 
A origem da Guarda Fiscal remonta ao século XV com a criação dos Homens D’El 
Rei ou Homens das Alfandegas, embora as suas funções não fossem apenas de 
fiscalização: eram militares e constituíam uma espécie de guarda, tendo como 
principal missão evitar descaminhos de direitos e outras imposições de índole 
fiscal e aduaneira. São estes assim os percursores dos Corpos Fiscais, pelo que 
pode considerar-se a própria raiz da Guarda Fiscal. Mais tarde, com a criação da 
Guarda Real da Policia, decretada em 1801,  estabelecem-se os soldados.

Guarda-Barreiras a quem competia vigiar as mercadorias à entrada de Lisboa e 
do Porto. É no entanto, a partir de 1831 que se começa a esboçar uma organização 
dos corpos fiscais nas Alfandegas, com carácter militar. Em 1885, na Monarquia 
Liberal, foi criado o  Corpo da Guarda Fiscal, subordinado ao Ministério da 
Fazenda. 
 
A principal missão da GF era de evitar e reprimir as infracções fiscais: foram 
criados postos fiscais junto da fronteira terrestre e marítima onde tinha lugar 
a mais dura fiscalização das alfândegas, com presença nos mais recônditos 
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lugares da fronteira. Queria-se evitar o comércio ilegal de mercadorias mas 
também, impedir o contacto regular entre as populações dos dois países e o 
grande perigo de transmissão de ideias e actos revolucionários.

O ESTADO NOVO
Em 1931, António de Oliveira Salazar, com a implantação da II República em 
Espanha, reforçou os mecanismos de vigilância (e repressão), junto à fronteira 
terrestre. Inicialmente, o controlo das entradas e saídas pela fronteira era 
efectuada pela Policia Internacional Portuguesa (PIP), passando depois para a 
Policia de Vigilância e Defesa do Estado (PVDE), e posteriormente a vigilância 
passou para a Polícia Internacional de Defesa do Estado – Direcção Geral de 
Segurança (PIDE-DGS), que controlava a circulação de pessoas, ficando a GF 
restrita à fiscalização de circulação de bens.
           
Com o 25 de Abril de 1974, a fiscalização da entrada e saída de cidadãos em 
todas as fronteiras – Controlo de Fronteiras – foi atribuída à GF, substituindo 
assim a PIDE-DGS. Com a entrada de Portugal como membro de pleno direito 
na Comunidade Económica Europeia (CEE), e a implementação em 1992 do 
Acordo de Livre Circulação de Pessoas e Bens no território da Comunidade, a 
fronteira terrestre deixa de ser relevante como marco de defesa do território: a 
GF é extinta em 1993, sendo desactivados todos os postos.

Desses edifícios, que em alguns casos eram as melhores casa das aldeias raianas, 
uns foram vendidos e outros, a grande maioria, foram entregues ao abandono, à 
degradação e à vandalização.
 
Quanto aos militares, alguns transitaram para a, então recém-criada, Brigada 
Fiscal, outros para a PSP, para a Guarda Prisional e Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras. Em 2008 a Brigada foi também ela extinta e foram criadas as Unidade 
de Acção Fiscal e a Unidade de Controlo Costeiro com um reduzido número de 
efectivos. 

VIGIAR A FRONTEIRA
A Guarda Fiscal era constituída por quatro batalhões e uma companhia 
independente. O Batalhão n.º 4, nomeadamente, a 2.ª Companhia, tinha sede em 
Serpa abrangendo os concelhos de Mourão, Moura, Barrancos, Serpa e Mértola 
(parte) e, mais para o interior, os concelhos de Vidigueira, Cuba, Ferreira do 
Alentejo, Beja, Castro Verde e Almodôvar.
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O número de membros resumia-se, normalmente, à presença de um Cabo e de 
alguns Soldados. A vigilância da zona de intervenção do posto era pouco eficaz 
por falta de membros e pela distribuição de serviços: um Soldado estava 24h 
de plantão no posto, outro de folga, outro podia estar a acompanhar alguma 
mercadoria e os restantes, normalmente dois Soldados, faziam a vigilância na 
raia, percorrendo longa distâncias a pé.
 
Para haver um maior controlo, os postos fiscais de vigilância eram construídos 
em sítios recônditos e de difícil acesso. Era aqui que havia mais vigilância, através 
do serviço de “aguardo”.
 
O “aguardo” na fronteira terrestre era feito por dois soldados que percorriam os 
locais por onde poderiam passar os contrabandistas, escondendo-se em sítios 
estratégicos onde pudessem vigiar sem serem vistos. Havia, contudo, um pacto 
de cavalheiros entre  guardas e contrabandistas: quando o guarda apanhava 
alguém, gritava “larga!” ou dava alguns tiros para o ar. Os contrabandistas 
deviam então deixar a mercadoria e fugir, sem que os guardas fossem no seu 
encalço. De um modo geral, os guardas limitavam-se a apreender as mercadorias, 
deixando seguir os contrabandistas e, nas actas de apreensão escreviam que 
não conseguiam capturar os indivíduos.
 
Os Guardas Fiscais eram tolerantes porque além de conhecerem, na maioria das 
vezes, os contrabandistas, sabiam a razão principal do contrabando: ter dinheiro 
para dar de comer aos filhos. Mas também havia outros, capazes de matar, com 
o objectivo de serem transferidos para postos mais próximos da sua residência, 
mostrando desta forma serviço aos seus superiores.
 
As patrulhas eram feitas por guardas armados com diferentes equipamentos. 
Contudo, a alcunha “pica-chouriços” dada aos GF deveu-se a um utensílio muito 
utilizado: uma sonda, um ferro estreito e pontiagudo que os guardas introduziam 
nos produtos a granel para verificar se havia algum produto de contrabando 
camuflado.

O TENENTE SEIXAS
O Tenente Seixas, Guarda Fiscal, foi destacado, em Março de 1932, da secção do 
Gerês para o Batalhão n.º 2 da Guarda Fiscal da secção de Safara. O território 
que era comandado pelo Tenente Seixas ia, de Norte a Sul, de Moura a Vila 
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Verde de Ficalho  e tinha como centro a vila de Barrancos. Nessa altura, existiam 
postos de vigilância nas Russianas, Tomina, Santo Aleixo da Restauração, Sobral 
da Adiça, Choças e Safara.

Com a Guerra Civil Espanhola, centenas de pessoas ficaram sem saber o que 
fazer, nem para onde ir, passando assim a refugiar-se em Portugal. O Tenente 
Seixas acolheu estes refugiados na Herdade da Coitadinha onde, em 1936, 
pernoitavam 340 refugiados oriundos de Jerez de los Caballeros, 294 de Oliva e 
68 de Villanueva del Fresno.
Contrariando o sub-director da Policia de Vigilância e Defesa do Estado (PVDE), 
que queria expulsar os refugiados, o Tenente Seixas desdobrou-se em diligências 
junto da hierarquia militar e conseguiu “legalizar” o campo de refugiados da 
Herdade da Coitadinha e criou um outro campo, clandestino, na Choça do 
Sardinheiro, junto ao Posto Fiscal das Russianas, onde acolheu perto de 300 
pessoas.
 
Fortemente criticado pelas forças no terreno, em especial pela PVDE, devido à 
posição que tomou em defesa dos refugiados, o Tenente Seixas foi alvo de uma 
investigação sobre a sua actuação e, no dia 4 de Novembro de 1936, foi acusado 
de ocultar a existência do campo de refugiados. Sendo assim condenado a dois 
meses de prisão no Forte da Graça, em Elvas, passando de seguida à reforma 
antecipada.
      
Contudo, passado algum tempo, com a ajuda de um prestigiado advogado, Leal 
Marques, o Tenente Seixas conseguiu ser reintegrado na Guarda Fiscal e passou 
a comandar a secção de Sines, recebendo as devidas indemnizações.
 
Em Oliva de la Frontera, Badajoz, eregeram um monumento em sua homenagem 
e os Correos de España lançaram um selo postal onde aparece o Tenente 
fardado de oficial da Guarda Fiscal com a seguinte legenda “Teniente Seixas – El 
Schindler de La Raia”.

O CONTRABANDO
A partilha do espaço peninsular ligou, durante séculos, portugueses e espanhóis 
por diversos vínculos e interesses que se prendiam sobretudo com a permuta 
e circulação de mercadorias e pessoas. O contrabando surgiu como oposição 
espontânea aos desígnios do poder instituído, como continuação natural das 
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normais relações comerciais que se estabeleciam entre as populações que se 
localizavam na fronteira, partilhando o mesmo território. 
 
Este tráfico foi favorecido pela boa acessibilidade geográfica, já que o território 
é na sua maioria homogéneo; pelo afastamento dos centros de poder; pelo 
isolamento destas populações; pela necessidade e pelas dificuldades de encontrar 
outros meios de subsistência que garantissem uma vida digna, levando assim à 
possibilidade de obter lucros num tempo relativamente curto.
O contrabando era assim uma profissão tão digna como qualquer outra, sendo 
apenas uma actividade criminal aos olhos do Governo, que não recebiam assim 
o pagamento dos impostos aduaneiros dos produtos que entravam e saíam do 
país. Segundo o Boletim da Guarda Fiscal n.º 16 de 16 de Setembro de 1886 em 
que é publicada a Nova Organização do Contencioso Fiscal, o contrabando “é 
a importação ou exportação fraudulenta de mercadorias, cuja entrada e saída 
seja absolutamente proibida”; enquanto que “o descaminho é todo e qualquer 
acto fraudulento que tenha por fim evitar, no todo ou em parte, o pagamento 
de direitos e impostos estabelecidos sobre a entrada, saída ou consumo de 
mercadorias”. Estes dois conceitos, aqui definidos como actos ilícitos, são o 
oposto do entendimento por parte de toda a população raiana do que significa 
contrabando: uma actividade necessária de sobrevivência.

O CONTRABANDISTA
O contrabandista não nasce, faz-se!

Entre as causas que deram origem ao contrabando predominavam as 
desigualdades e as desproporcionais exigências fiscais entre pobres e ricos, 
obrigando assim um complemento salarial, uma forma de sobrevivência 
temporária, uma saída à margem da lei.  
 
Os rapazes a partir dos 13/14 anos começavam a contrabandear influenciados 
por membros da sua família ou de amigos conhecidos. O contrabando era feito 
a pé, por vezes com a ajuda de animais de carga, durante a noite, e normalmente 
em quadrilhas organizadas. Mas muitas também foram as mulheres que se 
dedicaram ao contrabando, pela extrema necessidade da sua família. 
 
As mulheres desempenhavam funções relacionadas com a venda e distribuição 
das mercadorias, e os homens  ocupavam-se de ir buscar as mercadorias ao país 
vizinho.
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Os grupos de contrabandistas, ou quadrilhas, variavam entre as seis ou oito 
pessoas.Tratava-se de uma estrutura organizada proporcionando apoio logístico, 
físico e moral, necessário para superar as dificuldades com que se deparavam.

Sempre que havia mercadoria a passar, o trabalho de preparação começava cedo: 
o “contrator”, responsável pela operação, mandava o “garoto” dar o recado aos 
“carregadores”  que transportavam, às costas, a mercadoria. À hora combinada, 
ao abrigo da noite, o grupo juntava-se, ia buscar a carga e tomava conhecimento 
do percurso e do destinatário. Os elementos do grupo iam em fila, separados, 
mas sem perder de vista o membro da frente. Nesta disposição, tinham tempo 
para fugir se a Guarda Fiscal surgisse no caminho: quanto muito, só apanharia 
um ou outro e uma pequena parte do carregamento.
 
Também havia quem se aventurasse sozinho, proprietários das suas cargas. 
Corriam maiores riscos, mas recebiam, contudo, todo o benefício da sua venda. 
 A duração destes percursos variava bastante, em função do tipo de contrabando 
e dos pontos de origem e destino das mercadorias: por vezes, a viagem durava 
apenas umas horas, outras duravam até cerca de 8 dias, devido às grandes 
distancias que tinham de percorrer.

OS PRODUTOS DE CONTRABANDO
Os fluxos e as mercadorias do contrabando variavam em função da disponibilidade, 
da necessidade e do valor das respectivas moedas.
 
Em meados do século XIX, passava-se de Espanha para Portugal de bovinos, 
cereais, vinhos e aguardentes, tecidos e peles. Antes da Guerra Civil, vinham 
de Espanha açúcar, azeite, perfumaria, bombazines, tecidos, produtos e 
instrumentos agrícolas, bebidas espirituosas, os imperecíveis “pirex”, alpercatas, 
botas de borracha e os sapatos de cabedal...
 
 Durante a Guerra Civil espanhola, entre 1936 e 1939, a situação inverteu-se e o 
fluxo de Portugal para Espanha intensificou-se, passando a contrabandear-se 
mais o pão, carne, café, grão, batatas, açúcar, arroz, azeite, sabão e tabaco.
 
Após a Guerra Civil de Espanha, a politica intervencionista de Franco na década 
de 40 sobre a produção, comércio, preços, salários e circulação de mercadorias, 
contemplou a pena de morte para os seus infractores e impôs, entre 1939 e 1952, 
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senhas de racionamento, desencadeando o alastramento da economia informal, 
canalizando produtos para o mercado paralelo, vendidos a preços de tal forma 
elevados que se tornaram inacessíveis à maioria das pessoas. Na raia espanhola, 
o contrabando foi o meio utilizado para escapar à fome e à pobreza extrema, 
permitindo o abastecimento das famílias e ainda o rendimento suplementar 
decorrente da sua revenda em povoações mais distantes da fronteira.
 
 Já nos anos cinquenta, e perante a recuperação de Espanha pós Guerra Civil, o 
fluxo Espanha - Portugal predomina até começar a diminuir, enquanto actividade, 
no princípio dos anos setenta, pela liberalização de alguns produtos em Portugal, 
ao menor controlo da fronteira, à Revolução de 25 de Abril de 1976 e, finalmente, 
com a morte de Franco. Assim, Portugal e Espanha iniciaram um novo processo 
de abertura para o exterior, culminando na integração de ambos na Comunidade 
Europeias em 1986, levando à livre circulação de pessoas e bens. 

A GUERRA CIVIL DE ESPANHA
A Guerra Civil de Espanha foi, tal como o contrabando, outro universo narrativo 
importante na fronteira luso-espanhola: quando, a 18 de Julho de 1936, se dá o 
pronunciamento militar nacionalista contra a República, tudo estava planeado 
para uma vitória rápida e clara. Contudo, tal não aconteceu, e em pouco tempo 
os republicanos reorganizaram as suas forças, armaram os seus partidários civis 
e controlaram as principais cidades. O que deveria ter sido um golpe de Estado 
fulminante transformou-se numa guerra civil prolongada e sangrenta. 
 
O conflito dura até 1939, transformando-se num campo de ensaio industrial e 
tecnológico com fins militares, e que serviu em particular para a Alemanha nazi 
preparar a II Guerra Mundial.

A Guerra Civil foi extremamente importante para o Estado Novo de Portugal 
e para a sobrevivência política de António Oliveira Salazar, já que o triunfo da 
República significaria o fim do salazarismo e, em oposição, a sua derrota, a 
consolidação deste por largos anos. Discretamente, Salazar permitia a utilização 
do território português como base de apoio de retaguarda ou via de entrada 
de armamento. A fronteira luso-espanhola foi palco do conflito, não só pela 
proximidade da guerra, mas também por ser este o destino de todos aqueles que 
fugiam à violência do conflito. O território de Barrancos, onde a língua nunca foi 
uma barreira e onde havia muitos amigos e familiares dos dois lados da fronteira, 
foi o natural destino de boa parte destas pessoas.
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A pouco e pouco, as tropas republicanas foram-se rendendo. A 27 de Março de 
1939, os nacionalistas entraram na cidade de Madrid e os republicanos foram 
exilados. A vitória de Franco inaugurou uma ditadura de 38 anos.

OS EMIGRANTES CLANDESTINOS
O contrabando de mercadorias também o foi de pessoas: em meados da 
década de 50, inicia-se um prolongado processo migratório que perdura até aos 
anos 70. Por essa altura, as populações junto à fronteira tinham perdido quase 
metade da sua população total, nomeadamente, a população mais activa. Os 
contrabandistas aliaram assim o tráfico illegal e mercearias ao das pessoas, 
fazendo-as cruzar clandestinamente a fronteira com destino, sobretudo, a 
França.

Para além destes emigrantes permanentes havia, ainda, os emigrantes sazonais: 
pela época das ceifas ou para tratar das vinhas, os portugueses davam o “salto” 
para o lado de lá e iam em busca de trabalho.
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