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A ARTE DA TANOARIA - OS ÚLTIMOS

Espinho acolhe no seu Museu Municipal 
uma notável exposição fotográfica de José 
Fangueiro sobre a arte da tanoaria, um ofício com 
história e tradições no concelho, designadamente 
na freguesia de Paramos.

Implantada há quase dois séculos no 
nosso território, esta indústria envolveu centenas 
de pessoas, sustentou dezenas de famílias e 
dinamizou a nossa economia local, nos tempos 
em que a subsistência provinha essencialmente 
do cultivo da terra e das lides do mar.

Hoje, são três as tanoarias em atividade 
no concelho a produzir pipos, barricas e toneis 
com a arte e o saber transmitidos de geração em 
geração.

As aduelas, o fogo, a madeira adequada 
para a arte final, passam ainda hoje pelas mãos 

que vergam e enformam o vasilhame que há-de 
transportar e armazenar os vinhos de mesa e do 
Porto. A história da tanoaria no nosso concelho 
é determinada pela proximidade ao Douro, à 
zona ribeirinha de Gaia e à presença de grandes 
produtores e exportadores de vinho.

A arte da tanoaria é também um contributo 
para a memória colectiva da nossa terra e das 
nossas gentes. E ninguém melhor que José 
Fangueiro para transmitir em fotografias com 
alma, esses retratos expressivos de rostos, de 
mãos, de ferramentas e utensílios, do serrim que 
reveste as paredes e se cola ao corpo naqueles 
espaços, autênticas relíquias da arqueologia 
industrial.

Cada foto desta exposição é um quadro que 
nos transporta para o passado e nos faz imaginar 
que vidas difíceis escondem cada um daqueles 

homens, que deram e ainda dão vida às nossas 
tanoarias.

É pois com enorme orgulho e com o melhor 
acolhimento que recebemos no Museu Municipal 
de Espinho esta notável e singular exposição de 
retratos a preto e branco, em cenários únicos que, 
só alguém sensível e apaixonado seria capaz de 
captar!

Desejo que esta exposição constitua 
também um contributo da cidade e da autarquia 
de Espinho para promover  a excelência dos 
nossos vinhos, a riqueza da floresta nacional e a 
valorização e expansão de uma boa indústria de 
tanoaria.

Pinto Moreira

Presidente da Câmara Municipal de Espinho
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HUMANISMO DOS INSTANTES

A fotografia de José Fangueiro, seja 
urbana ou rural, de rua ou de espaços interiores, 
é acolhedora ao ponto de nos transportar 
para um mundo só nosso, alcançável ao nosso 
olhar e cativante pela forma como nos domina 
os pensamentos. José Fangueiro tem uma 
capacidade extraordinária de captar situações 
divergentes e diferentes das fotografias comuns. 
Absorve pelo expressionismo, pelas tonalidades 
do preto e branco, como se fossem todas elas 
coloridas pelas formas que se movimentam e 
pelos realces dos momentos captados. A este 
expressionismo junta-se o humanismo dos 
instantes, em cenários únicos, de envolventes 
muito genuínas, que só um fotógrafo sensível e 
apaixonado poderia obter.

O percurso de José Fangueiro na fotografia 
tem vindo a ascender à medida que a sua 

experiência vai ganhando novos fôlegos, seja 
pelos projectos em que se envolve, seja pelo olhar 
atento aos pormenores em cada caminhada pelos 
vários locais por onde passa. O fotógrafo alia-se 
ao homem para perceber os objectivos, mas mais 
essencialmente pretende fazer o que tanto gosta. 
Captar os rostos, as vidas, os passos e os destinos 
de tanta gente diferente que lhe vai aparecendo 
e que não escapa às sua objectiva. A capacidade 
que imprime e que revela em cada negativo que 
dá fruto à sua fotografia é respeitadora desse 
humanismo que trava o olhar de espanto e que 
o consegue fixar em minutos que mais parecem 
horas.

A qualidade da sua fotografia tem 
possibilitado a internacionalização por diferentes 
países e já também por diferentes continentes. 
É a prova do seu talento por trás da câmara 

fotográfica, da sua capacidade de discernir 
excelentes momentos e cenários que podem passar 
incólumes aos olhares de outros profissionais. 
Merece  inteiramente o maior sucesso, pois cada 
sua fotografia se mistura com uma tela pintada, 
real pela sua essência de disponibilizar realidades 
únicas e diversificadas.

Em suma, não se deixa escapar uma 
exposição de José Fangueiro, nem de disponibilizar 
um pedaço do tempo para admirar as suas 
fotografias, entendê-las, interiorizá-las e, quem 
sabe, levá-las guardadas em compartimentos 
mentais ou em mãos mesmo por merecerem o 
destaque inteiro de se eternizarem expostas num 
pedaço de qualquer casa.

Carlos Nuno Granja 
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Tenho poucas certezas na vida, uma delas 
é que nada acontece por acaso. A forma como 
conheci o José Fangueiro e a sua obra é um bom 
exemplo. O que eu vi primeiro foram as fotos, 
quase sempre a preto e branco. Fiquei preso ao 
realismo que encontrava naquelas fotos, que na 
altura para mim eram de um autor desconhecido. 
Foi tanta a curiosidade, que quis ir à procura da 
pessoa que tinha conseguido captar a “alma” 
daqueles homens, que com as mãos trabalham a 
madeira na construção de barricas. 

Os tanoeiros retratados nas fotos de José 
Fangueiro. No olhar do fotógrafo, uma arte. Mais 
uma que está em vias de extinção. O mundo 
hoje não se compadece com este tipo de arte. 
Infelizmente! Mas estes homens já conquistaram 
o seu lugar, a verdade é que não se pode contar 
a história do vinho em Portugal sem falar neles. 
Nestes tanoeiros que durante muitos anos 
ajudaram com as suas pipas, barricas e toneis os 
produtores de vinho em Portugal, a fazer o que de 
melhor o nosso país tem para dar.  

E como era importante, tal com acontece em 
França, se Portugal conseguisse ter nos dias de hoje 
uma indústria forte no sector das tanoarias. Num 
país como o nosso, onde a floresta tem um papel 
tão importante e ocupa tanto espaço do nosso 
território, apesar de nós nos lembrarmos dela só no 
verão, quando as chamas nos oferecem hectares de 
negro e destruição. Uma boa indústria tanoeira bem 
podia ser o seguro de vida para as nossas florestas. 

O que restou para José Fangueiro retratar 
foram apenas pequenas tanoarias, onde poucos 
homens transformam troncos de carvalho em barricas. 
Verdadeiros artesãos que só conseguem sobreviver no 
nosso mundo com uma inquebrável força de vontade. 
Uma vida feita de realismo. É esse realismo cru que está 
nas fotos fantásticas de José Fangueiro. Um realismo 
que nos transporta para dentro daquelas oficinas, que 
são o berço desta arte. Um trabalho quase artístico 
que está marcado em cada ruga na cara daqueles 
homens, em cada calo nas mãos daqueles “artistas”, 
iluminados por belos raios de luz que estão em todas 
as fotos de José Fangueiro. 

Cada foto desta exposição é um quadro que 
nos transporta para dentro dos locais fotografados, 
as tanoarias. Que nos faz imaginar que vidas 
difíceis escondem cada um daqueles homens, que 
dão vida a estas tanoarias, que são palco da obra 
de José Fangueiro. 

Olho para estas fotos e consigo sentir a 
emoção de ver ao vivo o trabalho destes homens. 
Sinto o calor das fogueiras que estão nas tanoarias, 
sinto o cheiro a queimado da tosta personalizada 
de cada barrica, que no fundo é a impressão 
digital de cada uma destas pipas que saem das 
tanoarias. Aliás, é aqui que se aproximam as obras 
dos tanoeiros e de José Fangueiro, porque cada 
foto é a impressão digital do fotógrafo. 

Luís Baila
Jornalista e autor do programa da RTP:             
“A Verdade do Vinho”                

IMPRESSÕES DIGITAIS
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Desde que chegou a Sion, em 1981, José Fangueiro 
começou a interessar-se pela fotografia. 

Autodidacta, é atraído pelo azul intenso do céu do 
Valais. O mundo abre-se para ele com a verticalidade de 
um país alpino e a exploração começa…

Fotógrafo profissional desde 2012, José convida-nos 
para uma viagem singular num universo de perspectivas 
que domina com mestria, com personagens, na maioria das 
vezes, solitárias. Atraído por um espaço que se “concentra 
”, espera uma pessoa, por vezes durante horas e atribui-
lhe uma relevância específica no movimento espontâneo; 
uma identidade individual que se liberta e que afirma a sua 
autonomia. Tratar-se à de uma identidade de imigrante que 
é tímido face à diferença que observa em seu redor?  

 Na cidade, alimenta-se da repetição dos elementos 
e compõe as suas imagens como se fossem notas suaves 
da vida diária com gestos espontâneos; brinca com o tempo 
e com o espaço em função das formas e das cores do dia. 

 A sua linguagem fotográfica alimenta um mistério 
e atrai inevitavelmente o nosso olhar procurando a fonte 
deste fogo que queima na profundidade das suas imagens. 
Esta luz viva interpela-nos e procura -nos uma sensação 
forte como uma passagem da sombra para a luz vibrante 
OU brilhante! 

No entanto, “a água, é o meu elemento preferido”, 
reage José, filho do mar. 

Mar e terra - uma vida tecida de contrastes, uma 
emoção escondida que pode reaparecer em qualquer 
momento porque a força da imagem transcende a sua vida. 
O território e a existência humana misturam-se, formando 
um conjunto indivisível, um equilíbrio apaziguante.

 Património material e imaterial

 José tem o sentido das responsabilidades e concede 
uma vida radiante ao património existente, aos ofícios, face 
ao mundo que se altera e se transforma sob os seus olhos. 
Documenta, com uma coerência, a investigação analítica de 
um apaixonado que observa este mundo que desaparece 
face à sua objectiva. E ele não lhe permite de partir sem 
deixar vestígios…  

A sua investigação fotográfica assenta no património 
cultural, particularmente nos ofícios de artesões e dos 
trabalhadores.

 Com uma facilidade inata para apreender o 
movimento e a força infinita do mar, José canta uma 
ode aos pescadores de Cabo Verde – o que lhe vale uma 
distinção da UNESCO pelas suas imagens. O sentimento de 
pertença pinta os rostos marcados pelo vento, pelo sol, pelo 
duro labor. O espectador, inevitavelmente, testemunha o 
seu respeito para com estes homens, estes trabalhadores, 
com a sua capacidade de aceder à uma dignidade espiritual 
após um longo dia de trabalho.  

 Os ofícios tradicionais que estão a desaparecer, as 
maneiras de pescar “Arte Xavega” (foi feito um pedido para 
que esta arte seja inscrita na lista do património imaterial 
da UNESCO). 

Fascinado pelo fogo e pela maneira de trabalhar, 
José captou durante três anos as imagens dos últimos 
tanoeiros em Portugal (Ovar, Espinho e Penafiel, na região 
do Porto); na Escócia (Ilhas de Aran); nos Estados Unidos 
em Louisville, (“Kelvin Corporation”, o maior produtor 
artesanal na região).

Suzana Mistro
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1 Das fotografias presentes na exposição: “A Arte 
da Tanoaria - Os Últimos”, 6 foram realizadas na 
Tanoaria de Simeão Gomes Pinto & Filhos Lda. 
em Paramos (Espinho), e são propriedade do 
Museu Municipal de Espinho. 
2 Das fotografias presentes na exposição: “A Arte 
da Tanoaria - Os Últimos”, 40 foram realizadas 
em Tanoarias de Esmoriz e Cortegaça e são 
propriedade do Museu do Vinho da Bairrada. 

JOSÉ FANGUEIRO



A ARTE DA
TANOARIA

Os Últimos

Fotografia
José Fangueiro

Produzido em Parceria


	Catálogo José Fangueiro 1
	Catálogo José Fangueiro 2

