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Resumo

O objeto de estudo deste projeto incide sobre a necessidade de documentar 
imageticamente os últimos anos de funcionamento da cadeia velha de Ponte de 
Lima.

Durante o processo investigativo verificamos a existência de uma lacuna a nível 
da informação relativa à experiência de estar enclausurado nas décadas de 1950 e 
1960. Através da rememoração do passado, foi feita a recolha de vários elemen-
tos informativos, cujo objetivo se prende pela obtenção de testemunhos e cap-
tação de imagens para construir um espólio relativo às vivências experienciadas 
pela comunidade limiana neste contexto.

Após a recolha e organização de todos os dados obtidos, tornou-se premente 
e fundamental materializar a investigação efetuada, através de uma exposição 
fotográfica e videográfica, onde foi possível, de uma perspetiva semiótica, dar a 
conhecer à comunidade o espaço e a experiência de reclusão da época retratada.

Nesta investigação foi possível analisar e aplicar os fundamentos do Design da 
Imagem, realçando e contextualizando o papel da comunicação visual na socie-
dade contemporânea, indo de encontro aos objetivos e propósitos do mestrado. 

A utilização da imagem foi imperativa neste processo, pois permitiu consolidar 
aquilo que estava disperso na memória coletiva, e dessa forma perpetuar histori-
camente o valor da mensagem veiculada imageticamente. 

Palavras-chave: Imagem Documental, Património Cultural, Cadeia Velha, Ins-

talação Fotográfica, Memória e Arquivo





Abstract

The object of study of this project focuses on the need to document imagetically 
the last years of operation of the old jail of Ponte de Lima.

During the investigation process we verified the existence of a gap in the infor-
mation about the experience of being imprisoned in the 1950s and 1960s.

By remembering the past, the collection of various pieces of information has 
been made, with the main goal of obtaining testimonies and capturing images 
to build an estate on the experiences lived by Ponte de Lima’s community in this 
context.

After the collection and treatment of all obtained data, it has become funda-
mental to showcase the conducted research through a photographic and video-
graphic exhibition, where it was possible in a semiotic perspective to inform the 
community about the space and experiences of seclusion in the portrayed time.

In this investigation it was possible to analyze and apply the fundamentals of 
Image Design, enhancing and contextualizing the role of visual communication 
in contemporary society, meeting the master’s objectives and purposes.

The use of image was imperative in this process in order to consolidate what was 
dispersed in the collective memory, and thus historically perpetuate the value of 
the message conveyed imagetically.

Keywords: Documentary, Cultural Heritage, Old Jail, Photographic Installa-

tion, Memory and File
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Figura 1.  
Vista do exterior a partir 
de uma das celas da cadeia 
da Relação do Porto, Joana 
Rodrigues da Silva, 2014
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Introdução 

1. Introdução 

1.1. Objeto de estudo

O foco deste projeto incide sobre a torre da Porta Nova, mais conhecida como 
‘torre da cadeia velha’ de Ponte de Lima, vila pertencente ao distrito de Viana 
do Castelo, em Portugal. Esta cadeia integra o pouco que resta das muralhas de 
defesa criadas no ano de 1511, no reinado de D. Manuel I, para proteger a vila 
‘mais antiga de Portugal’1.

Tendo em consideração que se pretendeu estudar o arquivo visual da cadeia ve-
lha de Ponte de Lima, bem como criar novos documentos que possibilitassem 
um melhor entendimento do funcionamento do edifício, formulamos a questão 
de partida em dois momentos. Para o início da investigação fomos guiados por 
uma primeira pergunta partida e, numa segunda fase, sentimos necessidade de 
apoiar a pesquisa numa nova formulação. Ambas serviram de fio condutor de 
todo o projeto.

1. A maior expressão do desenvolvimento de Ponte de Lima foi-lhe dada pela feira concedida por D. Te-
resa, a mais antiga de que há conhecimento em Portugal e que vem mencionada na carta de foral. (...) A 
importância desta feira cresceu ao ponto de D. Dinis, quando concedeu, em 1305, carta de feira a Monção 
impor a condição dela não se realizar na mesma data da de Ponte de Lima. (Almeida e Vieira 2007, 99)
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Estrutura do projeto

Como podem os testemunhos dos últimos habitantes da “cadeia velha” de 
Ponte de Lima contribuir para a inscrição das dimensões patrimoniais deste 
monumento junto dos cidadãos e visitantes?

Pode esta dimensão patrimonial ser veículo de consciência pública e contem-
porânea sobre conceitos de privação e liberdade?

Considerando que o estudo será conduzido através destes dois pontos de par-
tida, facilmente se compreenderá que foi de grande importância encontrar pes-
soas que possibilitassem o encontro com histórias e testemunhos sobre o funcio-
namento desta cadeia, sobretudo aqueles que habitaram o local, como ex-presos 
e ex-carcereiros. Através do aprofundamento deste tópico, acreditávamos ser 
possível identificar fatos não conhecidos, que permitissem dar uma nova identi-
dade ao objeto de estudo que pretendíamos analisar.

1.2. Estrutura do projeto

A partir das primeiras entrevistas exploratórias, bem como outros métodos de 

recolha informativa, conseguimos recuperar e encontrar fotografias, vídeos e do-

cumentos que nos ajudaram a circunscrever o perfil da cadeia. Essencialmente, 

essa documentação serviu para esclarecer a atividade da cadeia nos seus últimos 

anos de funcionamento, que encerrou em 1967.

Numa primeira fase, centramos o objetivo na rememoração do passado, através 

da identificação de pessoas que fossem capazes de recriar experiências relativas à 

sua relação empírica com a própria cadeia velha de Ponte de Lima. Estes relatos, 

por sua vez, convocaram uma relação de forças na validação da área documental, 
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Estrutura do projeto

permitindo-nos reunir um conjunto de material muito diferenciado, palavras, 

textos, objetos, fotografias e documentação diversa. Neste período, decidimos 

colocar em ordem toda a informação, criando uma narrativa que suporta o tra-

balho. Ou, por outras palavras, consideramos que seria mais percetível transmi-

tir uma visão realista da sociedade do século XX a partir da reunião e exposição 

do arquivo visual existente. De facto, o arquivo visual reunido permitiu-nos uma 

maior compreensão da experiência de estar enclausurado durante as décadas de 

1950 e 1960, nesta cadeia. A fotografia, em particular, assumiu o papel de guar-

diã de um passado que nos permitiu identificar o quotidiano das pessoas que se 

cruzaram com o edifício.

 

Figura 2.  
Torre da cadeia velha em 
lente fisheye, Joana Rodri-
gues da Silva, 2014
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Pertinência e finalidades do projeto 

Numa segunda fase tivemos como objetivo construir duas narrativas visuais. A 
primeira, serviu-se da fotografia como documento histórico em ambientes ru-
rais, uma narrativa capaz de transmitir o contexto social da época em estudo, 
permitindo-nos compreender a mudança de consciências relativamente aos es-
paços de encarceramento. A segunda, decorreu de uma experiência etnográfica 
visual, através da captura das entrevistas em vídeo que possibilitou uma maior 
compreensão do ambiente circundante ao edifício da cadeia, abrindo pistas de 
reflexão sobre a natureza intrínseca de ‘cadeia’, através do contraste entre esta 
natureza e a dos espaços contemporâneos herméticos de prisão.

1.3. Pertinência e finalidades do projeto 

A torre da cadeia velha de Ponte de Lima é um edifício muito visitado pelos 
turistas, não só pelo facto de ter integrada uma Loja de Turismo no seu interior 
como também serve de espaço de exposições de carácter artístico. As funções 
que executa atualmente não destacam a história do edifício, exceto o nome que 
identifica o lugar como uma prisão antiga.

Após algum interesse e pesquisa sobre a história deste local, identificámos um 
grande potencial imagético que reverteu para a construção do nosso trabalho. 
Em todo o caso, do ponto de vista teórico, só conseguimos identificar uma obra 
que retrata o funcionamento da cadeia em meados do século XVIII. Por esse 
motivo, pareceu-nos decisivo explorar uma história mais recente da sua ativi-
dade, que fosse coincidente com as primeiras imagens captadas do local e que 
permitisse aprofundar o seu perfil etnográfico nas décadas de 1950 e 1960. 

Apesar de encontrarmos informações relativas a este espaço no Arquivo Muni-
cipal de Ponte de Lima, esses documentos remontam aos séculos XVI, XVII e 
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Motivação para a investigação

XVIII. Desta forma, existe uma brecha nos documentos relativos à cadeia, so-
bretudo nos que se relacionam com o século XX, época em que a cadeia cessou 
a sua atividade. 

Para além dos poucos documentos históricos disponíveis, reconhecemos que 
existem poucos registos fotográficos do local. Esta constatação conduziu-nos ao 
interesse de explorar esta domínio na execução do nosso projeto.

1.4. Motivação para a investigação

A preemência deste trabalho pareceu-nos prender-se com o facto de existirem 
dados algo dispersos, como documentos, fotografias e vídeos referentes aos úl-
timos anos de funcionamento da cadeia velha de Ponte de Lima, mas ainda não 
ter sido feito um trabalho exploratório capaz de reunir estes dados, confrontan-
do-os com testemunhos atuais de pessoas que interagiram com esta realidade. 

Também é necessário compreender que o conjunto de pessoas que poderiam 
contribuir para esta investigação — ex-presos, ex-guardas prisionais e indivíduos 
que vivem ou viveram junto à torre da cadeia — já se encontram numa idade 
avançada, tendo em consideração que esta torre cessou atividade como prisão 
em 1967. Deste modo podemos afirmar que existe um interesse acrescido de 
explorar este tema quanto antes, procurando registar as entrevistas de forma a 
conservar os dados recolhidos para memória futura. 
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Estado de arte

2. Estado de arte

2.1. Ponto de situação

Analisando o conteúdo das imagens chegamos à conclusão que estas encerram 
em si um valor acrescido, não só pelo facto de nunca terem sido reveladas a pú-
blico, estando dispersas em diferentes instituições ou incluídas em coleções par-
ticulares de indivíduos de Ponte de Lima, mas também pelo seu carater histórico 
intrínseco.

Sendo uma representação real e fidedigna do interior e exterior da torre da ca-
deia, estas imagens, tanto fotográficas como videográficas, continuam a ter um 
papel muito importante na rememoração do passado e na consciencialização do 
presente, servindo como objeto de validação da própria história.

2.2. Reflexão sobre a fotografia como documento

O processo de conservação do material imagético recolhido e dos dados docu-
mentais descobertos reflete uma importância acrescida, na medida em que os 
mesmos são parte integrante de um processo de reconfiguração da história, per-
mitindo recuperar e manter objetos informativos de um passado recente, trans-
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Reflexão sobre a fotografia como documento

pondo-os para a atualidade, através da sua análise e comparação com o quoti-
diano. 

Partindo da confirmação de que a fotografia iria desempenhar um papel deter-
minante na nossa investigação, decidimos conduzir o nosso trabalho em torno 
de uma reflexão teórica que nos permitisse conhecer melhor o valor da fotogra-
fia na sociedade durante a última metade do século XX, fornecendo um meio de 
comparação com a atualidade.

A fotografia constitui o ponto de partida dos mass media que desempe-
nham hoje um papel todo-poderoso como meios de comunicação. Sem 
ela não teria havido nem o cinema nem a televisão. Olhar diariamente 
para o pequeno ecrã tornou-se uma droga sem a qual milhões de pessoas, 
hoje, já não podem passar. O inventor da fotografia, Nicéphore Niépce, 
fez esforços desesperados para fazer valer a sua ideia, para apenas sofrer 
derrotas e vir a morrer na miséria. Hoje bem poucas pessoas conhecem o 
seu nome, mas a fotografia, que ele foi o primeiro a realizar, tornou-se a 
linguagem mais corrente da nossa civilização. (Freund 1989, 202)

A possibilidade de apreciar o espelho de uma realidade distante permite a qual-
quer pessoa submergir numa experiência mais profunda de apreciação histórica, 
pelo que se torna fulcral a conservação de todas os registos fotográficos e video-
gráficos que surgiram durante todo o processo de investigação. 

Somos atualmente confrontados com um vasto número de imagens, através dos 
diferentes meios de comunicação que usamos diariamente. Seja através da tele-
visão que nos transmite a realidade, de forma quase instantânea, seja através da 
internet, quando consultamos o motor de busca mais completo de sempre, ou 



40

Reflexão sobre a fotografia como documento

até mesmo pelas redes sociais, onde cada vitrine pessoal pode agrupar milhares 
de fotografias e vídeos. 

Esta avalanche de estímulos visuais, característica do século XXI, torna a ima-
gem vulgar, redundante e pouco estimulante. “A imagem desvalorizou-se a partir 
do momento em que centenas de milhões de amadores, todos os dias, carregam nos 
botões das suas câmaras, mesmo se continua a haver uma diferença enorme entre 
a qualidade das fotografias de um amador e a de um profissional” (Freund 1989, 
171). 

A utilização de software de reprocessamento das fotografias e dos vídeos é tão 
popular quanto o registo dessas mesmas imagens. O caráter da imagem como 
retrato da realidade já não tem o mesmo significado que tinha aquando o seu 
advento. 

As imagens capturadas por dispositivos móveis que incorporam pequenas lentes 
fotográficas servem propósitos muito diferentes relativamente às imagens regis-
tadas pelas grandes máquinas fotográficas que utilizavam o processo químico da 
revelação de um rolo fotográfico. Parafraseando Geoffrey Batchen percebemos 
que, “tendo em conta os novos processos de imagem, a fotografia pode realmente 
estar à beira de perder o seu lugar privilegiado dentro da cultura moderna. Isto não 
significa que as imagens fotográficas deixarão de ser feitas, mas sinaliza a possibili-
dade de uma transformação dramática do seu significado e valor. No entanto, deve 
ficar claro que qualquer mudança na significação estará tanto relacionada com mu-
danças epistemológicas gerais como com o advento da imagem digital.”2 (Batchen 
2002, 143) 

2. Citação original: Given the new imaging processes, photography may indeed be on the verge of losing 
its privileged place within modern culture. This does not mean that photographic images will no longer 
be made, but it does signal the possibility of a dramatic transformation of their meaning and value, and 
therefore of the medium’s ongoing significance. However, it should be clear that any such shift in signifi-
cance will have as much to do with general epistemological changes as with the advent of digital imaging. 
(Batchen 2002, 143)
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As fotografias e os primeiros filmes conservam na sua essência um pouco da ma-
gia de capturar uma fração de segundo através do processo analógico. O pro-
cesso analógico, dada a sua morosidade, mantinha um véu de misticismo e de 
curiosidade latentes, que consequentemente fazia com que os fotógrafos fossem 
mais metódicos, mais dedicados e preocupados com aquilo que fotografavam. 

A fotografia tem uma maneira, só dela, de fazer parar o tempo, sugerin-
do, por vezes, o antes e o depois do “instante decisivo”, uma maneira de 
fixar um movimento, um gesto, um olhar, que pode ser o equivalente a 
uma luz na paisagem, e de descobrir na realidade um equilíbrio, uma 
harmonia apenas percetível, algo que, segundo a expressão popular, está 
preso por um fio. É uma maneira de valorizar um pormenor essencial ou 
banal, em circunstâncias que nem sempre se consegue explicar. (Bauret 
1992, 114)

As primeiras fotografias que recolhemos da cadeia velha, encerram em si essa 
misticidade e preocupação do processo fotográfico da primeira metade do sécu-
lo XX. Estas fotografias foram criadas a partir dos processos químicos inerentes 
à fotografia analógica. Na primeira metade do século XX as fotografias eram 
mais raras e valiosas pelas suas caraterísticas técnicas. Atualmente a fotografia 
resumiu-se a um processo eletrónico que possibilita o registo de inúmeras fo-
tografias sem custos. Não havendo uma forma mais fiel de representação real, 
identificamos a necessidade de recuperar todo o reportório fotográfico referente 
ao seu período de atividade.
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2.3. A relação da memória fotográfica com o espaço 

Mais importante do que recuperar este material, consideramos igualmente es-
sencial torna-lo visível ao público. Apesar de algumas imagens já se encontrarem 
em obras locais, a maioria do reportório fotográfico recolhido nunca teria sido 
apresentado, pelo que surge a necessidade de o distinguir. Para tal, optamos pela 
realização de uma exposição de raiz fotográfica, dando visibilidade ao material 
recolhido. Esta experiência viria a proporcionar um encontro visual com aqueles 
que viveram no período de atividade da cadeia, como também permitiu divulgar 
o espaço de clausura para o restante público, intensificando a experiência de en-
clausuramento inerente ao espaço da cadeia. 

A longevidade destas imagens confere-lhes um grau de singularidade, que con-
tribui para a autenticidade do projeto. 

Figura 3.  
Postal ‘Ponte de Lima – 
Feira Quinzenal’, Arquivo 
Municipal de Ponte de 
Lima, s/ data
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2.3. A relação da memória fotográfica com o espaço 

Mais importante do que recuperar este material, consideramos igualmente es-
sencial torna-lo visível ao público. Apesar de algumas imagens já se encontrarem 
em obras locais, a maioria do reportório fotográfico recolhido nunca teria sido 
apresentado, pelo que surge a necessidade de o distinguir. Para tal, optamos pela 
realização de uma exposição de raiz fotográfica, dando visibilidade ao material 
recolhido. Esta experiência viria a proporcionar um encontro visual com aqueles 
que viveram no período de atividade da cadeia, como também permitiu divulgar 
o espaço de clausura para o restante público, intensificando a experiência de en-
clausuramento inerente ao espaço da cadeia. 

A longevidade destas imagens confere-lhes um grau de singularidade, que con-
tribui para a autenticidade do projeto. 

Através delas é possível vislumbrar um retrato fiel do período em estudo e fazer 
comparações com os espaços de reclusão do presente. 

Decidimos materializar o projeto através de uma exposição, exposição essa que 
nos permitiu reunir um conjunto de fotografias únicas que validam os registos 
videográficos que captam a legitimidade dos testemunhos. As fotografias e o ví-
deo documental cumpriram um papel próprio de transmissão da realidade, mas 
também abriram novos horizontes no que concerne à perceção da privação da 
liberdade e dos mecanismos de vigilância. 

Ao mesmo tempo que cumpriram o propósito de veicular informação, torna-
ram-se atuantes, enaltecendo um dos objetos centrais no quotidiano dos cárce-
res. A utilização das latas suspensas, presas por um cordel de algodão, permitiu 
dar um novo sentido à exposição. Por um lado, demos destaque ao objeto pri-

Figura 4.  
Avenida Marechal Carmo-
na,  Arquivo de Amândio 
Sousa Vieira, 1956 
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mordial utilizado pelos presos como meio de comunicação, mas também lhe 
conferimos outro sentido através da reciclagem da sua intenção. 

Ao colocarmos as legendas respetivas de cada fotografia no interior de cada lata 
(devidamente numerada para corresponder à fotografia correta), fornecemos 
um dispositivo interativo, para que o público pudesse não só apreciar o conteú-
do das fotografias como, também, descobrir mais sobre a sua história procuran-
do a legenda respetiva no interior das latas. 

 

Em síntese, é possível afirmar que todo o projeto foi desenvolvido através de uma 
pesquisa incisiva e um pouco arqueológica dos dados referentes à cadeia velha 
de Ponte de Lima. Esta exploração permitiu reunir um património fortemente 

Figura 5.  
Visitante da exposição ‘O 
Fim da Clausura’, Joana 
Rodrigues da Silva, 2015
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mordial utilizado pelos presos como meio de comunicação, mas também lhe 
conferimos outro sentido através da reciclagem da sua intenção. 

Ao colocarmos as legendas respetivas de cada fotografia no interior de cada lata 
(devidamente numerada para corresponder à fotografia correta), fornecemos 
um dispositivo interativo, para que o público pudesse não só apreciar o conteú-
do das fotografias como, também, descobrir mais sobre a sua história procuran-
do a legenda respetiva no interior das latas. 

 

Em síntese, é possível afirmar que todo o projeto foi desenvolvido através de uma 
pesquisa incisiva e um pouco arqueológica dos dados referentes à cadeia velha 
de Ponte de Lima. Esta exploração permitiu reunir um património fortemente 

visual, articulado a uma noção de portugalidade que espelha as particularidades 
da nossa cultura. 

A exaltação de um dos edifícios mais marcantes da vila de Ponte de Lima per-
mitiu não só colocar em evidência a realidade dos espaços rurais na época do 
Estado Novo, como construir também um projeto marcadamente visual, onde 
foi possível explorar a fotografia documental aliada a uma instalação interativa. 

A recuperação destes elementos permitiu também uma melhor abordagem das 
entrevistas que serviram de mote para a realização do vídeo documental proje-
tado nesta exposição. Tornou-se assim possível edificar duas narrativas visuais, 
diferentes na sua apresentação, mas que se complementam, permitindo reequa-
cionar o valor da cadeia.

Figura 6.  
Latas suspensas da instalação 
fotográfica, Joana Rodrigues 
da Silva, 2015
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3. Metodologias de investigação 

3.1. Métodos utilizados

Numa fase inicial da investigação realizamos entrevistas exploratórias a docentes 
nas áreas em questão, investigadores e curiosos que se debruçaram anteriormen-
te sobre o tema. Pretendíamos identificar o máximo de informação já existente 
sobre o funcionamento das cadeias em Portugal, mais concretamente no Alto 
Minho para que desta forma tivéssemos um considerável espetro de conheci-
mento sobre o tema para depois aprofunda-lo através de entrevistas selecionadas 
criteriosamente. 

Começamos por entrevistar a professora Rita Faria, da Faculdade de Direito da 
Universidade do Porto, que já teve em contacto com projetos que aglomeravam 
a Arte à Criminologia, nomeadamente a experiência ‘Multiplicity and Cons-
trasts – Measures between Bars’, em que atores da Associação Cultural Sem Pal-
co realizaram uma performance num espaço que recria uma cela convencional 
de prisão no interior da Faculdade de Direito. Esta experiência permitiu realçar 
o quotidiano de presos confinados dentro de uma cela explorando o ponto de 
escape entre realidade e ilusão. 

Sob sua orientação a docente contribuiu com referências teóricas importantes 
para o estudo, como a experiência de Stanford do Professor Zimbardo — com 
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conclusões comparáveis ao caso de abuso de poder dos guardas prisionais em 
Abu Ghraib — ou a estrutura panótica debatida por Michel Foucault na sua 
obra Vigiar e Punir: História da violência nas prisões. 

No caso da experiência de Stanford 
do Professor Zimbardo as principais 
conclusões a reter é que esta expe-
riência psicológica, realizada em 
1971, teve como objetivo estudar 
o comportamento humano numa 
situação simulada entre presos e 
guardas prisionais. Várias pessoas 
voluntariaram-se para esta experiên-
cia, tendo metade deste grupo fica-
do a desempenhar o papel de guar-
da prisional e os restantes o papel 
de preso. Durante quinze dias cada 
um teria de se comportar consoan-
te o ‘papel’ atribuído. Os resultados 
deste ensaio foram tão inesperados e 
dramáticos que o mesmo teve de ser 
finalizado sete dias depois de se ter 
iniciado.

Nesta prisão simulada, a interação 
dos dois grupos aconteceu sem qual-
quer diretiva, acabando por haver a supremacia do poder por parte do grupo dos 
guardas, enquanto que o grupo dos presos aceitava o poder coercivo, mesmo sa-
bendo que não passava de uma experiência. O processo de desindividualização 

Figura 7.  
Stanford Prison Experiment, 
Autor Desconhecido, 1971
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do poder, de perda de controle e identidade pessoal foi de tal forma fidedigno 
que se sucederam casos de humilhação, violência e comportamentos sádicos. 
Deste ensaio foi possível aferir que alguns comportamentos se tornam aceitáveis 
se efetuados num meio em que não haja penalização dos mesmo. Isto é, a ilusão 
de poder total sem consequências. 

Por outro lado, os subjugados aceitam estes comportamentos por se tornarem 
normativos nesse mesmo meio, o que define claramente aqueles que podem 
exercer o poder e aqueles que têm de respeitá-lo. Esta análise do poder coercivo 
por parte do governo sob aqueles que não cumprem a lei é também encontrada 
no caso real de abuso do poder pelos guardas da prisão de Abu Ghraib.

Figura 8.  
Um preso de Abu Ghraib 
não identificado, Associated 
Press, 2003
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No que se relaciona com o tema de abuso de poder nas instalações prisionais de 
Abu Ghraib, uma cidade iraquiana perto de Bagdad. Este local ficou marcado 
veemente após o escândalo mediático sobre os alegados processos de tortura ve-
rificados através de fotografias. Várias imagens e relatos foram divulgados nos 
principais meios de comunicação mundiais, evidenciando os atos de tortura e 
humilhação contra os presos iraquianos. 

Na década de 1980 foi local de torturas para prisioneiros políticos, sob a alçada 
do governo de Saddam Hussein. Mais tarde, durante a guerra no Iraque que co-
meçou em março de 2003, surgiram os casos de violência por parte dos guardas 
prisionais do exército dos EUA e da Agência de Inteligência Central. Os casos de 
violação contra os direitos humanos incluíam abuso físico e sexual, tortura, vio-
lação, sodomia e homicídio.

Já a estrutura panótica desenvolvida por Jeremy Bentham analisa de que forma é 
possível controlar o pensamento dos presos através da ideia de estarem a ser to-

Figura 9.  
Postal de um Panótico 
Americano, “Interior view of 
cell house, new Illinois State 
Penitentiary at Stateville, 
near Joliet, Ill.”, Coleção 
privada de Alex Wellerstein, 
s/ data
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talmente vigiados. A estrutura arquitetónica circular faz com que cada cela esteja 
totalmente visível à pessoa vigilante, que se encontra no centro da estrutura. Os 
presos, estando num compartimento fechado que não permitia nem o contacto 
lateral nem frontal, têm a perceção de que estão sempre a ser vigiados. Isto fazia 
com que, mesmo não se encontrando vigiados, alterassem o seu comportamento 
como se estivessem. Esta analogia do poder totalitário pode ser aplicada não só 
em prisões, como também em manicómios, escolas e casas de trabalho. Há um 
despojamento do sentido do eu, que fica subjugado a um poder, invisível, mas 
capaz de moldar os seus comportamentos. Partindo da ideia inicial de Jeremy 
Bentham, Michel Foucault debruçou-se sobre esta estrutura fazendo a ponte 
com os novos sistemas de vigilância, que permitem um controlo semelhante, 
como é o caso das câmaras de vigilância.

Para além do contributo da docente sobre os aspetos teóricos a ter em conside-
ração, no seio da Criminologia, foi feita uma visita guiada à cadeia da Relação 
do Porto, onde esta explanou pontos fulcrais da história da cadeia a alunos do 
Mestrado de Criminologia. Estas informações foram registadas em áudio e for-
neceram pontos de comparação interessantes sobre o funcionamento da cadeia 
da Relação do Porto no século XVIII e XIX.

Posteriormente realizamos uma entrevista à Professora Alexandra Esteves, da 
Universidade Católica de Braga, autora do único livro que retrata o dia-a-dia 
da cadeia velha de Ponte de Lima no século XVII. Esta entrevista teve grande 
importância para rematar o conhecimento adquirido após a leitura da sua obra A 
Morada indesejada: os presos da cadeia de Ponte de Lima (1732-1739). Esta obra 
retrata factos históricos importantes sobre os presos da comarca de Ponte de 
Lima, sobretudo os hábitos de higiene e alimentação, as causas que levaram ao 
seu encarceramento, o número de presos em cada mês, a relação com a religião e 
instituições de apoio social, a indumentária dos presos, o espaço de carceragem, 
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as visitas, entre outras informações. A investigação sustentou-se na análise de do-
cumentos relativos ao funcionamento da cadeia, como os relatórios de entrada e 
saída dos presos, e que podem ser consultados no Arquivo Municipal de Ponte 
de Lima. 

A entrevista à docente serviu para circunscrever a informação a um espaço de 
tempo mais curto, como esclarece a pergunta de partida. Queríamos dados so-
bre os últimos anos de funcionamento da cadeia, e frisamos que esta entrevista 
seria captada através do registo áudio, como aconteceu com todas as entrevistas 
exploratórias, procurando preservar o rigor metodológico.

Durante a entrevista foram apontadas possíveis abordagens na investigação, 
como a perspetiva de comparação entre o tempo estudado e atualidade, o con-
fronto entre os testemunhos de cárcere e carcereiro ou o papel da religião/sím-
bolo espiritual na cadeia. 

Na perspetiva da investigadora era inconcebível que um edifício construído no 
século XVI funcionasse como cadeia até à segunda metade do século XX, uma 
vez que durante todo o século XVIII a situação era já demasiado calamitosa. Isto 
é, não existiam condições para manter pessoas naquele espaço de encarceramen-
to.



52

Memória descritiva do trabalho desenvolvido

4. Memória descritiva do trabalho desenvolvido

4.1. Recolha de dados

Considerando que hoje em dia existe um forte estigma na palavra preso, a com-
paração com épocas passadas faria entender que quem era preso estava na linha 
mais baixa da sociedade, onde os mesmos seriam desprezados durante o seu con-
finamento, e onde muitos chegavam a passar fome. Não havia qualquer tipo de 
ajuda sem ser aquela que a Misericórdia da Vila prestava. Desde sempre que exis-
tiu uma estreita relação dos cidadãos limianos com a religião e isso está espelha-
do no facto de se ter construído uma capela apenas para os presos ouvirem missa. 
Esta capela foi contruída a mando de um cidadão local, para que desta forma 
fosse possível aos presos estarem em contato com a religião e com as celebrações 
espirituais, sendo equiparado ao que atualmente chamamos de reinserção social 
e uma forma de se expiar do seu “pecado”.

Durante o decorrer histórico percebemos que a realidade do crime é muito sub-
jetiva, crimes que outrora eram graves hoje já não o são, e até foram desconside-
rados como ilícitos. O perfil do criminoso de Ponte de Lima na década de 1960 
é que estes cometiam crimes banais, como roubar galinhas ou instrumentos de 
trabalho, e por isso eram privados da sua liberdade. É preciso lembrar que está-
vamos sobre a alçada política de António Oliveira Salazar, o primeiro político a 
instalar um governo de ditadura sobre as regras nacionalistas do Estado Novo. 
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A margem que diferenciava o que era ilegal ou não era muito ténue. De acordo 
com Albertino Martins, o último carcereiro da cadeia, a política implementada 
era mais vigorosa em locais rurais, como era o caso de Ponte de Lima.

Resumindo, podemos perceber que o significado de preso foi sofrendo altera-
ções durante os diferentes séculos de atividade de cadeia. E que, as condições 
de aprisionamento já se constatavam más nos séculos precedentes ao seu encer-
ramento. Ter esta perspetiva histórica fortaleceu o posicionamento estratégico 
durante a investigação, de forma a discernir o que era informação válida da que 
não era.

Num último momento foi contactada a docente Carla Cerqueira, docente na 
área da Psicologia na Universidade Lusófona do Porto, para ter a sua apreciação 
da nossa proposta de projeto de investigação. Foi proposta a leitura da obra de 
Erving Goffman, Manicómios, prisões e conventos, em que é referida a questão 
dos presos e a sua relação com as denominadas instituições totais, o estigma que 
comportam, a perda de identidade, a mortificação do eu ou a fuga pela espiri-
tualidade.

Todas estas diretivas teóricas foram de facto muito importantes para perceber 
como seria o funcionamento da cadeia de Ponte de Lima. No entanto, surgia a 
falta de informação concreta do período de tempo em estudo. A bibliografia e as 
entrevistas exploratórias permitiram identificar questões chave para uma inves-
tigação mais focada. Os dados recolhidos suportavam teorias, mas nada poderia 
verificar se as mesmas teorias também aconteciam na cadeia velha. Deste modo, 
foi adotado outro método de análise; a recolha de dados, que nos aproximou 
mais da realidade a estudar. 

Foram contactados os principais meios de comunicação da região de Ponte de 
Lima, de forma a propor uma notícia que desse a conhecer que estava a ser feita 
uma investigação sobre os últimos anos de funcionamento da cadeia e que se-
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riam necessários os contributos de curiosos, testemunhos ou registos fotográfi-
cos e videográficos que fortalecessem e comprovassem a veracidade deste estudo. 
Deste pedido surgiram duas respostas positivas: na primeira, que se concretizou 
numa entrevista no programa Manhãs de Sábado da Rádio Ondas do Lima, foi 
explicado o projeto de investigação, o que pretendíamos saber e que informações 
eram necessárias. Também fizemos um pedido à comunidade limiana, para que 
se tivessem conhecimento de histórias que envolvessem a cadeia, fotografias ou 
vídeos para contactarem ou telefonicamente ou pela inserção de informação na 
plataforma online cadeiavelha.blogspot.com (através de um formulário criado 
para esse efeito) ou através do email projetocadeiavelha@gmail.com.

A segunda referência importante foi o jornal Novo Panorama que publicou um 
artigo sobre a investigação. Após uma entrevista com este órgão de comunica-
ção, surgiu uma peça informativa que incluía os principais pontos de interesse 
do projeto, a necessidade de recolha informativa e como seria possível entrar em 
contacto para partilhar informações e dados sobre o edifício em estudo. Destas 
duas exposições mediáticas surgiram contactos importantes de pessoas que te-
riam contactado com a realidade da cadeia nos últimos momentos da sua ativi-
dade. 

Considerando que Portugal se encontrava em franca expansão económica na 
década de 1950 é contraditório que os espaços de encarceramento em Portugal 
não seguissem o mesmo desenvolvimento que se constatava na Europa, no pe-
ríodo pós-guerra. O papel das cadeias no século XX é muito diferente do que 
na atualidade. Enquanto que na primeira metade do século XX a cadeia servia 
sobretudo para ‘guardar’ aqueles que cometiam crimes e os loucos/alienados da 
sociedade, ou seja, aqueles que eram designados de ‘maus’, atualmente espera-se 
das prisões a reabilitação dos presos, de forma a reinseri-los no nosso quotidiano. 
Isto verifica-se sobretudo na arquitetura dos edifícios de reclusão. 
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Figura 10.  
Recorte de ecrã do site do Jor-
nal Novo Panorama, www.
novopanorama.com, 23 de 
outubro de 2014
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Enquanto que no século passado qualquer espaço que permitisse acondicionar 
várias pessoas e mante-las cativas até um julgamento servia de zona carcerária. 
Hoje em dia, a vigilância é imperativa nas prisões e, desta forma, as edificações 
são projetadas para manter afastados os criminosos, são “guardados” sob uma 
maior vigia, privando-os da sua liberdade, mas mantendo a individualidade con-
finada à cela. 

No século XX os crimes cometidos tinham um 
grau mais elevado de crueldade, o castigo era 
maior, sobretudo porque não havia condições 
básicas de sobrevivência dentro das cadeias. É 
necessário frisar que nesta época não havia ida-
de mínima para se ser preso, pelo que se encon-
travam, muitas vezes, crianças no mesmo espaço 
que adultos. 

Este reflexo da realidade passada decorre da 
exploração de documentos pré-existentes en-
contrados no Arquivo e Biblioteca Municipal 
de Ponte de Lima, nomeadamente artigos do 
periódico Cardeal Saraiva, único jornal que 
existia na época (foram analisados 12 jornais de 
cada ano entre o período de 1940 a 1975), livros 
que não se debruçando especificamente sobre a 
cadeia, continham algumas passagens sobre o 
edifício e o primeiro vídeo captado em Ponte de 

Lima (1963), um programa da série Terras de Portugal de Reinaldo Varela, para 
a RTP - Rádio e Televisão Portuguesa. 

Após esta pesquisa, contactamos a DGRSP - Direção Geral de Reinserção e Ser-

Figura 11.  
‘Vista da fachada principal 
da Cadeia Comarcã (lado 
poente)’ de Ponte de Lima, 
Arquivo da Direção Geral 
de Reinserção e Serviços 
Prisionais, 1959. 
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viços Prisionais para dar a conhecer a investigação e para saber se existiam docu-
mentos e imagens sobre a cadeia no período de funcionamento analisado. De-
pois da formulação do pedido com conhecimento do Diretor Geral da DGRSP, 
ficamos a saber que existe um arquivo com relatórios de inspeção e fotografias de 
uma visita feita à cadeia pela DGRSP. Para ter acesso a estes dados foi necessário 
um pedido formal para visitar 
as instalações onde se encon-
travam estes documentos e 
imagens – espaço prisional de 
Santa Cruz do Bispo. Após ob-
tenção do aval do Diretor Ge-
ral da DGRSP, as visitas às ins-
talações de Santa Cruz do 
Bispo realizaram-se em dezem-
bro de 2014 e delas resultou a 
agregação dos principais rela-
tórios de inspeção e fotografias 
do interior da cadeia. As foto-
grafias e relatórios recolhidos 
eram inéditos e nunca tinham 
sido exibidas em público, pelo 
que realçou o valor de desco-
berta desta investigação. Numa 
dessas visitas tivemos a possibi-
lidade de expor o projeto à au-
tora do livro A Sombra e a Luz: 
As Prisões do Liberalismo, Ma-
ria José Moutinho Santos, que 

Figura 12.  
Carta do Procurador da 
República ao Diretor Geral 
dos Serviços Prisionais, 1958 
- Arquivo da Direção-Geral 
de Reinserção e Serviços 
Prisionais
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Figura 13.  
Recorte da página 3 do 
Jornal Cardeal Saraiva, 16 
de setembro de 1966
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se encontrava no local a fazer uma pesquisa. Deste encontro não programado, 
surgiram novas ideias para o percurso da investigação, tendo sido obtida infor-
mação relevante sobre as cadeias e uma alusão crítica à acuidade da referência 
histórica dos dados utilizados. 

Para perceber melhor o quotidiano da cadeia velha de Ponte de Lima procura-
mos ex-presos e ex-carcereiros para serem entrevistados, bem como cidadãos que 
pudessem contar histórias da sua convivência com os reclusos e ainda espólios 
não conhecidos publicamente, de curiosos que fossem guardando imagens do 
edifício.

Para além do retorno obtido pela intervenção dos órgãos de comunicação, a in-
formação recolhida foi resultado do método de snowballing, em que as pessoas 
entrevistadas davam pistas e contactos de outros indivíduos que conhecem o 
assunto e que estariam disponíveis para contribuir para a investigação. Destas 
duas possibilidades resultaram 18 entrevistas diversificadas, captadas em vídeo, 
com diferentes protagonistas que fizeram parte da história da cadeia. 

Tendo conhecimento que alguns cidadãos limianos se debruçaram, com fre-
quência, sobre fotografias da história de Ponte de Lima, procurámos essas pes-
soas para saber se tinham registos fotográficos do interior ou exterior da cadeia. 
Desta abordagem apenas dois cidadãos tinham um espólio significativo, ceden-
do estes dados para o estudo mais aprofundado dentro das áreas que estruturam 
o Mestrado em Design da Imagem. 

Amândio Vieira

Após seguir uma carreira em enfermagem, Amândio Vieira iniciou o seu gosto 
pela fotografia, sobretudo pela fotografia histórica, adquirindo ao longo de anos 
imagens de variados locais de Ponte de Lima, inclusive da cadeia velha. Este es-
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pólio de grande interesse cultural foi muitas vezes utilizado em livros e publica-
ções de autores locais e do município. Trabalhou como fotógrafo parte da sua 
vida, guardando a sua reforma para se dedicar exclusivamente ao tratamento de 
dados fotográficos locais e inéditos. Cedendo fotografias importantes do edifí-
cio em estudo, Amândio foi o contributo mais importante na recolha de ima-

gens para a investigação, possibilitando a utilização 
de mais de 30 fotografias, inclusive de ex-reclusos 
que passaram pela cadeia. Avançou com o nome do 
fotógrafo Conde d’Aurora que seria o único limia-
no com uma máquina fotográfica, no início do sé-
culo XX, a interessar-se pelo registo fotográfico das 
ruas do centro de Ponte de Lima e pela sua feira 
quinzenal que se efetuava, e que permanece, no 
areal em frente à cadeia velha. 

Ernesto Costa

Ernesto colaborou com o projeto através da con-
cessão de fotografias e postais, como também atra-
vés de uma entrevista, gravada em vídeo, retratando 
a sua perceção sobre a vivência dos enclausurados, 
maioritariamente durante a sua infância e adoles-
cência. Como consta no seu testemunho, as memó-
rias que guarda do estabelecimento prisional são 
bastante sombrias. Ele explica que ao passar em 

frente à cadeia ouvia-se frequentemente gritos, que faziam lembrar um cenário 
tenebroso. A cadeia servia como referência para os cidadãos limianos, porque 
lembrava que ali estavam cativas pessoas que tinham cometido crimes. Estes cri-

Figura 14.  
‘O Sucateiro’ ex-preso da ca-
deia velha de Ponte de Lima, 
José Dantas, s/data
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Figura 15.  
Entrevistado Ernesto Costa, 
Joana Rodrigues da Silva, 
2014

mes são hoje em dia nominados como ‘bagatelas legais’. Isto é, ilegalidades sem 
grande extensão, como era o caso do roubo de animais domésticos, desentendi-
mentos gerados pelas limitações de terrenos ou de posse de águas. A pena não 
era muitas vezes proporcional ao delito, pelo que havia um sentimento de injú-
ria, visto que a maioria dos reclusos eram pobres e que procuravam nas malhas 
do crime formas de subsistência.

Segundo Ernesto Costa, o encarcera-
mento de mulheres era socialmente 
mais marcante, pois após a sua saída 
muito dificilmente conseguiam in-
gressar no mercado de trabalho e até 
mesmo consagrar matrimónio, pois 
transportavam a marca simbólica da 
criminalidade. Muitas destas mulhe-
res, a troco de as tirarem dos calabou-
ços, eram vitimas de abuso sexual que, 
por vezes, chegavam mesmo a ter fi-
lhos de pais incógnitos. 

É importante referir que nesta época, década de 1950 e 1960, as fotografias eram 
muito escassas, sendo os autores quase sempre os mesmos. Ou seja, aqueles que 
tinham uma situação financeira favorável conseguiam comprar uma máquina 
fotográfica dedicar tempo à captação de momentos importantes. Desta forma, 
muitas fotografias, conhecidas como vernaculares3 , não continham informação 
sobre o seu autor ou sobre a data em que foram tiradas. No decurso do presente 

3. As fotografias vernaculares são criadas sobretudo por anónimos, amadores e integrantes da classe traba-
lhadora (…) Os objetos das fotografias vernaculares podem ser lidos não só como artefactos criativos e sen-
suais, mas também como pensativos, e até mesmo meditações provocatórias sobre a natureza da fotografia 
em geral. (Batchen 2002, 60)
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estudo localizamos espolio documental e imagético significativo para memó-
ria futura, que espelham um valor acrescentado de mística e desassossego, pois 
circunscrevem momentos marcantes com grande espaço de interpretação, visto 
não terem um remetente informativo para esclarecer a sua origem. 

Uma fotografia passa por ser uma prova incontroversa de que uma deter-
minada coisa aconteceu. Por mais distorcida que a imagem se apresente, 
há sempre a presunção de que algo existe ou existiu, algo que é semelhante 
ao que vemos na imagem. Sejam quais forem as limitações (no caso do 
amadorismo) ou pretensões (no caso da capacidade artística) do fotógrafo, 
uma fotografia - qualquer fotografia - parece ter uma relação mais ino-
cente, e por isso mais exata, com a realidade visível do que os outros objetos 
miméticos. (Sontag 1979, 3)

Figura 16.  
Lavadeira Rosinha Cruz 
em frente à torre da cadeia, 
Autor Desconhecido, 1965
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4.2.  Entrevistas no terreno 

A cadeia velha de Ponte de Lima encontra-se na margem do rio Lima. A disposi-
ção do imóvel no centro da vila tinha um propósito muito interessante. O facto 
de os transeuntes passarem à margem do edifício expunha os rostos dos presos à 
comunidade. Os presos, para além de suportarem a pena pelo crime cometido, 
teriam de conviver diariamente com a vergonha de estarem visíveis ao povo li-
miano, que os estigmatizava. 

O facto de estarem tão próximos do centro da vila, permitia a comunicação com 
o exterior que se fazia sobretudo através do método, conhecido atualmente por 
método do elevador. Este artificie consistia na utilização de uma lata presa a um 
cordel que era enviada através do presídio até ao passeio frontal. Nesta lata, as 
pessoas que passavam, respondiam aos pedidos dos reclusos, colocando nela es-
molas e cigarros. Apesar de ilegal, era muito frequente a utilização deste meio de 
comunicação, permitindo ao cárcere uma fuga simbólica ao espaço carcerário.

Reenquadrando o trabalho investigativo na área da etnografia visual, procede-
mos à análise das entrevistas, captadas em vídeo, comparando informações em-
píricas da vivência da comunidade com o espaço de reclusão, fornecendo pontos 
de reflexão para a ideia de privação de liberdade. 

As entrevistas realizadas seguiram o mesmo guião de perguntas e incidiram na 
mesma temática, ainda que considerando diferentes pontos de vista. Preten-
demos saber que memórias permaneciam do funcionamento da cadeia velha, 
detalhes, histórias e testemunhos da comunidade que ainda não tinham sido 
reveladas a público. A maioria da informação recolhida tem caráter exclusivo, 
considerando, ainda, a idade avançada da maioria dos entrevistados e o facto 
de ainda não ter sido feito um estudo semelhante. Isto é, dando realce a quem 
vivenciou e assistiu de perto a realidade. 
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Esta investigação surgiu da necessidade de capturar estes testemunhos o quan-
to antes, visto que poucas pessoas podem contar o quotidiano do período que 
corresponde ao Estado Novo. Tivemos conhecimento que o último carcereiro 
e um dos ex-presos se encontravam capazes de nos conceder uma entrevista. No 
entanto, a maioria dos ex-reclusos e todos os outros carcereiros, como nos rela-
taram, já teriam já falecido. 

Albertino Martins

A entrevista charneira da investigação surgiu da colaboração de Albertino Mar-
tins, de 77 anos, o último carcereiro a exercer atividade na cadeia velha. Junta-
mente com a mulher, Maria Martins, de 74 anos, Albertino foi o contributo 
mais importante para o decurso da investigação, tendo-nos dado a conhecer 
o funcionamento interno da cadeia, através da rememoração da sua passagem 
como carcereiro. Informações como as condições de habitação e de higiene, os 
hábitos alimentares, a convivência entre presos e a comunicação com o exterior, 
foram valiosas pois permitiram traçar o perfil diário deste espaço.

Segundo Maria Martins, visitou apenas uma única vez o interior da cadeia, pois 
teve conhecimento de um caso que a emocionou. Uma jovem mãe teria sido 
presa juntamente com as suas duas filhas, uma delas com apenas alguns meses 
de vida. Pelas descrições, o espaço não tinha condições para que a recém-nascida 
ficasse com a mãe durante o período da sua reclusão, não havia vidros nas janelas, 
não havia possibilidades de dar banho e as doenças facilmente se propagavam. A 
esposa do carcereiro num ato de altruísmo, levou as duas crianças para a sua casa, 
dando-lhes as condições necessárias para subsistir, tendo em consideração que a 
sua mãe não tinha familiares ou amigos que cuidassem das filhas. 
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Figura 17.  
Albertino Martins - último 
ex-carcereiro da cadeia velha 
de Ponte de Lima, Joana 
Rodrigues da Silva, 2014

Albertino Martins conta que havia muita miséria naquele edifício. Não havia 
água nas torneiras, havia apenas uma sanita em cada cela (sendo compartilhada 
por vários reclusos), não havia saneamento – os dejetos caiam na enxovia, a par-
te mais baixa da cadeia, que outrora servia como cela para os presos mais perigo-
sos e com penas mais acentuadas. A 
enxovia continha fardos de palha para 
absorver as escorrências e dejetos, que 
eram um foco de contaminação, sobre-
tudo pela presença de roedores. Duran-
te o inverno esta ficava quase sempre 
submersa, devido às constantes cheias 
do rio Lima. É difícil imaginar que ou-
trora esta cela era habitável e que alguns 
presos sucumbiram no seu interior de-
vido às cheias. Já durante o tempo em 
que Albertino exerceu funções como 
carcereiro, nenhum preso ficou retido 
neste andar. 

Ficamos a ter conhecimento das re-
feições diárias que consistiam no pe-
ríodo da manhã por uma cevada e um 
trigo, no almoço por um litro de sopa 
de poucos nutrientes e ao jantar a mes-
ma refeição. As refeições eram cozidas 
num estabelecimento exterior à cadeia, 
e eram levadas todos os dias por uma 
mulher nomeada pelo Ministério da Justiça. As refeições durante a semana eram 
apenas constituídas por sopa, cevada e trigo. No entanto, ao fim de semana os 
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presos tinham acesso ao ‘presigo’, isto é, uma refeição mais calórica, como era 
exemplo de batatas com bacalhau ou massa com carne.

Albertino relembra o encarceramento de um individuo com perturbações men-
tais que ficou isolado na cela disciplinar (a cela do andar intermédio), não podia 
estar no mesmo espaço que os outros reclusos por ser considerado perigoso. Este 
recluso cumpria pena por ter morto um bruxo com uma facada na barriga e por 
tentar agredir o cunhado que se opôs à situação. Durante a sua estadia, colocou 
fogo no seu colchão (que era constituído por palha). Nesse momento todo o 
edifício ficou carregado de fumo tóxico. Albertino chamou as autoridades para 
socorrerem o preso, nomeadamente a GNR e os Bombeiros de Ponte de Lima. 
Ninguém se prestou a auxiliar o preso, devido às condições difíceis para apagar 
as chamas e porque não viam valor no seu salvamento. O ex-carcereiro contou 
que aquela situação colocaria em causa o seu emprego e naquele tempo, um em-
prego do Estado era valioso. Movido pelo medo de ficar desempregado, Alberti-
no Martins entrou no edifício e percorreu, rastejando, a distância entre a porta e 
o corpo inanimado do recluso, pois não havia fumo até há altura de 40 centíme-
tros. Este ato corajoso salvou a vida ao recluso e permitiu a Albertino manter o 
seu emprego como carcereiro. 

José Pimenta

José, de 78 anos, permitiu um olhar mais próximo da realidade da cadeia, através 
do seu testemunho, partilhado em entrevista. Durante o período de funciona-
mento da cadeia, José Pimenta dirigia uma taberna, que agora é uma charcutaria 
ao lado do edifício da cadeia velha, mantendo contacto com os presos que fre-
quentemente pediam para comprar vinho. 
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Figura 18.  
Entrevistado José Pimenta, 
Joana Rodrigues da Silva, 
2015

O processo foi explicado pelo José Pimenta, que nos relatou que em primeiro 
lugar os presos enviavam uma lata presa a um cordel como recetáculo de esmolas 
para quem passava. Após conseguirem angariar o dinheiro necessário para uma 
garrafa de vinho, chamavam pelo José, ou pediam para 
o chamar, para que desta forma levantasse as moedas 
angariadas e trocasse pela quantidade de vinho respeti-
va. A garrafa de vinho era transportada através de um 
saco preso a uma corda. Esta garrafa nem sempre levava 
a mesma quantidade de vinho, pois as esmolas nem 
sempre chegavam para um litro de vinho. Durante esta 
troca, José conta que tinha de estar atento à possível 
passagem de agentes de autoridade, pois esta ‘venda’ 
era ilegal. Apesar disso, havia uma certa cumplicidade 
entre o taberneiro e os presos, provocado pelo senti-
mento de pena por aqueles que estavam cativos e que 
procuravam no elixir de Baco um escape rápido à pri-
vação de liberdade. 

Deolinda Rodrigues

Para além desta interessante solução encontrada pelos presos da cadeia, Deo-
linda Rodrigues, de 83 anos, recorda que os tempos passados estavam repletos 
de miséria e pobreza. As esmolas que eram ofertadas aos presos surgiam da boa 
vontade dos turistas e dos vendedores e muito raramente dos cidadãos limianos. 
A maioria das pessoas que viviam no centro da vila tinham poucos recursos e 
batalhavam diariamente pela subsistência. 

Deolinda viveu grande parte da sua vida na periferia do edifício da cadeia velha, 
tendo um contacto frequente com o quotidiano dos cárceres. Relembra as inú-
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meras vezes que andou descalça e a fome que teve de passar para dar de comer 
aos filhos. Mas de outra perspetiva fala da grande segurança que sentia na época 
salazarista, onde era frequente os cidadãos deixarem as portas destrancadas de 
noite. Esta relação é explicada pela forte censura e recriminação de pequenos 

atos ilegais, que levava a maioria dos criminosos ao seu encarceramento, mesmo 
que o delito não o justificasse. A sobrelotação dos espaços de reclusão eram uma 
constante, apesar da pena máxima de encarceramento não ultrapassar os doze 
meses. Com vários presos na mesma cela, os desacatos surgiam com mais fre-
quência e isso transparecia muitas vezes para o exterior. Deolinda recorda que ao 

Figura 19.  
Entrevistada Deolinda 
Rodrigues, Joana Rodrigues 
da Silva, 2015
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Figura 20.  
Entrevistada Maria Barros, 
Joana Rodrigues da Silva, 
2015

ouvir gritos vindos do interior da cadeia, que resultavam de desavenças entre os 
presos, sentia um misto de tristeza e medo. Sabia que muitos deles teriam sido 
presos injustamente, pois cometiam delitos numa tentativa de melhorar as suas 
condições de vida. Tal como Deolinda, muitos que moravam em redor da ca-
deia, sentiam esta proximidade com a dor dos reclusos, pois sabiam as motiva-
ções que os levavam a cometer crimes, tornando-os menos ‘maus’ face à precari-
dade que todos partilhavam. A indigência que se encontrava no interior da 
cadeia não era muito distante à que muitos cidadãos suportavam no seu quoti-
diano. 

Maria Barros

Durante a sua entrevista Maria Barros, de 90 anos, recorda os momentos em que 
a sua mãe, tendo mais possibilidades que a maioria, oferecia pão e outros alimen-
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tos, sobretudo às crianças que estavam famintas. Maria nunca teve muitas difi-
culdades durante a sua infância, mas é com profunda tristeza que lembra a sua 
vizinhança, onde a maioria vivia na pobreza. Esta entrevista foi o último registo 
dos testemunhos de Maria Barros, que acabou por falecer em 2015. Esta dura 
realidade frisa a necessidade de guardar estas histórias e testemunhos devido à 
idade avançada da maioria dos entrevistados. Doutra forma não seria possível 
levar para memória futura a perspetiva de quem viveu na época estudada.

Olívia Viana

Olívia, de 63 anos, relata-nos, tal como outros entrevistados, que não era neces-
sário que se cometesse um crime muito grave para cair nas malhas da justiça. Se 
houvesse zaragatas com muito barulho, ou um roubo, por mais insignificante 
que fosse, as pessoas envolvidas seriam presas no momento. Olívia, apesar da sua 

saúde debilitada, contribui com o regis-
to de memórias que nos levam ao inte-
rior da cadeia. Isto porque Olívia teve 
como tarefa levar as refeições diárias aos 
presos. As refeições, que já tinham sido 
conhecidas através do testemunho do 
último carcereiro, Albertino Martins, 
consistiam sobretudo em sopa e trigo. 
Olívia recorda que por várias vezes os 
presos reclamaram da refeição. Para col-
matar esta situação teria de se levar um 
pouco da sopa, ou a refeição em ques-

tão, ao tribunal para que um dos encarregados pudesse prova-la e consentir a sua 
distribuição pelo corpo carcerário. 

Figura 21.  
Entrevistada Olívia Viana, 
Joana Rodrigues da Silva, 
2015
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Figura 22.  
Entrevistado Padre Manuel 
Dias, Joana Rodrigues da 
Silva, 2015

Manuel Dias

Para conhecer um pouco mais o quotidiano dos presos procuramos a sua relação 
com a religião. Nesse sentido, decidimos entrevistar o último padre que teve 
contacto com os presos, Manuel Dias, de 81 anos. Estando numa fase debilitada, 
devido às doenças que contraiu ao longo dos anos, Manuel Dias, já aposentado, 

tentou perspetivar a muito custo as memórias que guardava do funcionamento 
da cadeia. As entrevistas registadas em vídeo foram utilizadas na composição do 
vídeo documental que tentou aglomerar os contributos mais importantes dos 
entrevistados. No testemunho do Padre Manuel Dias é notável o esforço na sua 
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voz para transmitir as suas ideias. No entanto, todas as informações são inéditas 
e acrescentam um largo espectro de aprofundamentos sobretudo no campo da 
reabilitação espiritual. 

Manuel Dias é conhecido em Ponte de Lima pelo seu conhecimento e dedicação 
a questões culturais. Durante toda a sua vida sempre foi um curioso e se debru-
çou por inúmeras temáticas, admitindo ter um espólio de livros e documentos 
antigos originais. O seu papel na cadeia passava pela celebração dos mais impor-
tantes momentos da história da religião cristã. Manuel explica que durante as 
visitas que efetuava aos presos, sobretudo quando ia catequisá-los, ou confessá-

Figura 23.  
Crucifixo utilizado na cadeia 
velha, Joana Rodrigues da 
Silva, 2015
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-los na altura da Páscoa, ficava sempre com gripe. Apesar do tempo que passava 
dentro da cadeia ser diminuto, as condições de higiene e a capacidade de resguar-
do era tão reduzidas que facilitava a propagação de doenças infeciosas. 

Muitos dos encarcerados procuravam libertação espiritual através da religião. 
Quando a esperança já não era muita, e os corpos estavam confinados a alguns 
metros quadrados de área, muito frequentemente os presos convocavam a jus-
tiça divina e a aceitação por parte da 
comunidade cristã. Tivemos conhe-
cimento que havia um crucifixo de 
madeira em cada compartimento do 
edifício da cadeia velha. A capela foi 
construída ao lado do edifício para 
que os presos pudessem ouvir a mis-
sa, servindo, assim, de símbolo de 
reflexão e de reabilitação das almas, 
aparentemente, impuras. Tendo em 
consideração que a região do Minho 
tem uma forte relação com a religião, 
estes signos de espiritualidade não são estranhos ao quotidiano dos limianos. 

Tal como afirmou Manuel Dias, o bem e o mal serão sempre relativos. Sempre 
existirão casos em que o mal é cometido em nome da justiça, como é o caso dos 
prisioneiros políticos, e frequentemente existirão comparações entre a justiça 
dos homens e a justiça divina, que são no seu íntimo são completamente distin-
tas. Manuel Dias faleceu durante o ano de 2015, deixando para trás o seu inte-
resse pela história de Ponte de Lima e todo o conhecimento que adquiriu como 
pároco. Após a sua morte, o Padre Manuel Dias foi lembrado pelos concidadãos 
pela sua curiosidade imensa, pelo seu espírito critico e pela vivacidade com que 

Figura 24.  
Alicerce interior da torre da 
cadeia - ‘Brochado de relató-
rio de escavação arqueológica 
da torre da cadeia de Ponte 
de Lima’, Carlos Almeida, 
1988
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encarava todos os desafios. A sua entrevista é o último registo videográfico e 
fotográfico que fora captado meses antes da sua morte. Será sempre ressalvado 
pela sua excelente capacidade de síntese de informação, pelo seu contributo no 
seio cultural e pela descontração com que falava dos diferentes problemas que 
eram apresentados.

Sandra Rodrigues

Presente na escavação efetuada na cadeia velha, Sandra Rodrigues, de 39 anos, 
arqueóloga de formação e museóloga no Município de Ponte de Lima, dá a co-
nhecer os momentos mais marcantes da intervenção arqueológica feita no inicio 
do século XXI. 

Apesar de Sandra Rodrigues não ter sido responsável pela escavação efetuada ao 
edifício, acompanhou de perto todo o processo como arqueóloga adjunta. Re-
lembra que muitas vezes tivera de abandonar o local de escavações, pois o cheiro 
libertado era insuportável. O cheiro libertado pelas camadas abaixo do soalho 
são o resultado de centenas de anos de restos que se foram adensando numa 
única camada. Estes restos eram provenientes dos corpos de presos e animais 
mortos, de dejetos e das cheias do rio Lima.

Outra característica que impressionou Sandra foi a presença de escorrências ao 
longo das paredes da cadeia. Estas escorrências foram durante os anos absorvidas 
pelas pedras que compõem o edifício e são constituídas por restos de fezes, urina 
e sangue.

Sabendo que as condições de aprisionamento no tempo em estudo eram insus-
tentáveis, Sandra relembra que durante as centenas de anos precedentes teriam 
sido substancialmente piores. Isto porque na época medieval os hábitos de higie-
ne eram muito menores e menos frequentes, pelo que seria menos inconveniente 
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Figura 25.  
Entrevistada Glória Pereira, 
Joana Rodrigues da Silva, 
2015

para um preso do século XIV estar encarcerado naquele espaço quando compa-
rado com os presos do século XX. 

Para além das marcas de escorrências e do cheiro putrefacto que se manteve du-
rante centenas de anos acumulado debaixo do soalho, Sandra Rodrigues frisa 
que a escavação foi importante para concluir outras suposições. Sobretudo pelo 
fato de a Capela de Nossa Senhora da Penha ter sido construída na mesma quota 
que a janela lateral da cadeia, o que confirma que a mesma capela foi construída 
para ser possível a celebração religiosa das missas. Foi também concluído que o 
edifício da cadeia teria sido recuperado de uma torre de vigia. Ou seja, que a ca-
deia não teria sido construída de raiz, mas reconfigurada para servir como espa-
ço de reclusão, como se comprova a partir da identificação de diferentes blocos 
de pedras provenientes de séculos diferentes. 

Glória Pereira

Da perspetiva de quem passou a sua 
infância e juventude numa casa em 
frente ao edifício da cadeia, Glória 
Pereira, de 59 anos, dá a conhecer as 
memórias que ainda hoje guarda da 
cadeia velha. 

Revive a sua infância, explicando 
que brincava muitas vezes no muro 
que constitui parte da cadeia e que 
por esse motivo via de muito perto alguns momentos marcantes. Um deles era o 
episódio das visitas. Muitos dos presos que chegavam à cadeia eram jovens com 
filhos, este fator evidenciava que o momento das visitas era sempre muito como-
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vente. Glória recorda ouvir o pranto dos jovens, sobretudo quando os filhos e as 
mulheres se dirigiam ao espaço em que estavam confinados. 

Para além da memória que guarda destes momentos mais emotivos, Glória tam-
bém relata algumas histórias de crimes inocentes que levava a mesma pessoa a 
ser detida várias vezes. Era o caso do ‘Sucateiro’, conhecido por roubar pesos 
nas mercearias locais e utilizar os objetos furtados para vender ao seu dono, mas 
com uma cor diferente. Esta imagem icónica é relembrada por utilizar sempre 
uma bengala para qualquer lado, que era utilizada para repreender aqueles que 
aclamavam em voz alta os delitos que cometia. 

António Roteia

Entre os presos que passaram pela cadeia velha encontramos António Roteia, 
de 79 anos, que nos ex-
plicou numa breve en-
trevista os motivos que 
o levaram ao seu encar-
ceramento, quais eram 
as rotinas diárias do es-
paço prisional e o per-
fil dos criminosos com 
quem conviveu durante 
o cumprimento da sua 
pena.

O momento que levou 
ao confinamento de al-
guns meses de António 

Roteia teve lugar na vila de Ponte de Lima. Segundo conta Roteia, um conhe-
cido seu tentou vender-lhe por diversas vezes lenha para consumo. Uma dessas 

Figura 26.  
Ex-preso da cadeia velha de 
Ponte de Lima – António 
Roteia, Joana Rodrigues da 
Silva, 2015
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vezes o indivíduo tornou-se agressivo e António explica que lhe apontou uma 
pistola. Face a esta situação, e em alegada defesa, António agrediu o sujeito inú-
meras vezes. No entanto, a sua pena derivava de uma ofensa corporal mais grave. 
Testemunhas indicavam que António Roteia teria agredido o homem com uma 
sachola arrancando-lhe parte da orelha. Não sabendo qual era a versão real, e 
tendo em consideração que naquele tempo muitas das testemunhas eram com-
pradas para contar uma versão diferente da história, pressupomos que tivesse 
sido um desentendimento com recurso à violência. Mas não é objetivo deste 
estudo ter conhecimento dos crimes cometidos e da culpabilidade dos interve-
nientes. Este episódio serve para testemunhar muitos outros que resultavam no 
encarceramento de pessoas a partir de desavenças em negócios, no seio familiar 
ou pela posse de terrenos e poços de água. 

António Roteia conta que a sua pena consistiu num ano de prisão, denominado 
na época de ‘correcional’, e mais seis meses pagos em dinheiro. Da sua experiên-
cia como recluso dá-nos a conhecer que não concorda com a pena de prisão para 
quem comete crimes. Na sua perspetiva, o criminoso quando era enclausurado 
não se reabilitava, pelo contrário, ganhava novos costumes e, com frequência, 
voltava a cometer novos crimes mal fossem libertados. Na realidade, muitos  pas-
savam fome, não tinham emprego e preferiam estar presos pois tinham direito 
a comida e a um sítio para dormir. E, desta forma, conseguiam garantir a sua 
sobrevivência. As camas eram chamadas de ‘tarimbas’ e eram constituídas por 
estrados de colocar as batatas e de colchões, chamados de ‘enxergas’ compostos 
por palha e, para resguardar o frio, um ou dois cobertores.

Para além da sua experiência como cárcere, António conta que também exerceu 
funções como ‘Juiz’ da prisão. O ‘Juiz’ da prisão estava encarregue, na ausência 
do carcereiro, de manter o bom funcionamento do espaço de reclusão. Muitas 
vezes os presos discutiam e acabam por utilizar violência, sendo da competência 
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do ‘Juiz’ manter a ordem nestes casos e depois comunica-los ao carcereiro. Antó-
nio dá a conhecer que aquando enclausurado tinha a preocupação de manter a 
organização dos presos, mas que se fosse hoje não teria esse cuidado pois muitos 
dos presos ficavam com represálias gerando-se mais desentendimento e violên-
cia. 

Quanto ao método de comunicar com o exterior, Roteia confessa que atirou al-
gumas vezes uma lata presa a um cordel na tentativa de angariar esmolas e cigar-
ros. Numa dessas vezes, passava um agente de autoridade que vendo o cenário 
tentou-o reprimir. Nesse momento, também passava o carcereiro Albertino 
Martins que acudiu o preso, tentando explicar ao agente de autoridade que a 
prática não era comum, pedindo para não haver consequências para aquela si-
tuação. O seu pedido foi tido em consideração devido ao gesto de Albertino 
Martins. António Roteia não sofreu qualquer repressão por estar a tentar comu-
nicar com o exterior, através do método conhecido que envolvia a lata presa a um 
cordel. 

Ana Dantas

Sendo atualmente vizinha do edi-
fício da cadeia, Ana Dantas, de 62 
anos, traz aos dias de hoje memórias 
da sua infância. Desde sempre que 
Ana viveu junto à torre da cadeia, 
guardando memórias relevantes de 
episódios que envolviam os presos. 
Segundo Ana, era frequente os pre-
sos enviarem dois tostões e pedirem 
às crianças que brincavam na perife-

Figura 27.  
Entrevistada Ana Dantas, 
Joana Rodrigues da Silva, 
2015
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Figura 28.  
Entrevistado Óscar Barros, 
Joana Rodrigues da Silva, 
2015

ria para comprarem cigarros. A marca que ficou na memória foram os cigarros 
Kentucky. 

Durante a entrevista Ana fez alusão ao tempo em que tinha seis anos. Sua mãe, 
como tantas outras mulheres, utilizava o rio para lavar roupa. Enquanto lavavam 
e estendiam a roupa no areal do rio as crianças brincavam junto das suas mães, 
como acontecia também com Ana. Numa dessas situações recorda ter visto um 
cidadão ilustre de Ponte de Lima preso na cadeia. Essa figura, tinha em sua posse 
uns binóculos que eram muito raros devido ao seu preço. Segundo consta, os 
binóculos eram utilizados para ver além das grades da torre, incluindo as lavadei-
ras que se situavam em frente aos presos. 

Óscar Barros

Óscar, de 72 anos, 
forneceu-nos outro 
ângulo sobre o assun-
to, dando a conhecer 
um dos presos mais 
relembrados aquan-
do das entrevistas, 
pelo engenho criado 
durante a sua passa-
gem na cadeia. Um 
individuo conhecido 
por ‘S. Roque’ teria 
sido condenado por 
vários crimes de furto. Após ter sido encarcerado, os incidentes de roubo conti-
nuavam e não havia explicação para o sucedido. Meses mais tarde as autoridades 
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aperceberam-se do motivo pelo qual os roubos continuavam, estando a pessoa 
responsável enclausurada. Segundo os boatos da época, ‘S. Roque’ descia da sua 
cela, pelos alçapões, até ao aqueduto que terminava no areal. Esta fuga silen-
ciosa permitia que cometesse os crimes durante a noite e pelo amanhecer já se 
encontrava na cela. Deste modo, ao sair e entrar do edifício, nunca teria sido 
apreendido. No entanto, esta história foi perpassada verbalmente não podendo 
ser alegada a sua veracidade. 

Esmeralda Pires

Um episódio mais 
realista que nos foi 
dado a conhecer terá 
acontecido aos olhos 
de Esmeralda Pires, 
de 83 anos, que vive 
desde a sua juventu-
de ao lado da torre. 
Esmeralda conta que 
uma noite acordara 
sobressaltada por-
que teria ouvido sons 

alarmantes vindos da cadeia. Na manhã seguinte o cenário estava exposto. 

Desde o telhado da cadeia, até às casas laterais, estavam vários cobertores atados 
entre si. As autoridades deram a conhecer que alguns presos, durante a noite, 
partiram o telhado de madeira e utilizaram os cobertores da sua cama para esca-
parem. 

Figura 29.  
Entrevistada Esmeralda 
Pires, Joana Rodrigues da 
Silva, 2015
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Estes presos, de nacionalidade espanhola, nunca mais foram encontrados, tendo 
deixado unicamente como vestígio da sua presença uma corda feita de coberto-
res atados.

João Pimenta

Por último, foi feita uma entrevista ao ex-diretor do Hospital de Ponte de Lima, 
João Pimenta, de 78 anos, que testemunhou um episódio em que elementos do 
Hospital teriam ocorrido à torre da cadeia para fornecer vacinas aos presos. Se-
gundo João Pimenta, os presos estendiam o seu braço através dos postigos (ja-
nelas pequenas incrustadas na porta) e do lado de fora os enfermeiros e médicos 
davam a injeção. Isto acontecia para não haver contacto direto entre os profissio-
nais de saúde e os enclausurados. 

Após constatarmos que havia informação nova e suficiente sobre o funciona-
mento da cadeia, quer através de entrevistas gravadas em vídeo quer a partir dos 
documentos e fotografias relativas ao último período do seu funcionamento, de-
cidimos que a recolha de dados seria suficiente para construir um projeto dentro 
do Design da Imagem. 
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4.3. Análise de projetos precursores

O foco do nosso projeto teve por base a materialização da informação recolhida 
e a sua divulgação ao público, especificamente aos habitantes de Ponte de Lima, 
que são mais sensíveis ao estudo da cadeia velha, e à sua história local. Neste con-
texto, decidimos que os dados selecionados teriam em consideração o seu perfil 
inovador, enaltecendo histórias, fotografias e vídeos pelo seu carácter original e, 
sobretudo, que permitissem esclarecer o funcionamento da cadeia. Desta forma, 
tivemos sempre presente a preocupação de valorizar conhecimento que enrique-
cerá a cultura etnográfica desta região.

Considerando o atual funcionamento da torre da cadeia velha, um posto de 
turismo e também espaço de exposições de arte, decidimos que seria de valor 
acrescentado construir uma instalação fotográfica e videográfica no interior do 
edifício da cadeia, de modo a colocar em contacto o espaço hermético de prisão 
com os dados que refletem a sua existência, a sua materialidade enquanto espaço 
de reclusão. 

Desta forma, seria possível intensificar a noção de estar confinado, quando co-
locadas imagens representativas do período de funcionamento da cadeia velha 
dentro do próprio edifício da cadeia velha. Numa primeira fase, pareceu-nos 
redundante exibir dados de um edifício no próprio edifício. No entanto as di-
ferenças que se constataram entre as imagens do século XX e o estado atual da 
cadeia permitiram um ponto de comparação inigualável, capaz de transparecer 
as emoções vividas pelos habitantes deste espaço.

Para ter uma noção mais aprofundada de exposições semelhantes feitas no passa-
do, escolhemos visitar uma das prisões mais icónicas do Estado Novo – a cadeia 
de Peniche. Este forte apesar de estar em ruínas é visitável e apresenta aos turistas 
uma exposição fotográfica e documental da época em que estava ativa. 
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Figura 30.  
Exposição história da cadeia 
da Fortaleza de Peniche, 
Joana Rodrigues da Silva, 
2014

Na visita efetuada era notório o excesso de informação escrita, em comparação 
com os dados imagéticos apresentados. A disposição dos elementos segue um fio 
condutor cronológico, dando ênfase a marcos históricos e a prisioneiros mais 
famosos, como é o caso de Álvaro Cunhal. É de realçar que esta era uma cadeia 
para prisioneiros políticos do século XX, estando sempre presente a figura de 
António de Oliveira Salazar. 

As diferenças entre a cadeia do Forte de Peniche e a cadeia velha de Ponte de 
Lima estão particularmente nas suas dimensões e finalidades corretivas. Enquan-
to que a cadeia de Peniche enclausurava prisioneiros políticos vindos de todo o 
país, a cadeia de Ponte de Lima funcionava como comarcã, detendo população 
proveniente do Alto Minho. As suas dimensões são francamente desproporcio-
nais, visto que a primeira permitia albergar um maior número populacional de 
reclusos, enquanto que a segunda tinha uma limitação considerável para o nú-
mero de cárceres que se tinham de dispor em apenas duas celas.



84

Análise de projetos precursores

Apesar das suas divergências ambas partilham a posição geográfica junto à água. 
No caso da cadeia de Peniche, fazendo margem com o oceano Atlântico, no caso 
da cadeia de Ponte de Lima, situada na margem do rio Lima. Esta proximidade 
com a água permitiu aos órgãos de poder a sua utilização como meio coercivo e 

de execução. Muitos são os casos de prisioneiros da cadeia de Peniche que eram 
colocados em calabouços junto ao mar que ficavam parcialmente, e muitas vezes 
totalmente, submersos com a subida da maré, o que funcionava como instru-
mento de tortura para obter confissões, e que levado ao extremo provocava a 
morte ao detido. 

Figura 31.  
Pátio de recreio da prisão 
política da Fortaleza de 
Peniche, Joana Rodrigues da 
Silva, 2014
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Figura 32.  
Cela de Álvaro Cunhal 
na cadeia da Fortaleza de 
Peniche, Joana Rodrigues da 
Silva, 2015

Figura 33.  
Corredor das solitárias da 
Fortaleza de Peniche, Joana 
Rodrigues da Silva, 2015
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O mesmo processo era utilizado na cadeia velha de Ponte de Lima, sobretudo na 
época medieval, deixando os presos mais perigosos na parte mais baixa da torre, 
denominada de enxovia. 

Quando o rio Lima galgava as margens 
provocando cheias na zona histórica da 
vila, a parte inferior do edifício da cadeia 
velha ficava submerso, consoante o cau-
dal do rio, torturando os presos que lá se 
encontravam. Os casos de morte foram 
diminuindo com o passar dos séculos, 
até que essa parte da cadeia deixou de 
ser utilizada para finalidades corretivas.

Da visita feita à cadeia do forte de Pe-
niche, e da apreciação feita à exposição 
permanente sobre o seu funcionamento, 
tiramos a ilação de que devíamos utilizar 
menos informação textual na instalação 
fotográfica, selecionar apenas imagens 
importantes que espelham as caracterís-
ticas principais do seu funcionamento, 
exibir os testemunhos registados num 
meio mais impactante, como o caso do 
vídeo, e utilizar um objeto identificativo 
da cadeia velha, como meio de interse-

ção de mensagens. 

Tendo desta visita surgido as ideias principais para a exposição a elaborar, perce-
bemos que outras visitas não acrescentariam muito aquilo que pretendíamos. A 

Figura 34.  
Cheia do Rio Lima, Coleção 
pessoal de Amândio Vieira, 
s/data
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Figura 35.  
Fotografias da exposição da 
Série’22474’, José Luís Neto, 
2000

nossa exposição pretendeu desenvolver-se sobretudo no campo da imagem, do 
vídeo e da fotografia, estando mais próxima do design e da arte. Os aspetos his-
tóricos e a informação mais detalhada não terão tanto realce como o poder co-
municativo da imagem, que se tornou o nosso meio de eleição. Deste modo, 
pesquisamos trabalhos semelhantes ao idealizado, exposições fotográficas e ví-
deos documentais nacionais e internacionais.

A inspiração para a instalação fotográfica partiu da análise de vários projetos 
em torno da utilização da imagem, como é o caso das fotografias da série 22474 
de José Luís Neto que esteve patente no CPF - Centro Português de Fotogra-
fia, na cadeia da Relação do Porto. Neste projeto foram selecionados da mesma 
fotografia recortes dos rostos encapuzados de presos, que colocados em exibi-
ção transmitiam a sensação de enclausuramento, terror, perda de identidade e 
mortificação da liberdade. A disposição e o formato das fotografias serviram de 
esboço inicial para determinar o posicionamento pretendido dos elementos fo-
tográficos.

Tal como José Luís Neto, o trabalho de Sebastião Salgado teve influência na se-
leção das fotografias recolhidas durante o processo investigativo. No seu projeto 
Trabalhadores, Sebastião Salgado explora as peculiaridades da humanidade 
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aquando do seu quotidiano de trabalho, mostrando por vezes o lado mais negro 
da indústria, através da exploração de trabalhadores. As fotografias de Sebastião 
Salgado são conhecidas por serem captadas a preto e branco, tal como acontece 
com os primeiros fotógrafos da Agência Fotográfica Magnum. Esta seleção mor-
fológica relacionava-se com as imagens apresentadas da cadeia velha, que foram 
conseguidas numa época em que a fotografia a cor era ainda remota.

Esta identificação de dados históricos relevantes, sobretudo aqueles que associa-
mos à imagem, permitiu que a sua visualização fosse alvo de estudo no presente 
e no futuro, fornecendo pistas de diferentes naturezas. Esta preocupação em dar 
vida ao passado, dando notoriedade a fotografias esquecidas pelo tempo, encon-
tra eco nos objetivos que estruturam o projeto Memória Futura. A plataforma 
online memoriafutura.org tem como principal objetivo criar uma base de dados 
de imagens que possa depois ser estudada e utilizada num momento futuro. 

Figura 36.  
Fotografia da série ‘Luta pela 
Terra’ em ‘Êxodos’, Sebastião 
Salgado, 1996
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As fotografias e vídeos capturados durante as entrevistas seguem a mesma inten-
ção de registar a realidade atual para memória futura, relacionado com a história 
da cadeia velha. 

Num plano mais alargado e internacional frisamos o trabalho do fotógrafo Pete 
Brook e o seu manifesto Prison Obscura.

Pete Brook desenvolveu uma plataforma online com o objetivo de recuperar e 
armazenar fotografias dos espaços prisionais em atividade nos Estados Unidos 
da América de forma a dar visibilidade às condições destes espaços e promulgar 
a reforma do sistema prisional através do seu manifesto. 

Figura 37.  
Ho Chi Minh City - Viet-
nam, Sebastião Salgado, 
1995
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Na plataforma prisonphotography.com é possível encontrar inúmeros projetos 
de fotógrafos e amadores que revelam imagens do interior de diversas prisões, 
colocando em destaque os reclusos, os seus espaços de confinamento. Ou seja, as 
suas celas e os diferentes momentos do quotidiano dos cárceres. Deste coletivo 
de fotógrafos frisamos o nome do artista Lloyd DeGrane, que explorou com 
grande emotividade a realidade dos espaços prisionais, exibindo os rostos dos 
enclausurados despojados da sua autenticidade e identidade, e que combatem 
a luta diária contra o tempo. Grande parte destes presos demonstram não ter 
grande esperança na recuperação da liberdade.

O artista Ai Weiwei desenvolveu exposições artísticas que se baseavam no seu 
conflito com a justiça. Do ponto de vista de Weiwei, foram criadas inúmeras 
exposições que encontravam o seu foco em elementos presentes em prisões. 

Figura 38.  
Uma das exposições destaca-
das em Prison Obscura, Pete 
Brook, 2016
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Figura 39.  
Fotografia da prisão Cook 
County no estado de Illinois, 
Lloyd DeGrane, 1995Weiwei reutiliza objetos que se encontram em espaços presidiários para edificar 

as suas obras. O contrário também foi explorado pelo artista, através da elabo-
ração de instalações dentro de cadeias, como é o caso do edifício da prisão de 
Alcatraz, conhecida por ser o espaço de encarceramento com mais segurança nos 
EUA, e que enclausurava os reclusos mais perigosos de todo o país.
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Dos vários trabalhos apresentados por Weiwei, inclusive os vídeos que publica 
sobre as suas exposições e sobre os momentos em que viveu como preso, retira-
mos algumas ideias para explorar a sensação de enclausuramento na instalação 
fotográfica que montámos. 

Concluímos que o elemento central da exposição deveria ser uma representação 
fiel das latas que eram utilizadas como veículo de comunicação e recetáculo de 
esmolas e cigarros pelos presos da cadeia velha. Desta forma, selecionamos um 
objeto presente no quotidiano da cadeia que tivera um propósito muito marcan-
te e que acarreta um significado simbólico da privação de liberdade. 

Figura 40.  
Instalação ‘Blossom’ de Ai 
Weiwei na prisão desativada 
de Alcatraz, Jan Sturmann, 
2014



93

Apresentação do trabalho

5. Apresentação do trabalho

5.1. A preparação da exposição

Foi definido que a exposição a elaborar teria dois momentos, ou dois níveis, visto 
que teríamos dois andares no edifício da cadeia, para expor os dados resultan-
tes da investigação. No primeiro andar, visitável para exposições, foi montada 
uma instalação fotográfica a partir de uma seleção de treze fotografias expostas 
na linha horizontal da visão, com leitura da esquerda para a direita. Estas treze 
fotografias foram selecionadas tendo em consideração o seu carácter exclusivo, 
nunca terem sido reveladas ao público e por revelarem informações únicas, só 
possíveis devido à investigação realizada. 

As fotografias foram selecionadas segundo o critério de maior valoração histó-
rica, tendo em consideração os objetivos do projeto. Todas as fotografias esco-
lhidas veiculam uma mensagem singular acerca do quotidiano dos cárceres, o 
ambiente circundante e as condições de clausura. As imagens apresentadas são 
todas monocromáticas, variando entre preto, branco e sépia. 

Relativamente às imagens do exterior da cadeia, é possível afirmar que a popu-
lação se funde com o edifício na medida que se apropria do espaço em redor. O 
contacto entre os presos e os transeuntes revela-se num fio de cordel, invisível aos 
olhares preguiçosos, um pormenor que diz muito mais do que aparenta ser. No 
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entanto este objeto está distante do olhar leviano. Existe uma ligação entre dois 
espaços, mas um parece ser neutro face à multiplicidade do outro.

Quanto às fotografias do interior da cadeia, é possível afirmar que estas têm um 
caracter mais forense e inalterado. Transparecem as condições de aprisionamen-
to da torre, que se reconhecem precárias e muito limitadas. Esta série de foto-
grafias é única e nunca foi revelada ao público. Por este motivo, confere um grau 
de veracidade relativamente às descrições feitas pelos cidadãos limianos. Estas 
imagens revelam como viviam os enclausurados e de que forma comunicavam 
para o exterior. O saco preso ao cordel é uma particularidade a ressalvar na me-
dida em que é crucial para entender de que forma subsistiam os presos, durante 
o periodo de encarceramento. 

A legenda clarifica de forma explícita o sentido de uma fotografia; mas, 
da mesma maneira que não existe pensamento fora das palavras, não 
existe perceção de um sentido visual sem recurso a uma articulação co-
mum à da linguagem verbal. (Bauret 1992, 35)

Cada fotografia conta uma pequena história, associada a um autor, data e fina-
lidade. Cada imagem tem um número a que lhe corresponde uma legenda. A 
disposição das legendas não foi colocada por baixo das fotografias como é habi-
tual em exposições fotográficas. Na necessidade de dar uma utilidade ao objeto 
central da exposição, escolhemos a lata como meio de comunicação. 

Foram colocadas treze latas suspensas no teto através de cordas de algodão, cada 
uma devidamente numerada. No interior encontra-se o texto respetivo de cada 
legenda em espiral (para facilitar a leitura). 
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Cada lata tem um texto identificado e cada texto corresponde à legenda das vá-
rias fotografias em exposição. Desta forma, para além de colocarmos em evidên-
cia um dos elementos mais importantes da história da cadeia, promovemos o 

Figura 41.  
Suporte de latas da insta-
lação fotográfica ‘O Fim da 
Clausura’, Joana Rodrigues 
da Silva, 2015

Figura 42.  
Mensagem informativa no 
interior das latas suspensas, 
Joana Rodrigues da Silva, 
2015
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contato entre os visitantes e o objeto, possibilitando uma experiência mais inte-
rativa e gratificante. 

Num segundo momento, foi produzido um vídeo que resultou do registo das 
entrevistas e da recolha dos vídeos existentes do período em que a cadeia esteve 
ativa. Para esta exposição videográfica tivemos em consideração os fundamen-

tos do projeto Landscape Perception de Jon Wozencroft, iniciado em 2007, que 
pretende explorar de que forma os sons se propagam em diferentes superfícies. 
Este estudo foi importante para perceber qual a melhor forma de exibir o vídeo 

Figura 43.  
Projeção do vídeo documen-
tal, Joana Rodrigues da 
Silva, 2015
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documental dentro de um edifício erguido à base de pedra, incorporado nas mu-
ralhas de defesa da vila de Ponte de Lima construídas no início do século XVI. 

O vídeo documental seria exibido na parte mais alta da torre, ou seja, no último 
andar do edifício. Neste vídeo foram introduzidos os testemunhos capturados 
durante as diversas entrevistas elaboradas na fase exploratória, bem como excer-
tos do programa da série Terras de Portugal da RTP – Rádio Televisão Portugue-
sa, realizado por Reinaldo Varela, onde foram exibidos momentos identificati-
vos da vila de Ponte de Lima na década de 1960. Onde, pela primeira vez, foi 
registada em vídeo a torre da cadeia velha e os espaços circundantes.

Para a elaboração desta peça de vídeo tivemos, ainda, em consideração o docu-
mentário 48 de Susana Dias, como uma referência na área das artes e do vídeo 
documental. Apesar deste documentário se debruçar sobre os prisioneiros polí-

Figura 44.  
Fotografias da série utilizada 
no Documentário 48, Susana 
Dias, 2009
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ticos da época salazarista, a abordagem dos seus testemunhos foi fulcral para a 
construção do vídeo documental da cadeia velha. 

O papel da imagem estática nesta peça documental fez com que colocássemos 
em destaque separadores com fotografias importantes da torre da cadeia velha. 
Durante a conceção e edição do vídeo a ser exibido contamos com a aprecia-
ção dos conteúdos pelo professor Vitor Almeida da Faculdade de Belas Artes 
da Universidade do Porto, que sugeriu a melhor abordagem da narrativa visual e 
forneceu diretivas para a montagem da peça documental.

Sobre os momentos da exposição, destacamos as sugestões da professora Lúcia 
Almeida-Matos da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, que pers-
petivou de uma forma mais realista o que pretendíamos transmitir, dando pistas 
para a execução da exposição, valorizando a importância ao espólio recolhido. 

Segundo a professora, este material deveria ser armazenado num catálogo de 
acesso ao público. Seguindo esta sugestão, elaboramos uma publicação com os 
principais dados recolhidos: fotografias, recortes de jornais e relatórios de ins-
peção. Esta publicação complementaria tanto a instalação fotográfica como a 
projeção do vídeo documental, podendo ser consultada durante a visita à torre 
da cadeia velha.

Após esboçarmos o projeto de exposição, apresentamos a nossa ideia à Câmara 
Municipal de Ponte de Lima para requerer a utilização do espaço de exposição 
da torre da cadeia para o efeito que pretendíamos, e para analisarmos a possibili-
dade apoio do Município de Ponte de Lima nos vários momentos da montagem 
da exposição. 

Enviámos um documento explicativa de todo o projeto que resultou numa reu-
nião com o Presidente da Câmara de Ponte de Lima. Nesta reunião foi analisada 
a possibilidade de efetuar a exposição no edifício da cadeia, pois teria mais pro-
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jeção e seria mais acessível tanto aos turistas como aos cidadãos limianos, uma 
ideia que se veio a concretizar.

Quanto ao apoio prestado pelo Município foi nos informado que não poderia 
ajudar logisticamente pois abriria precedentes para outras exposições. Neste sen-
tido, tentamos definir algumas estratégias que incorporassem a possível colabo-
ração do Município na divulgação do projeto. 

A partir da nossa plataforma digital e perfil no facebook, fizemos um apelo à 
comunidade limiana para dar a conhecer o interesse em realizar a exposição e os 
materiais necessários para efetivá-la. Deste apelo obtivemos respostas positivas 
de cidadãos que poderiam emprestar alguns dos materiais assinalados, nomea-
damente um projetor de vídeo, um leitor de DVD e uma coluna amplificada. A 
partir desta intervenção conseguimos assegurar a projeção do vídeo documental.

Para a instalação fotográfica tivemos a preocupação de nos dirigir às gráficas lo-
cais, para perceber se estariam dispostas a colaborar com o projeto. Das inúme-
ras propostas efetuadas, tivemos um retorno positivo de duas gráficas em que 
faziam um desconto considerável em todos os materiais a produzir. Optamos 
pela empresa Intactimagem, que nos ofereceu a impressão da lona, a impressão 
das legendas nas latas e fez um preço acessível para a impressão das fotografias 
em PVC. As latas e o cordel em algodão foram adquiridos na feira quinzenal de 
Ponte de Lima.

Após algumas semanas da primeira reunião, fomos contactados pelo Município 
de Ponte de Lima para reunir com o responsável pelas exposições efetuadas na 
torre da cadeia velha, Ovídeo Vieira. Logo que expusemos o nosso projeto ao 
responsável ficamos a saber que o Município iria integrar brevemente, paredes 
falsas em tom branco, nos andares visitáveis da exposição, para que fosse possível 
uma melhor incorporação das fotografias no espaço circundante. Também nos 
foi comunicado que nos iriam oferecer os cartazes para expor a data e o local 
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da exposição, bem como os convites que seriam enviados a todos os órgãos de 
comunicação e entidades ligadas ao município. Estes convites foram escritos em 
nome do presidente Victor Mendes. 

Para possibilitar uma melhor experiência de exposição, solicitámos ao Municí-
pio a integração de dois plintos e um móvel para colocar os equipamentos audio-
visuais. Este pedido foi aceite na medida em que esses três móveis pudessem pos-
teriormente ser utilizados noutras exposições. 

Após termos assegurado todo o equipamento e materiais necessários para a mon-
tagem da exposição, procedemos à elaboração dos elementos de design gráfico e 
editorial. Nomeadamente a criação da identidade gráfica que seria incorporado 
em diversos suportes informativos sobre a exposição. 

Foi desenhada a lona que ficaria colocada na fachada da torre, a folha de sala, 
um painel inicial em PVC que integra a principal informação sobre a investiga-
ção que precedeu a exposição, as legendas das fotografias a colocar nas latas, os 
cartazes e os convites que seriam posteriormente distribuídos pelo Município 

Figura 45.  
Banner informativo sobre a 
exposição ‘O Fim da Clau-
sura’, Joana Rodrigues da 
Silva, 2015
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e o banner que seria integrado no site oficial do Município de Ponte de Lima a 
publicitar a exposição. Para além destes elementos de comunicação, foi elabora-
do um catálogo que reúne os dados recolhidos mais importantes durante toda a 
investigação. 

Depois de concluirmos a elaboração destes materiais, focamo-nos na edição dos 
componentes centrais da exposição, nomeadamente as fotografias e o vídeo do-
cumental. Testamos a disposição das fotografias através da elaboração de um 
protótipo em cartolina para termos uma noção mais real do seu enquadramento 
numa superfície mais ampla. Este exercício permitiu consideramos cores dife-
rentes para as molduras das fotografias e alinhavar as suas dimensões.

Figura 46.  
Protótipo desenvolvido para 
ensaiar a série fotográfica 
da exposição ‘O Fim da 
Clausura’, Joana Rodrigues 
da Silva, 2015
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5.2. Resultados e apresentação ao público 

Assegurados todos os elementos a integrar na exposição e delineados todos os 
processos necessários à sua montagem, procedemos à divulgação do projeto jun-
to dos principais órgãos de comunicação do município, das pessoas que colabo-
raram com a investigação e junto do público. 

Durante as semanas precedentes à inauguração da exposição, para além de nos 
focarmos na construção dos elementos da instalação fotográfica e videográfica, 
consultamos a rádio Ondas do Lima para divulgar as informações mais relevan-
tes da exposição, como datas, local e horários para as sessões do vídeo documen-
tal. Mais uma vez esta informação foi lançada através do programa Manhãs de 
Sábado, onde convidamos os ouvintes a visitar o culminar do trabalho de inves-
tigação. Os jornais locais Novo Panorama e Alto Minho publicaram uma coluna 
sobre a inauguração contendo as principais informações sobre funcionamento 
da mesma. 

Para chegar a todo o tipo de público foi criada uma página do evento na plata-
forma facebook (https://www.facebook.com/events/800173513386357/) em 
parceria com o Município de Ponte de Lima, entidade responsável por endereçar 

Figura 47.  
Recorte de ecrã da platafor-
ma informativa ‘Ponte de 
Lima Press’ relativo à expo-
sição ‘O Fim da Clausura’, 
Joana Rodrigues da Silva, 18 
de abril de 2015
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os convites oficiais. Para além desta divulgação, utilizaram a própria página do 
Município para destacar as principais informações do projeto (http://www.cm-
-pontedelima.pt/evento.php?id=1638) e incorporaram a mesma informação na 
agenda cultural distribuída em livreto pela comunidade. 

Figura 48.  
Recorte de ecrã do evento 
criado na plataforma 
Facebook, relativo à exposição 
‘O Fim da Clausura’, Joana 
Rodrigues da Silva, 25 de 
março de 2015
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Foi ainda dado outro destaque à exposição pelos principais órgãos de comuni-
cação de Ponte de Lima, como é o caso do blogue do Minho (http://blogue-
dominho.blogs.sapo.pt/2015/04/17/), Wherevent (http://www.wherevent.
com/detail/Teatro-Diogo-Bernardes-O-Fim-da-Clausura-Os-ultimos-anos-
-de-funcionamento-da-Cadeia-Velha-de-Ponte-de-Lima-Exposicao-de-Joana-
-Rodrigues-da-Silva%282%29), Ponte de Lima Press e Viralagenda (https://
www.viralagenda.com/pt/events/153043/o-fim-da-clausura-os-ultimos-anos-
-de-funcionamento-da-cadeia-velha-de-ponte-de-lima-exposicao-de-joana-ro-
drigues-da-silva).

A inauguração da exposição O Fim da Clausura realizou-se no dia 17 de abril de 
2015, às 18h30, com um verde-de-honra apoiado pela Cooperativa Lima Ter-

Figura 49.  
Recorte do artigo no 
Jornal Alto Minho – Edição 
nº1217, Márcio Silva, 22 de 
abril de 2015
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Figura 50.  
Registo da visita da atriz 
Flavia Alessandra à expo-
sição ‘O Fim da Clausura’, 
Cátia Armada, 2015

ra, e contou com a presença dos principais intervenientes desta investigação, as 
pessoas entrevistadas, os representantes das entidades que colaboraram com o 
projeto, os representantes do Município de Ponte de Lima e todos aqueles que 
se interessaram em visitar a exposição sobre um dos edifícios mais antigos de 
Ponte de Lima.

Segundo o mapa de visitas, elaborado pela responsável pela torre da cadeia velha, 
só na inauguração a exposição teve 50 visitantes. Os principais órgãos de comu-
nicação, como é o caso da rádio Ondas do Lima e dos jornais Novo Panorama e 
Alto Minho, estiveram presentes na abertura, registando o momento mais im-
portante de toda a investigação – o culminar de meses de trabalho e dedicação 

num único espaço. 

Durante o período em que a exposição esteve patente ficaram registadas as prin-
cipais visitas através das estatísticas realizadas pelo Município de Ponte de Lima, 
e pelas entradas registadas no livro de visitas. Vários turistas, investigadores e 
curiosos deixaram a sua apreciação em forma de texto. 

Palavras de gratificação surgiram 
de investigadores de Universi-
dades de Espanha e Brasil, pere-
grinos em direção a Santiago de 
Compostela e alunos de escolas 
de hotelaria e turismo.

Fomos presenteados com a visi-
ta da atriz brasileira Flavia Ales-
sandra, que percorria o norte de 
Portugal aquando da realização 
da exposição. 
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Um dos momentos altos surgiu do interesse da Escola Profissional Epralima em 
fazer visitas guiadas com os seus alunos e professores à exposição. As visitas 
aconteceram em dois momentos, o primeiro com alunos do 12º ano do curso 
Técnico de Comunicação, Marketing, Relações Publicas e Publicidade e o se-
gundo com alunos do 10º ano do curso Técnico de Desenho Digital 3D. 

Estas visitas foram registadas fotograficamente e foram motivo de destaque no 
site oficial da Epralima (http://www.epralima.com/epralima/index.php/noti-
cias/20548-visita-a-exposicao-o-fim-da-clausura). O objetivo das visitas guia-

Figura 51.  
Recorte de ecrã do artigo 
publicado no site da escola 
Epralima, Joana Rodrigues 
da Silva, 27 de Abril de 
2015
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das era o de mostrar aos alunos um exemplo empírico de um projeto de investi-
gação dentro da área da comunicação, mais precisamente no domínio do design 
da imagem. 

Durante o período de 17 de abril a 2 de maio a exposição esteve encerrada todos 
os domingos e feriados, 25 de Abril e 1 de maio. Segundo a tabela de visitas con-
tabilizadas, a exposição O Fim da Clausura teve um total de 375 visitas nas duas 
semanas em que esteve patente, verificando-se o maior número de visitas no dia 
30 de abril, com 68 entradas. 

O balanço que se pode fazer da realização da exposição, segundo informação 
local, foi extremamente positivo, visto ter sido possível mostrar ao público dados 
e informações nunca antes conhecido. Este projeto serviu para levar informação 
a diferentes públicos, inseri-lo na área da educação através da participação de 
escolas locais e levantar novos desafios para a investigação no Design da Imagem, 
nomeadamente na recuperação e revalidação de material fotográfico histórico 
de interesse cultural. 

O retorno da exposição permitiu perceber o alcance deste projeto na localidade 
de Ponte de Lima, que através da internet e das redes sociais se ramificou em 
publicações e congratulações pela execução deste projeto. Foi possível através 
da imagem e a sua relação com o texto transmitir a ideia de enclausuramento 
na década de 1960 num edifício que remonta o século XVI, dando destaque às 
suas condições de aprisionamento, às histórias sobre os presos que perpassam 
as malhas do tempo e ao meio encontrado pelos presos para comunicar com o 
exterior, numa tentativa de diminuir a mortificação da identidade causada pela 
condição dos cárceres. 
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6. Conclusão

6.1. Considerações finais

Numa apreciação reflexiva do trabalho desenvolvido, podemos afirmar que este 
estudo permitiu o desenvolvimento de uma matéria que ficou suspensa ao longo 
dos anos. Apesar de existir uma alusão à sua história como monumento, esta era 
consideravelmente diminuta abrangendo apenas uma parcela histórica da sua 
atividade como cadeia. 

Quando visitámos o edifício percebemos que havia mais para descobrir do que 
aquilo que nos sugeriam, mas que essa pesquisa seria árdua na medida em que 
teríamos de seguir pistas de retroação no tempo. Isto é, descobrir informação 
de um quotidiano passado através de documentos, fotografias e vídeos que se 
encontravam dispersos.

A maior dificuldade no plano de trabalhos foi a de identificar e abordar pessoas 
com maior conhecimento sobre o assunto, pessoas que nos pudessem direcionar 
para o modelo de exploração mais acertado para este tipo de investigação. 

Para além da descoberta de novos conteúdos sobre a torre da cadeia velha, o 
nosso principal objetivo passou pela execução de um projeto prático de exibição 
desses conteúdos. 
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Este projeto requereu especial atenção na recolha e análise de dados, de forma a 
selecionar aqueles que teriam maior impacto, os mais relevantes, pela sua expres-
sividade semântica quando expostos ao público. 

O primeiro período serviu para nos debruçarmos sobre a informação teórica 
existente sobre a torre da cadeia velha, utilizando as ilações retiradas da obra de 
Alexandra Esteves, A Morada Indesejada. Conseguimos delinear um perfil es-
clarecedor de como era o dia-a-dia dos cárceres em meados do século XVIII, no 
entanto identificamos um hiato na identificação deste quotidiano nos últimos 
anos de funcionamento.

Pelo fato de não haver nenhuma obra, dissertação, tese, ou reflexão sobre os úl-
timos anos de funcionamento da cadeia velha de Ponte de Lima, optamos por 
fazer deste período o nosso foco de intervenção. Este período de tempo, entre 
1950 e 1960 coincide com a chegada das máquinas fotográficas e videográficas 
à vila de Ponte de Lima, desencadeando maior interesse académico dentro da 
nossa área científica. 

Nesse momento percebemos que usufruíamos da oportunidade de acrescentar 
informação visual à imagem mental concebida através do trabalho dos historia-
dores, e de fazer com que o nosso estudo fosse contributivo para o reequacionar 
da identidade da cadeia, dando visibilidade a um repertório visual que se encon-
trava disperso.

O processo mais gratificante ao longo da investigação foi a eventualidade de ter 
contato direto com ex-habitantes da cadeia velha e com indivíduos que, nalgum 
momento das suas vidas, interagiram com a realidade deste espaço. As entrevis-
tas efetuadas foram convenientemente registadas com equipamento apropriado, 
para ser possível incorporar o seu conteúdo informativo na conceção do proje-
to. Os vídeos capturados encerram em si narrativas e depoimentos que refletem 
aquilo que realmente aconteceu na segunda metade do século XX, abrindo pis-
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tas de reflexão para entender como se configurava um espaço de reclusão carac-
terístico da época salazarista, num meio rural onde predominava a precariedade 
e pobreza. 

Deste modo foram criados novos materiais visuais que incluem os testemunhos 
daqueles que vivenciaram na primeira pessoa a experiência de estar enclausura-
do. Devemos frisar que a maior parte dos intervenientes já se encontravam em 
idade avançada, pelo que este fator acrescenta valor etnográfico aos conteúdos 
apreendidos, permitindo que possam ser utilizados em projetos e estudos futu-
ros.

A dimensão do espólio recolhido (no que concerne a relatórios de inspeção 
oriundos da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, as fotografias 
anexas a esses relatórios que retratam o interior da cadeia, os artigos relativos 
a acontecimentos da cadeia no único jornal existente naquela época, Cardeal 
Saraiva, e as fotografias de coleções privadas de curiosos da região) era de tal 
forma volumosa que foi necessário identificar e selecionar as informações mais 
relevantes que planeávamos trabalhar no projeto. 

Colocamos em confronto os testemunhos verbais, o conteúdo informativo dos 
relatórios de inspeção, os acontecimentos registados pelo jornal Cardeal Saraiva 
e as fotografias recolhidas. Através da comparação dos vários componentes in-
formativos, demarcamos os pontos de interceção de maior interesse e definimos 
qual o material a ser exibido. 

A parte mais significativa do projeto traduziu-se na elaboração da exposição no 
interior da cadeia velha, onde colocamos em destaque o material visual detentor 
de maior significado. Construímos duas narrativas visuais utilizando as imagens 
selecionadas anteriormente, através de um processo de criação e recriação do es-
paço envolvente. Podemos afirmar que a instalação fotográfica e a projeção do 
vídeo documental são o culminar de um projeto de autor, dando destaque às 
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possibilidades de comunicação das imagens, conferindo-lhes um valor acrescido 
através da sua relação com o espaço.

As latas suspensas no teto, integradas na instalação fotográfica, funcionaram 
como um ícone, uma referência transversal a várias entrevistas e testemunhos, 
onde os presos conseguiam contactar com o exterior através deste método. O 
objeto que servia como recetáculo variava entre saco e lata nos diferentes discur-
sos, mas é comparável a um método utilizado atualmente nos espaços prisionais, 
denominado como elevador. 

Podemos concluir que a utilização deste meio de interação, para além de per-
mitir aos visitantes um contato direto com representações fidedignas do meio 
utilizado pelos presos para comunicar com o exterior da cadeia, também possibi-
litou uma experiência de decifração criativa, em que o público teria de procurar 
a lata com o mesmo número da fotografia pretendida, para encontrar a legenda 
correspondente no seu interior.

Os retratos verbais e as imagens mentais do interior da cadeia incluídos no ví-
deo documental são verificados através das treze fotografias selecionadas para a 
instalação, onde se pode visualizar as condições precárias de aprisionamento, a 
insalubridade do edifício e os recursos prejudiciais à subsistência.

Para além da perceção imediata que os visitantes da exposição obtiveram através 
da análise das fotografias, relativamente às condições frágeis e terríficas do espa-
ço de aprisionamento da cadeia velha de Ponte de Lima, também foi evidenciada 
uma segunda reflexão acerca da privação da liberdade. 

Através da visualização do vídeo documental os visitantes constataram que 
a aplicação das penas corretivas era agravada pelo estado deletário e miserável 
daquele edifício. Para além da crueldade intrínseca à privação da liberdade, os 
presos teriam mais castigos herméticos acoplados à sua pena, como a vergonha 
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de serem expostos à comunidade, o estigma que comportavam por estarem en-
clausurados e a falta de condições de diversas naturezas que dificultavam a per-
manência naquele espaço.

Em todos os momentos da exposição foi possível viajar no tempo e encontrar 
uma realidade completamente distinta à que se constata atualmente. Para mui-
tos a visita à exposição resultou na experiência de rememoração de um passado 
recente, das memórias de infância e adolescência. 

Para tantos outros a passagem pela exposição O Fim da Clausura permitiu a 
aquisição de novos conhecimentos através da exploração do reportório visual 
desconhecido e a descoberta das histórias reais sobre a relação dos presos com o 
carcereiro, com os transeuntes e com os habitantes locais. 

Assim podemos finalmente responder à questão de partida, tendo em considera-
ção que a exposição cumpriu duas finalidades. 

A primeira finalidade foi conseguida ao colocar em destaque o registo de teste-
munhos dos últimos habitantes da cadeia velha, através da utilização da imagem 
estática e da imagem em movimento, o que permitiu a reinscrição das dimensões 
patrimoniais deste monumento junto dos cidadãos locais e dos visitantes. 

Já a segunda e última finalidade foi alcançada através da conceção da exposição 
dentro do próprio edifício da cadeia velha, permitindo visualizar o repertório 
visual selecionado dentro de um espaço de reclusão. Esta experiência de estar 
enclausurado possibilitou que a exposição servisse como veículo de consciência 
pública contemporânea, considerando a ideia de privação de liberdade. 
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Figura 52.  
Vista geral da exposição ‘O 
Fim da Clausura’, Joana 
Rodrigues da Silva, 2015
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