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RESUMO

A feira representa, por tradição, o espaço privilegiado para as trocas económicas e, 

por isso, também a oportunidade para reunir e sociabilizar, frequentemente associada à 

presença de edificado religioso. No entanto, enquanto fenómeno activo na dinamização 

e desenvolvimento do território, a sua existência não se restringe a estas possibilidades. É 

sobretudo a sua capacidade de potencial participação na estruturação de um território que 

se explora nesta dissertação. Trata-se de entender a feira como um fenómeno territorial, 

desde os princípios que orientam a sua implantação em determinado território, ao modo 

como interagem e dinamizam as estruturas territoriais envolventes. Destes princípios de 

fixação que se entendem terem sido determinantes, aborda-se, sobretudo, a evolução dos 

sistemas de comunicação – viários e ferroviários –, procurando estabelecer relações entre 

os seus traçados e a localização dos espaços de feira.

Ao crescimento e progressivo desenvolvimento do concelho da Maia correspondeu 

uma transformação no seu território, de tradição marcadamente agrícola a centro urbano 

dinâmico. Esta complexidade territorial acabou por permitir estudar um conjunto de 

espaços de feira diversos, que reflectem a variedade inerente ao progresso de transformação 

a que se assistiu neste território, tornando-o particularmente estimulante como objecto de 

estudo. Para cada espaço, elabora-se uma leitura expositiva que pretende, em primeiro 

lugar, contextualizar o fragmento de território em estudo, percebendo as suas principais 

características e transformações ao longo do tempo. Analisa-se o lugar da feira desde a sua 

implantação à sua organização e as acções que lhe são associadas. 

Reconhece-se ainda a particularidade do fenómeno da feira no que respeita à sua 

ciclicidade – instala-se provisoriamente sobre determinado espaço. O seu impacto 

enquanto dinâmica urbana gere-se nessa oscilação cíclica entre presença e ausência, entre 

espaço em actividade e espaço em espera.
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ABSTRACT

The fair represents, by tradition, the privileged space of commercial exchanges and, 

therefore, also the opportunity to gather and socialize, often related to the existence of 

religious building. However, as an active phenomenon in the dynamization and development 

of the territory, its existence is not restricted to these possibilities. It is, mainly, its capacity 

of potential participation in the structuring of a territory that is explored in this dissertation. 

It is a question of understanding the fair as a territorial phenomenon, from the principles 

that guide its implantation in a given territory, to the way they interact and dynamize the 

surrounding territorial structures. From these principles of fixation which are considered to 

be decisive, it’s mainly approached the evolution of the communication systems - road and 

rail - seeking to establish relations between its routes and the location of the fair spaces. 

To the growth and progressive development of Maia has corresponded a transformation 

in its territory, from traditionally agricultural to dynamic urban center. This territorial 

complexity has allowed us to study diverse fairs, which reflect the variety inherent to the 

transformation progress seen in this territory, making it a particularly stimulating study 

object. For each space, it’s made an expositive reading that intends to, in the first place, 

contextualize the studied territory fragment, understanding its main characteristics and 

transformation over time. It analyzes the fair from its implantation to its organization and 

correlational actions.

It is also recognized the particularity of the fair phenomenon in what concerns its 

cyclicity - it is provisionally installed on a certain space. Its impact as a urban dynamic 

is managed in that cyclic oscillation between presence and absence, between in activity 

space and waiting space.
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INTRODUÇÃO

Uma das mais fortes necessidades de reunião é de ordem económica – na vila os homens trocam 

aquilo que produzem pelo que precisam. Para essa função, os povoados reservam espaços 

comerciais e datas no seu calendário.1

Na presente dissertação, propomo-nos explorar o espaço urbano da feira que surgiu 

como um ponto de encontro entre produtores e consumidores que viram nele, para 

além de um espaço de trocas económicas, uma oportunidade para reunir e sociabilizar. 

Estes espaços pela sua implantação frequente nas imediações de um edifício de carácter 

religioso levou a que, muitas vezes, as datas em que se realizavam estivessem também 

relacionadas com alguma festa religiosa. A palavra feira provém do latim feria que significa 

“dia de festa”2, o que poderá derivar da relação inicial que as feiras tinham com os feriados 

religiosos que entretanto se foi perdendo. 

Sabe-se que as feiras se destacaram como importantes entrepostos comerciais e como 

centros do desenvolvimento urbano na “organização económica da Idade Média”3. Estas 

tinham o intuito de aproximar os homens pelas grandes distâncias provocadas pela falta de 

comunicação que dificultava a circulação de mercadorias e pessoas. O comércio medieval 

foi uma actividade errante, tendo como principal responsável pelas actividades comerciais 

o mercador que se deslocava de uma região para a outra negociando os seus produtos. Estes 

comerciantes, vindos de longe, para além de assegurarem a circulação dos bens, traziam 

notícias do reino, transformando-se, assim, num dos meios de comunicação da época.4 

Com o melhoramento e desenvolvimento dos meios de comunicação, as distâncias foram 

progressivamente combatidas e, em sentido inverso, estas personagens foram perdendo 

preponderância, adaptando-se às novas necessidades das populações.

Como ponto de concentração da vida mercantil da época medieval, a feira regia-se 

por um conjunto de regras e estatutos relativos ao seu funcionamento e às pessoas que até 

a elas acorriam, vendedores e compradores. Para garantir a segurança dos mercadores, a 

Igreja impôs “a paz da feira”, proibindo “toda a disputa ou vingança, ou todo o acto de 

hostilidade, com penas severas como castigo em caso de transgressão”5, quer no decorrer 

1.  Arquitectura Popular em Portugal, Vol. II, 4.ª ed. Lisboa: Ordem dos Arquitectos, 2004, p. 32.

2. ACADEMIA DAS CIÊNCIAS DE LISBOA. Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das 

Ciências de Lisboa. Vol. II. Lisboa: Verbo, 2000, p.1718.

3.  RAU, Virgínia. Feiras Medievais Portuguesas: subsídios para o seu estudo. Ed. orig., 1943. Lisboa: Presença, 

1982, p. 33.

4.  MATTOSO, José (dir.). História de Portugal, 1.ª ed., Vol. V. Lisboa: Círculo de Leitores, 1993, p. 370.

5.  RAU, Virgínia, op. cit., p. 42.
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Figura 1.  Escena del mercado, Pieter Aertsen, 1550 
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destes eventos, quer nas viagens de ida e regresso, mesmo para aqueles que vinham do 

estrangeiro. Numa época de insegurança, esta protecção tornou-se essencial para garantia 

das feiras. Para favorecer o desenvolvimento das feiras, outros privilégios foram, também, 

concebidos aos feirantes, tais como a isenção de pagamento de portagens e impostos de 

terrado, denominando-se as feiras com estas regalias feiras francas.6

No entanto, não podemos restringir as funções da feira a uma vertente económica, social 

e cultural apesar de serem estes os princípios mais evidentes. Não estaríamos a considerar 

todas as suas valências e correríamos o risco de ser incompletos na sua análise. A feira 

vai para além das necessidades comerciais, de convívio e associação religiosa contempla 

ainda uma componente espacial pela forma como se implanta no território e como é capaz 

de organizar o espaço que lhe é atribuído no núcleo urbano. O estudo a que nos propomos 

procura demonstrar a feira como um fenómeno territorial pela sua capacidade de potencial 

participação na estruturação de um território.

Conscientes de que a feira é uma dinâmica interveniente na organização territorial, 

achamos necessário eleger um território para que o estudo não se tornasse demasiado 

abstracto e existisse um campo mais restrito. A proposta recaiu sobre o concelho da Maia, 

situado no distrito do Porto.7

Pretendemos tomar conhecimento da realidade em que se inserem as feiras, tomando 

como suporte para o estudo o concelho da Maia que, pela sua proximidade, permite 

um contacto directo. Para além desta condição de observação próxima, este concelho 

interessou-nos por um conjunto de fenómenos históricos e espaciais. Na sua origem, as 

feiras serviam para colmatar as necessidades das explorações económicas da zona rural, 

e este concelho, pelo seu passado essencialmente rural, aproxima-o da génese das feiras. 

A proximidade do local das trocas comerciais e de produção fazia deste um espaço ideal 

para o estabelecimento deste tipo de comércio. As circunstâncias do desenvolvimento da 

Maia, de um passado agrícola e rural até se tornar numa das cidades mais progressivas do 

país, permitem perceber que impacto as transformações tiveram na forma de comercializar, 

assim como, a capacidade de resposta do comércio em se adaptar ao modo de habitar das 

populações.

O estudo terá que, pontualmente, extravasar os actuais limites fronteiriços do concelho 

6.  SERRÃO, Joel (dir.). Dicionário de História de Portugal, Vol. II. Porto: Livraria Figueirinhas, 1984, p. 540.

7.  Este território surgiu como uma oportunidade de estudo numa sugestão da orientadora Professora Doutora Marta 

Oliveira pelas possibilidades de contacto que possuía com o Dr. André Tomé, arqueólogo da Câmara Municipal da 

Maia, com o qual tinha trabalhado anteriormente. No entanto, a partilha de informações acabou por ser pontual, 

esgotando-se numa fase prematura deste trabalho.
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da Maia para acolher outros espaços de feira pertencentes à Terra da Maia8, que se revelem 

pertinentes para tornar mais completo o estudo. Evocam-se, ao longo do presente trabalho, 

outros espaços do território nacional sempre que sejam pertinentes e que ajudem no 

esclarecimento do caso de estudo, interessando a procura de semelhanças na variedade 

existente para que se possa construir um pensamento sobre o espaço urbano da feira. A 

recorrência aos casos externos ao território proposto relaciona-se com a maior facilidade 

na obtenção de informação, e é a partir da conjugação da informação que questionamos 

e procuramos hipóteses, não definitivas, mas com a pretensão de deixar um campo aberto 

para possíveis respostas. O maior interesse consiste em produzir uma reflexão sobre a 

existência de uma actividade dinamizadora do espaço público e do próprio território em 

que se insere.

Propomos, assim, que, através do estudo de um limite por nós definido, possamos 

compreender melhor o fenómeno territorial da feira. Contudo, ressalva-se desde já que 

este estudo não pode ser feito apenas em sentido unilateral, visto que as duas realidades se 

contaminam mutuamente. Deste modo, a compreensão do território informa o estudo da 

feira, assim como o contrário se verifica, já que a dinâmica da feira esclarece o território.

Propomo-nos pensar a importância da feira no espaço urbano contemporâneo, não 

nos limitando a um estudo histórico e etnográfico deste fenómeno. A importância deste 

tipo de comércio tem-se alterado com o desenvolvimento a que assistimos nas cidades. Se 

antes era o local eleito para as principais transacções comerciais, hoje, é um espaço muitas 

vezes esquecido e não potenciado na sua plenitude. Outras formas de comércio, agora de 

carácter fixo, emergiram adquirindo a população novos hábitos de consumo, juntamente 

com as comunicações que, com o tempo, se tornaram cada vez mais rápidas e eficazes, 

diminuindo as distâncias. Por isso mesmo, a feira sofreu uma progressiva desvitalização 

e perda de importância enquanto local de abastecimento de bens alimentares. O seu 

carácter rural começou a não se conciliar com o progressivo desenvolvimento das cidades. 

8.  A expressão Terra da Maia deriva de antigas circunscrições territoriais. As divisões do território receberam, ao 

longo dos séculos, designações diferentes “[…] comarca era, digamos assim a antiga terra que corresponde, nos 

nossos dias, ao distrito […]” (OLIVEIRA, Álvaro Aurélio do Céu. Julgado e Comarca Da Maia. Temas Maiatos, tema1. 

Maia: Câmara Municipal da Maia, 1979, p. 8); “o julgado (judicatum), que no século XII correspondia, quase 

sempre, às terras e era a circunscrição administrativa, judicial e militar (caso concreto da Terra da Maia), formava-

se de freguesias, povoações, aldeias e casais, transformando-se no decurso do século XIV em concelhos” (Idem, 

ibidem, p. 8). A Terra da Maia “era limitada ao Norte pelo rio Ave, ao Poente pelo Oceano, ao Sul e Nascente pela 

cidade do Porto e por uma linha abrangendo Rio Tinto, S. Mamede de Valongo, S. Lourenço de Asmes (Ermesinde), 

Alfena, Covelas e Bougados” (AZEVEDO, Agostinho de. A Terra da Maia: subsídios para a sua monografia. Porto: 

Imprensa Moderna, 1939, p. 13), por isso, um território mais vasto do que os actuais limites do concelho da Maia. 

Deste modo, e ultrapassando a complexidade jurídico-administrativa da delimitação territorial, esclarece-se que, 

sempre que neste documento nos referimos ao território da Maia, entendemo-lo com os seus limites actuais – o 

concelho da Maia –, mas conscientes de que, no seu passado, a Terra da Maia possuía um território mais extenso.
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Devemos então questionar-nos de que modo estes espaços, outrora tão vivos e dinâmicos, 

podem acompanhar as novas circunstâncias inerentes ao progresso das cidades, de modo 

que não desapareçam e mantenham viva a tradição, ainda que reinventada e adaptada ao 

presente.

Devemos ainda reflectir sobre o que representa este espaço nos aglomerados urbanos 

quando se encontra inutilizado e de que forma ele pode ser dinamizado sistematicamente, 

atribuindo-lhe um novo propósito, visto que, pela sua periodicidade, apenas potencia 

temporariamente os espaços. Ou seja, procuramos compreender de que modo a feira pode 

ser encarada como um dispositivo potenciador do espaço público.

Neste momento, foram lançadas as principais directrizes que a dissertação pretende 

compreender.

Estrutura e método

A abordagem ao tema proposto parte de um processo de aproximação progressiva de 

escalas, partindo do geral – o território –, para o particular – os espaços da feira. O estudo é 

dividido em três momentos que se procuram expor sinteticamente para que se compreenda 

a organização da dissertação.

O capítulo 1 realiza uma primeira abordagem ao concelho da Maia, o território em 

estudo. Trata-se do primeiro contacto com o território que permitirá traçar um perfil deste 

espaço em análise, essencial para conseguir entender, no decorrer do trabalho, sequências 

históricas e dinâmicas do assentamento, aquando da análise das feiras que se realizam 

na Maia. “Um território cria-se no espaço e no tempo”9, e é a partir deste princípio que 

se inicia a exploração ao concelho da Maia. Numa primeira fase, explora-se o espaço, 

ou seja, as suas dimensões e a sua evolução física e, num segundo momento, procura-se 

entender a Maia na sua evolução temporal, evidenciando os principais acontecimentos 

que geraram a transformação.

O capítulo 2, numa perspectiva territorial, pretende conhecer o posicionamento das 

feiras no concelho da Maia, percebendo de que modo se integram num território, e se, 

porventura, podemos relacioná-las. Pretende-se compreender as feiras para além das 

suas necessidades económicas, sociais e culturais, tentando avançar sobre o modo como 

este tipo de actividade comercial é capaz de participar na estruturação de um território. 

Nesta fase, procura-se avançar possíveis factores que tenham sido determinantes para 

9.  PORTAS, Nuno et al. Políticas urbanas II: transformações, regulação e projectos. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2011, p. 227.
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a implantação de feiras que se baseiem, fundamentalmente, em princípios territoriais. 

Exploram-se questões de mobilidade, abordando-se a formação e o desenvolvimento das 

redes de circulação, assim como se procurará entender a feira como uma dinâmica de 

povoamento.

Por fim, no capítulo 3, após um enquadramento territorial dos espaços da feira na 

Maia, aproximamo-nos desses mesmos espaços e procuramos reconhecê-los. Pretende-

se caracterizar estes mesmos espaços através dos elementos que os constituem e da 

organização que lhes é inerente. Através desta análise, procura-se levantar questões 

comuns e particularidades do espaço urbano da feira.

Relativamente às referências bibliográficas, as feiras ainda parecem ser um tema pouco 

explorado, pelo que a documentação e os estudos existentes não são muito amplos e 

diversificados. O tema é abordado de forma dispersa, não existindo um corpo teórico de 

referência para o caso português. Acrescenta-se que a informação existente acerca das feiras 

e do concelho da Maia se concentra, sobretudo, numa perspectiva histórica e etnográfica, 

faltando um ponto de vista urbano.

Para o estudo, foram utilizadas abordagens metodológicas diversificadas de modo 

a obter a maior quantidade e diversidade de informação possível. As principais fontes 

bibliográficas assentam, sobretudo, nos autores que dedicaram o seu estudo à história das 

feiras e do concelho da Maia.

Do ponto de vista iconográfico, para reconhecer as principais transformações do 

território e caracterizar os espaços de feira, recorreu-se a cartografia do território em 

estudo, a fotografias e desenhos obtidos em arquivos e a imagens aéreas obtidas através do 

Google Maps. As visitas aos espaços de feira, em particular nos dias de feira, foram também 

fundamentais para que haja a experiência de vivenciar o fenómeno. 



O CONCELHO DA MAIA

 capítulo 1
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1.1. | TERRITÓRIO RETALHADO

O concelho da Maia localiza-se na região Norte de Portugal, integrando a Área 

Metropolitana do Porto (AMP).1 A sua localização geográfica, numa posição de charneira 

entre o desenvolvimento do eixo litoral-interior, e as dinâmicas urbanas no eixo norte-

sul terão sido fundamentais para o seu crescimento enquanto unidade territorial e a sua 

afirmação como uma das cidades nacionais mais progressivas.

Este concelho é limitado a sudeste por Gondomar, a este por Valongo, a nordeste por 

Santo Tirso, a norte pela Trofa, a noroeste por Vila do Conde, a sudoeste por Matosinhos, e a 

sul por uma pequena porção da cidade do Porto. No entanto, a configuração deste território 

nem sempre foi como a conhecemos. O actual concelho da Maia apenas corresponde a 

uma pequena parcela da Maia dos tempos medievais, a denominada Terra da Maia. Esta 

expressão deve ser entendida como “o antigo concelho da Maia, tal-qual era quando D. 

Manuel lhe concedeu foral, em 1519”2.

A Terra da Maia ocupava uma área mais extensa limitando-se “ao Norte pelo rio Ave, ao 

Poente pelo Oceano, ao Sul e Nascente pela cidade do Porto e por uma linha abrangendo 

Rio Tinto, S. Mamede de Valongo, S. Lourenço de Asmes (Ermesinde), Alfena, Covelas e 

Bougados”3, linha essa de pequenas elevações que se destacam em relação ao terreno 

envolvente.

Esta unidade territorial manteve esta extensão durante o período compreendido entre 

os séculos XII e XIV4, sendo que, após este período, começou a sofrer perdas territoriais.5 

A maior redução de território deu-se com a implementação da reforma administrativa de 

Mouzinho da Silveira, em 1836. Se em 1519, com a atribuição do foral era constituída por 

sessenta e sete freguesias, com a Reforma de Mouzinho da Silveira passou a ser composta 

por dezassete freguesias, resultando uma delas, Pedrouços, da separação de outra, Águas 

Santas.6

1.  Localizada no litoral norte de Portugal, a Área Metropolitana do Porto (AMP) assumiu o Porto como cidade-pólo, 

compondo-se por 16 municípios contíguos a esse: Arouca, Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Oliveira de 

Azeméis, Paredes, Póvoa de Varzim, Santa Maria da Feira, Santo Tirso, São João da Madeira, Trofa, Vale de Cambra, 

Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia.

2.  AZEVEDO, Agostinho de, op. cit., p. 13.

3.  Idem, ibidem, p. 13.

4.   MARQUES, José Augusto Maia. Maia: páginas de memória, 1.ª ed. Cadernos do Mosteiro, n.º 2. Maia: Câmara 

Municipal da Maia, 2001, p. 121.

5.  Não foi possível apurar, no âmbito da dissertação, o que aconteceu entre os séculos XIV e XVIII ao território da 

Maia relativamente às suas dimensões.

6.  Não foi possível detalhar nesta dissertação todas as reestruturações territoriais - judiciais, administrativas, militares 
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Figura 2. A Terra da Maia Medieval - desenho de José Vieira de Carvalho sobre Mappa do distrito entre os rios 

Douro e Minho (adaptado de Depósito dos Trabalhos Geodésicos, 1861).
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Neste processo, inúmeras freguesias da Terra da Maia foram anexadas a outros concelhos, 

como Vila do Conde – a que mais beneficiou com a ampliação do seu território em vinte 

freguesias –, Santo Tirso, Porto e Gondomar, enquanto outras originaram, praticamente, 

novos concelhos, como é o caso de Matosinhos e Valongo.7

Assistiu-se a uma drástica descaracterização da antiga Terra da Maia, relativamente à 

dimensão do seu território. No entanto, no que respeita à vida quotidiana do homem, 

esta manteve-se semelhante vivendo-se, essencialmente, da prática agrícola até meados do 

século XIX. Com a implantação de indústrias, iniciou-se um novo ciclo na Maia, provocador 

de novas dinâmicas, tema abordado de seguida.

e eclesiásticas - que ocorreram no território em estudo. Destacamos a recente Reorganização Administrativa do 

Território das Freguesias (RATF), em 2013, elaborado pela Direcção Geral da Administração Interna. Até esse 

momento o concelho da Maia compunha-se pelas seguintes freguesias: Águas Santas, Barca, Folgosa, Gemunde, 

Gondim, Gueifães, Maia, Milheirós, Moreira, Nogueira, Pedrouços, Santa Maria de Avioso, São Pedro de Avioso, 

São Pedro Fins, Silva Escura, Vermoim e Vila Nova da Telha. Após a reorganização administrativa, o concelho da 

Maia passou a compor-se por dez freguesias. Contudo, esta diminuição do número de freguesias não se deve a 

uma consequente diminuição de território, como aconteceu em 1836 com a reforma promovida por Mouzinho 

da Silveira, mas sim a questões de organização administrativa, agregando-se várias freguesias e mantendo-se a 

dimensão do território. Ao longo do presente trabalho, para a designação das freguesias optou-se pela nomenclatura 

anterior à Reorganização Administrativa do Território das Freguesias (RATF) realizada em 2013, através da qual se 

criaram novas freguesias por agregação ou alteração dos seus limites territoriais (ver Anexo I).

7.  MARQUES, José Augusto Maia. Maia: páginas de memória, op. cit., p. 121.
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1.2. | TERRITÓRIO EM MUTAÇÃO

O actual concelho da Maia corresponde a um processo de transformações que foram 

ocorrendo ao longo de séculos. Para sermos capazes de compreender a sua situação actual 

torna-se necessário recorrer à história, ou seja, tomar conhecimento do que foi o seu 

processo de evolução. Assim, a partir do conhecimento do seu passado, entenderemos 

melhor o seu presente.

Através de uma abordagem aos principais acontecimentos que geraram a transformação 

do espaço em estudo, pretendemos demonstrar o progresso a que se assistiu neste concelho. 

Estes eventos, para além de transformações físicas intrínsecas a uma mudança, trouxeram, 

também, uma nova dinamização ao concelho.

Deparamo-nos, hoje, com um território urbano que permanece em constante mutação, 

promovida por diversos factores. Como qualquer outro território, durante a construção da 

sua história ocorreram momentos de desenvolvimento e outros de estagnação. O concelho 

da Maia foi um território capaz de se adaptar às transformações inerentes aos progressos 

do homem, renovando-se. A Maia que hoje conhecemos resulta da sobreposição de 

vários estratos que se foram sedimentando sobre este espaço, resultando num território 

complexo. Os estratos não podem ser analisados individualmente, pois a sua separação é 

quase impossível, visto que estes não se sobrepõem apenas, eles interagem entre si. São as 

diferenças entre eles que os modificam.

A lógica territorial não se produz por somatório simples de camadas sectoriais; a multi-escalaridade 

permite territorializações distintas onde se poderá melhor analisar a inter-acção entre macro-

sistemas-processos e micro-situações, introduzindo lógicas territoriais que dependem de várias 

cartografias de regulação do território de nível local-municipal, regional, nacional ou outro.8

1.2.1. | Maia agrícola e os movimentos da população

A região da Maia foi marcada, até há bem pouco tempo, por uma paisagem agrícola, já 

que o cultivo da terra sempre foi “a razão de ser, de viver, de sobreviver”9 das populações 

que aqui habitaram. A conjugação de diversos factores morfológicos, como, por exemplo, 

a passagem do rio Leça e a topografia do terreno, criaram condições propícias para a 

fixação de uma população que dedicou a sua vida a cultivar a terra, tornando-se o seu 

8.  PORTAS, Nuno et al., op. cit., p. 158.

9.  MARQUES, José Augusto Maia. Maia: páginas de memória, op. cit., p. 61.
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trabalho e fonte de rendimento.

Esta matriz rural manteve-se inalterada até, sensivelmente, meados do século XIX, altura 

em surgem os primeiros registos de actividade industrial nesta região.10 A proximidade 

à matéria-prima fornecida pelos campos fez, deste concelho, um ponto de atracção 

para este tipo de actividade. Desta forma, as indústrias que se foram fixando serviam de 

transformação à produção agrícola – indústrias afins – nomeadamente no fabrico de pão 

ou o trabalho do linho e da lã. As instalações industriais implantavam-se, evidentemente, 

próximas da matéria-prima, numa lógica de uma indústria ligada directamente ao que a 

terra produzia. No entanto, essa proximidade à matéria-prima provocou uma dispersão 

destas instalações pelo território.11

Outro dos factores que contribuiu para a implantação de indústria neste território 

foi a disponibilidade de mão-de-obra, que, até então, apenas trabalhava na agricultura, 

assumindo a população uma dupla actividade. Muitos trabalhadores foram atraídos para 

este local devido às obras do Porto de Leixões no final do século XIX.12

A fixação de indústria nesta região, ainda que por esta altura fosse residual e as instalações 

de pequena dimensão, diminuiu a área agrícola13, que foi sendo substituída por armazéns 

industriais. Estes passaram a ser parte integrante de uma paisagem que se ia transformando 

progressivamente, embora continuasse a predominar uma paisagem agrícola.

A proximidade ao Porto terá sido um dos factores que ajudou ao desenvolvimento 

económico deste concelho. Neste núcleo urbano, ainda no final do século XVIII, presenciou-

se um crescimento acelerado da população em virtude da deslocação da população rural 

à procura de trabalho. A introdução de novas técnicas e novos instrumentos agrícolas, 

proporcionados pela introdução da máquina, no século seguinte, trouxe a substituição 

do homem nas tarefas do campo, contribuindo para esta migração.14 Se, por um lado, se 

conseguiu um aumento de produção agrícola num menor período de tempo, por outro lado, 

10.  Nas Memórias Paroquiais de 1758, não existe registo de qualquer actividade industrial no concelho e, em 1846, 

quando é efectuado o Inquérito Industrial do Distrito do Porto, o concelho da Maia não é considerado por falta de 

uma significativa representação industrial. Em 1866, aparece uma fábrica de moagem de cereais a utilizar energia 

hidráulica e a vapor no concelho da Maia, em Águas Santas. GOMES, Paulino, e SILVA, João Pinto da. Maia: terra 

do Lidador, 2.ª ed. Paços de Ferreira: Anégia Editores, 1997, p. 15.

11.  A instalação das primeiras áreas industriais, a partir de 1977, nas Zonas Industriais Maia I, na freguesia da 

Barca, e Maia II, na freguesia de São Pedro Fins, resultou num esforço para combater essa dispersão e concentrar as 

unidades fabris num só espaço. MARQUES, José Augusto Maia. Maia: páginas de memória, op. cit., p. 123.

12.  GOMES, Paulino, e SILVA, João Pinto da, op. cit., p. 13.

13.  Contudo, foi com a reforma administrativa de Mouzinho da Silveira, em 1836, que ocorreu a maior perda de 

área agrícola, já que uma grande parte foi anexada, na sua maioria, ao actual concelho de Vila do Conde.

14.  MATTOSO, José (dir.), op. cit., p. 330.
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Figura 3. “Lavrando” – arredores do Porto, 1910
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trouxe o desemprego dos camponeses.15 As pessoas, atraídas por garantias de melhores 

condições de vida e novas oportunidades, deslocaram-se dos espaços rurais do interior do 

país para os grandes centros urbanos que se estavam a densificar e para o litoral.16

Apesar desta migração de pessoas para trabalhar no Porto, a Maia não teve uma 

participação significativa neste movimento populacional, continuou a ser sustentada 

por aqueles que permaneceram com o seu trabalho no campo.17 A Maia, como outros 

concelhos adjacentes ao grande centro urbano, funcionou por um largo período de tempo 

como dormitório18, facto que hoje ainda acontece, como nos conta José Augusto Maia 

Marques, historiador que se dedica a estudar o concelho da Maia.

[…] uma significativa percentagem dos habitantes quer da cidade quer das freguesias mais 

populosas é constituída por pessoas que escolheram a Maia como local de habitação […]. São 

maiatos por aqui residirem, essencialmente que aqui dormem, mas não «vivem» (n)a Maia […]. 

Trabalham no Porto, compram no Porto, divertem-se no Porto. Isto é, vivem no Porto, dormindo 

na Maia.19

Um novo tipo de movimentação surgiu, assim, por força das novas dinâmicas que se 

implementaram neste território, uma movimentação pendular gerada pela nova necessidade 

de as pessoas terem de se deslocar entre a área de residência e o trabalho. A dinâmica da 

feira, por consequência destas novas movimentações, também se alterou. A distanciação 

entre o trabalho e a casa, aliada a melhores condições de acessibilidade, permitiu que 

as feiras conhecessem uma nova realidade, tendo de se adaptar às novas actividades que 

surgiam.

1.2.2. | Deslocação da sede do concelho

A transferência da sede do concelho da Maia, no início do século XX, terá sido outro 

estímulo para a transformação a que se assistiu. Analisemos os principais motivos e 

consequências desta deslocação, que nos ajudarão a perceber que impacto causou no 

desenvolvimento que se seguiu.

15.  Idem, ibidem, p. 330.

16.  Idem, ibidem, p. 483.

17.  GOMES, Paulino, e SILVA, João Pinto da, op. cit., p. 19.

18.  MARQUES, José Augusto Maia. “Maia: Cidade, tempo e história”. In GADANHO, Pedro et al. Maia. Identificação 

de uma cidade. Maia: Bienal da Maia 1999/Câmara Municipal da Maia, 2009, p. 113.

19.  Idem, ibidem, p. 49.
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Figura 4. Edifício dos Paços do Concelho do Castêlo da Maia, final século XIX

Figura 5. Edifício dos Paços do Concelho da Maia na antiga Praça do Município, início século XX
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A sede deste concelho localizou-se, até 1902, na povoação do Castêlo da Maia, na 

freguesia de Santa Maria de Avioso, sendo, após esta data, transferida para o lugar do 

Picoto, freguesia de Barreiros20, onde se construiu o novo edifício dos Paços do Concelho. 

Esta deslocação foi muito debatida, prolongando-se ao longo de quarenta anos com 

avanços e recuos. Álvaro A. C. Oliveira, em Uma Luta de 40 Anos: a mudança dos paços 

do concelho, de 1952, recolhe o que foi este processo de transferência, sendo que é a partir 

dele que tentamos perceber os principais motivos que levaram a esta deslocação.

O debate para transferência da sede do concelho para a freguesia de Barreiros ter-se-á 

iniciado por volta de 1866, após a constatação de que o edifício que até aí funcionava 

como Paços do Concelho no Castêlo da Maia, não era suficiente para albergar todas as 

repartições públicas necessárias ao seu funcionamento. A proposta de deslocação para 

Barreiros foi ainda reforçada pelo facto do Castêlo da Maia, após o desmembramento do 

concelho, em 1836, passar a localizar-se numa das extremidades do concelho, e Barreiros 

ocupava, agora, uma posição central. Outro dos argumentos apresentados, na altura em 

que se discutia a transferência da administração municipal, foi que o Castêlo era um “lugar 

insalubre […] e além disto não tem casas que possam reunir todos os empregados que 

teriam de viver dispersos e separados uns dos outros, com grave prejuízo de serviço”21, não 

reunindo, assim, as condições para a permanência como sede de concelho. Pelo contrário, 

o lugar do Picoto foi apontado como aquele “onde existe um maior número de casas e 

consequentemente maiores comodidades para o funcionalismo”22. Estes terão sido factores 

determinantes para a sua deslocação.

As vias de comunicação foram, também, decisivas para a localização dos novos Paços 

do Concelho, já que estes deviam posicionar-se nas proximidades das principais estradas 

20.  Até cerca de 1950, a freguesia sede de concelho chamava-se Barreiros, passando, posteriormente, a ser 

designada freguesia da Maia. Esta alteração esteve relacionada com as profundas alterações que esta freguesia 

estava a assistir: a uma nova imagem devia corresponder um novo nome. Barreiros surge já documentando, em 

1132, no Censual do Cabido da Sé do Porto e nas Inquirições de 1258 é mencionada a igreja paroquial “ville 

que vocatur Barrarios et parrochianorum Ecclesie Sancti Michaelis ejusdem loci”, (GOMES, Paulino, e SILVA, João 

Pinto da, op. cit., p. 82) evidenciando-se que era um território habitado há vários séculos. Quanto à origem do 

topónimo Barreiros, não existe consenso, pelo que deixaremos as hipóteses que nos pareceram mais pertinentes. 

Alguns crêem que Barreiros se relaciona com um “lugar onde abunda o barro”, enquanto outros pensam que o 

topónimo provém de Barrarius, algo “anterior aos romanos tirado do nome de algum senhor da Citânia ou Castro 

[…] visigótico ou neogodo. Nas Memórias de 1758, Barreiros surge situada “dentro do Couto de Leça do Balio […] 

Donatario deste Couto e freguesia […] em hum alto […] tem dous lugares ou aldêas huã chamada Bradinhaes, outra 

de Barreiros.” (PACHECO, Hélder. O grande Porto: Gondomar, Maia, Matosinhos, Valongo, Vila Nova de Gaia, 1.ª 

ed. Novos Guias de Portugal, n.º 4. Lisboa: Presença, 1986, p. 60).

21.  Álvaro Oliveira, 1980 apud PACHECO, Hélder, op. cit., p. 73.

22.  OLIVEIRA, Álvaro Aurélio do Céu. Uma Luta de 40 anos: a mudança dos Paços do Concelho. Maia, 1952, p. 26.
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que atravessavam a região, como a Estrada Real n.º 323, que estabelecia a ligação entre 

Porto e Braga, para que o seu acesso fosse facilitado. No entanto, estas não foram motivo 

para desempate, já que tanto o Castêlo da Maia como Barreiros tinham a referida estrada 

a passar no seu território, não sendo, por isso, uma vantagem para a transferência da sede 

do concelho.

A transferência iminente da sede do concelho, entre 1856 a 1870, também não se 

poderia basear no progresso das duas freguesias, já que ambas se encontravam no mesmo 

patamar de desenvolvimento.24 Nesta época, o Castêlo apenas se recomendava por ter um 

mercado semanal25, ao contrário de Barreiros que não possuía nenhum.26 É António da 

Silva Maia, então vice-presidente do Castêlo da Maia, que se pronuncia sobre o assunto, 

afirmando que “[…] aqui [Castêlo da Maia] se acha criada uma praça para o mercado 

público, muito concorrido […]”27, na tentativa de dissuadir as intenções de deslocação da 

sede do concelho.

A argumentação não se baseou, deste modo, somente em factores geográficos. Factores 

económicos e sociais foram também relevantes no decorrer da discussão. No entender 

de António da Silva Maia, a concentração do poder político, representado pelos Paços 

do Concelho, e do poder económico, a feira semanal, revelava-se uma mais-valia para a 

freguesia que administrava, pois a retirada de um deles faria regredir o desenvolvimento. A 

inexistência, ou a fraca adesão a este tipo de actividade comercial28, em Barreiros, torna-

se uma desvantagem, já que no Castêlo da Maia se encontra plenamente integrada na sua 

organização. Começa-se a perceber que as feiras desempenham um papel fundamental no 

desenvolvimento de território, por serem capazes de gerar uma centralidade.

Apesar de este ser o único argumento que parecia pender para a manutenção dos Paços 

do Concelho, a decisão foi tomada e revelou-se mais benéfica a transferência da sede do 

concelho para a freguesia de Barreiros, pela reunião de melhores condições neste lugar.

Se, até então, este concelho permanecia como um território rural, sem nenhuma 

aglomeração que se afirmasse de modo significativo em termos territoriais, esta deslocação 

23.  A República alterou a designação das estradas reais para nacionais. Assim, a Estrada Real n.º 3 corresponde à 

actual Estrada Nacional n.º 14 (EN14). Esta estrada acompanha, aproximadamente, a via romana Porto–Braga, cujo 

traçado será explorado no capítulo seguinte.

24.  OLIVEIRA, Álvaro Aurélio do Céu, op. cit., p. 70.

25.  No nosso entender, este mercado deverá corresponder à feira semanal que era realizada no Monte de Santo 

Ovídio, já que a construção do Mercado Municipal do Castêlo da Maia terá acontecido posteriormente, em 1963.

26.  OLIVEIRA, Álvaro Aurélio do Céu, op. cit., p. 70.

27.  Idem, ibidem, p. 25.

28.  Não existem dados concretos acerca do início da feira semanal na freguesia de Barreiros.
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serviu de estímulo para o processo de desenvolvimento do concelho que se seguiu, 

promovendo uma mudança tanto económica como social no quotidiano dos que habitavam 

este território.

1.2.3. | Nova imagem da Maia

O concelho da Maia sofreu uma profunda transformação nos últimos trinta anos. A 

reunião de um conjunto de condições favoráveis ao seu desenvolvimento fez com que este 

espaço se tornasse num dos principais pólos de atracção socioeconómica do Norte do país. 

O período compreendido entre a transferência da sede do concelho do Castêlo da Maia 

para Barreiros e a sua afirmação enquanto unidade territorial, aquando da sua elevação a 

cidade, corresponde àquele em que a Maia se dotou de qualidades suficientes para uma 

mudança, numa progressiva passagem de território rural a centro urbano dinâmico.

Para compreendermos este processo de transformação, não nos podemos restringir 

aos limites administrativos do concelho da Maia já que, como referido, a Maia possuiu 

um território mais vasto, a denominada Terra da Maia. Também é importante perceber 

o impacto que outros espaços territoriais contíguos tiveram para o seu desenvolvimento 

não se circunscrevendo aos seus limites administrativos. Não funcionam como unidades 

autónomas e independentes, mas pelo estabelecimento de relações com outros espaços 

próximos. 

Para o território em estudo – o concelho da Maia –, interessa-nos a proximidade com o 

núcleo urbano do Porto. Ambos os territórios, ao longo dos séculos, construíram uma forte 

relação de intercâmbio que se tornou benéfica para ambas as partes pelo apoio mútuo que 

prestavam entre si, sendo capazes de complementar as necessidades um do outro. Se até 

há poucas décadas, a Maia era um dos núcleos rurais que abastecia a cidade do Porto, esta 

relação veio a alterar-se pelo impulso de novas potencialidades e funções que começaram 

a surgir, passando a assumir-se como “área de crescimento habitacional de suporte ao 

referido núcleo urbano [Porto], mas também porque entretanto adoptou uma estratégia de 

dinamização industrial e empresarial que a re-situou no contexto metropolitano em que se 

insere”29, porém nunca esquecendo o carácter agrícola de base. 

A activação de um conjunto de infra-estruturas, durante os finais dos séculos XIX e XX, 

29.  GADANHO, Pedro. “A cidade da Maia e os arquipélagos do visível”. In GADANHO, Pedro et al. Maia. 

Identificação de uma cidade. Maia: Bienal da Maia 1999/Câmara Municipal da Maia, 2009, p. 5.
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contribuiu para atrair complexos fabris para este território, o início de um novo ciclo que 

se começava a anunciar. Os grandes equipamentos e infra-estruturas que começaram por 

se instalar nesta região não se localizavam nos limites do concelho da Maia, mas no seu 

exterior, como é o caso do Porto de Leixões que se instalou em Matosinhos, em 1883.30 

Esta estrutura tinha como primeiro objectivo servir o Porto, o núcleo que se encontrava em 

franco desenvolvimento neste período e surgia como solução para os perigos contínuos 

da Barra do Porto, mas a proximidade que distava do concelho da Maia permitiu que este 

acabasse por ser beneficiado, trazendo mais pessoas e mais oportunidades para estas.31 

O aeroporto Francisco Sá Carneiro que se instalou, em 1945, no lugar de Pedras Rubras, 

Moreira da Maia, assim como outras estruturas e ligações, foi consequência da proximidade 

ao porto marítimo, dado que permitiu as condições ideais para o seu funcionamento. Este 

equipamento consubstanciou um forte motor de desenvolvimento e, consequentemente, 

pressão urbanística sobre o território envolvente. Para além do aeroporto, localiza-se 

também no concelho da Maia o Aeródromo Municipal de Vilar de Luz, implantado na 

freguesia de Folgosa, no extremo nordeste do concelho, inaugurado em 1995.

A proximidade a grandes infra-estruturas portuárias, assim como de tráfego aéreo 

desencadeou o crescimento deste concelho, ainda que este não fosse imediato. É certo 

que foram impulsionadores de novas dinâmicas neste espaço territorial, no entanto, a Maia 

permaneceu ainda por décadas como um território rural. No entanto, estávamos perante 

30.  Em 1883, após anos de projectos descartados, é tomada a decisão de construir um porto de abrigo artificial 

em Leixões, ainda que fosse uma alternativa ao porto comercial do Douro. Mesmo que este novo lugar reunisse 

as condições naturais ideais, o contexto socioeconómico da época não era favorável à sua construção, visto que 

os homens de negócios portuenses, a classe que dominava as relações comerciais, não pretendia abdicar dos seus 

investimentos nem da relação privilegiada a que se habituara com o rio. Desmantelar, transferir e adaptar todas as 

estruturas comerciais de apoio ao porto, do ponto de vista económico e a curto prazo, não tornavam a proposta 

aliciante. O seu pensamento apenas se reflectia no presente e não nas perspectivas futuras, mesmo que a médio/

longo prazo trouxesse maior rentabilidade um novo porto marítimo. Vários projectos foram sendo elaborados e 

repetidamente rejeitados – houve inclusive um projecto que se definia por um canal que ligava Leixões à Alfândega 

do Porto (1879), numa tentativa dos conservadores aceitarem a nova localização, Leixões, porque efectivamente 

era mais segura, mas querendo a manutenção do porto do Douro como porto comercial. No entanto, o final de 

Oitocentos é marcado por “uma fé cega dos Homens na ciência e na tecnologia” (ALVÃO, Domingos. Porto de 

Leixões, 1.ª ed. Matosinhos: A.P.D.L., 1998, p. 21), o que permitiu avançar com a ideia de um novo porto, visto que 

estávamos no auge da crença tecnológica e do desenvolvimento industrial, em que passou a fazer todo o sentido a 

construção do porto de Leixões. Em 1895, são dados por concluídos os trabalhos da construção do porto de abrigo, 

mas era evidente que este se devia transformar num porto comercial, face às potencialidades do local, passando 

por um período de adaptação à nova condição. O Porto de Leixões não parou de crescer desde então, tentando 

responder ao profundo desenvolvimento técnico e tecnológico dos últimos anos. É hoje uma gigantesca estrutura 

portuária artificial. ALVÃO, Domingos, op. cit., pp. 7-30.

31.  Esta estrutura revelou-se de extrema importância para o desenvolvimento da Maia, uma vez que a transferência 

dos movimentos portuários do Porto para Leixões permitiu uma maior proximidade, potenciando também a 

construção de novas infra-estruturas que cruzam os limites do concelho da Maia.
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um novo ciclo que se começava a desenhar. A atracção da indústria e as consequências 

que a sua instalação motivou proporcionaram possibilidades financeiras à Maia, para que, 

a partir do final da década de 70, se registasse um crescimento exponencial. A implantação 

de novas unidades tanto produtivas como administrativas, a criação de novos equipamentos, 

a construção de habitações para um número crescente de habitantes num curto espaço de 

tempo32, o aparecimento de novas infra-estruturas viárias de ligação à cidade do Porto 

(por exemplo, a construção da Via Norte) e, consequentemente à AMP, bem como a 

consolidação das existentes, foram parâmetros fundamentais para o espoletamento dos 

mecanismos da expansão urbana.

Recuando um pouco, se até ao final do século XIX tínhamos um território que 

“espartilhava-se atraído por várias centralidades”33, um concelho acéfalo, como considera 

José A. Maia Marques, com o Castêlo da Maia a ter apenas importância em termos 

administrativos e de poder, e não urbanos, a transferência da sede do concelho, referida 

anteriormente para a freguesia de Barreiros, foi um incentivo para um desenvolvimento 

urbano ímpar nas últimas décadas.

Assim, pelo reconhecimento do crescente desenvolvimento a que se estava a assistir 

no concelho da Maia, mais concretamente, na nova sede do concelho, mas também pela 

convicção de que não estagnaria e que teria condições para se desenvolver ainda mais, 

esta elevou-se a cidade, a 23 de Agosto de 1986, juntamente com as freguesias de Gueifães 

e Vermoim. Também na mesma época são elevadas a vila as localidades de Águas Santas, 

Castêlo da Maia (formado em conjunto com Barca, Gemunde, Gondim, Santa Maria e São 

Pedro de Avioso) e Moreira da Maia, nove anos mais tarde. Estas elevações traduziram-se 

no reconhecimento da intensa polarização regional que estava a ser exercida neste, agora, 

dinâmico centro urbano, com a reunião de um conjunto de factores essenciais à alteração 

de estatuto. A Maia afirmava-se enquanto unidade territorial.

Criava-se assim uma nova imagem para a Maia com novas dinâmicas sociais, culturais 

e económicas. Em termos de planeamento urbano, nas palavras de José A. Maia Marques 

podemos mesmo dizer que “a nova Maia cresceu do zero”34, dado que não apresentava 

32.  Segundo os dados consultados, o concelho da Maia, em 1981, tinha 81 679 habitantes e, passados vinte anos, 

apresentava uma população residente de cerca 120 000 habitantes. “Relatório I: Caracterização e Diagnóstico”, 

p. 36, in Plano Director Municipal da Maia, 2008. Disponível em: https://www.cm-maia.pt/pages/751 (consultado 

em Março de 2017).

33.  MARQUES, José Augusto Maia. “Maia: Cidade, tempo e história”, op. cit., p. 50.

34.   Idem, ibidem, p. 52.
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Figura 6. Fotografia aérea sobre a cidade da Maia, 2009

Figura 7. Perfil da cidade da Maia, 2015

Figura 8. Estação Zona Industrial da Maia do Metro do Porto , 2007
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uma malha prévia muito definida que condicionasse a construção de novos espaços.35 

Talvez se deva salvaguardar um certo afastamento perante a radicalidade da afirmação 

que acima citamos de José A. Maia Marques. Ainda que não fossem assinaláveis traços de 

grande desenvolvimento até à época, afirmar que a nova Maia cresceu do zero, e ainda 

que se perceba o alcance da expressão, é diminuir as pegadas, anular uma herança de um 

território ocupado desde há vários séculos.

Perante as transformações que ocorriam no território em estudo, a paisagem outrora 

dominada por uma imagem tendencialmente agrícola, passava a ser pontuada por indústrias, 

edifícios em altura e atravessada por inúmeras estradas, num ritmo de desenvolvimento que 

não se tinha visto até então. No entanto, “o desenvolvimento urbanístico e industrial não 

causou, nem um palpável êxodo dos campos, nem um apagar das formas tradicionais 

de agricultura e de vivência rural”36, persistindo uma agricultura tradicional, baseada na 

pequena propriedade e na auto-suficiência familiar. A ruralidade permaneceu entremeada 

neste território, ainda que outros modos de habitar tenham surgido. Passaram a coexistir 

sobre o mesmo espaço realidades distintas. Os valores naturais entrecruzavam-se com os 

sistemas urbanos.

Esta sobreposição em meio agrícola de macroestruturas introduz uma nova nuance 

para o estudo das feiras, visto que é nesta dualidade de espaço que se inserem, onde 

há um evidente contraste de escalas. As macroestruturas integram-se como objectos 

estranhos ao território, com novas exigências para o seu funcionamento, e que, por isso, 

necessitam de novas condições às que até aí existiam. Para além de que a implantação 

destas macroestruturas, pelas suas características e grandes dimensões, criaram cortes nas 

antigas ligações aos espaços de feira em estudo. Pela capacidade de transformarem um 

território, é certo que alteraram o modo de viver da população com as novas actividades 

que introduziram, passando a predominar o sector terciário e secundário, com novas 

formas de comercializar. Interessa perceber qual o impacto nas feiras que a coexistência 

de realidades distintas no mesmo território provocou e como foram capazes, ou não, de se 

adaptar a todas as transformações que foram ocorrendo no concelho da Maia.

35.  “Não havia uma muralha que espartilhasse áreas de futuro desenvolvimento. Não havia centro histórico nem 

monumentos classificados que perturbassem o normal e desejado crescimento. Era o mesmo que desenhar numa 

folha de papel em branco. A liberdade era total. As possibilidades eram infinitas.” Idem, ibidem, p. 52.

36.    Idem, ibidem, p. 50.
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2.1. | REDES DE CIRCULAÇÃO

Que factores determinam a fixação da feira em determinado território e como participa 

a feira na estruturação e se serve da organização do território? É este propósito, a estratégia 

subjacente ao seu posicionamento e, por consequência, o seu impacto no tecido existente, 

que pretendemos explorar neste capítulo: relações, movimentos, dinâmicas e articulações.

Apercebendo-nos da multiplicidade e complexidade que envolvem os factores que 

levaram à sua constituição em determinado espaço, e reconhecendo a incapacidade de 

os tratar a todos no âmbito deste trabalho, procuraram-se privilegiar os factores de ordem 

territorial, de carácter físico, morfológico e espacial, procurando sempre evitar desligá-

los dos factores de ordem económica e social. Isto porque, de facto, a implantação de 

uma feira num determinado território nunca se justifica apenas por um factor, mas pela 

conjugação e articulação de um conjunto de factores.

O estudo concentra-se nas feiras do concelho da Maia, o nosso objecto de estudo. Isto 

não significa que a pertinência das suas observações, do que se percebe acerca dos factores 

que nos ajudam a justificar o posicionamento das feiras neste concelho, não possa depois 

ser estendida a outros territórios e feiras, ou vice-versa.

Para a existência das feiras revelaram-se determinantes os sistemas de comunicação 

que se foram desenvolvendo, facilitando e dando resposta às necessidades do quotidiano 

das populações. Para o sucesso das feiras, importa a comunicação que estas conseguem 

estabelecer com o seu meio envolvente, promovendo a circulação de produtos e de pessoas. 

A característica itinerante das feiras, na qual os mercadores se deslocavam de lugar em 

lugar expondo as suas mercadorias, reforça a importância das redes que permitiam esta 

circulação. Densificadas e reestruturadas ao longo de séculos, constituíram as linhas que 

guiaram a expansão do território.

A feira enquanto entidade espacial procurou desde sempre aproximar-se dos itinerários 

onde se deslocavam os mercadores, e, sobretudo, dos pontos particulares dessas linhas, 

onde existia uma grande afluência de pessoas como, por exemplo, as estações dos 

caminhos-de-ferro.

Como procuraremos demonstrar, a feira aproxima-se das redes, mas depois de instalada, 

constitui-se como força capaz de participar, dinamizar e potenciar as próprias redes. Sabe-

se que, justamente, “graças às feiras melhoraram os meios de comunicação, repararam-se 

estradas danificadas ou destruídas”1.

1.  RAU, Virgínia, op. cit., p. 54.
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Pretendemos compreender se esta possível associação entre a localização das feiras 

e a forma como se torna acessível pela proximidade a redes de circulação se manifesta 

no território, objecto de estudo. O discurso estrutura-se em dois momentos: o estudo do 

processo de densificação da rede viária; e a introdução de novos meios de deslocação no 

território. Através desta leitura, pretendemos perceber qual o impacto que o desenvolvimento 

destes sistemas de comunicação teve nas feiras e vice-versa.

2.1.1. | O legado viário

A Idade Média – “época de invasões, das cortes itinerantes, do comércio ambulante 

e das feiras, da reconquista e das peregrinações”2 – foi o período histórico com maior 

carácter de mobilidade e itineração.3 Apesar de se assistir a uma progressiva fixação pela 

exploração agrícola, o homem preservava ainda um certo “nomadismo tribal”4. Esta sua 

característica reflecte-se nas actividades económicas, como o comércio, que mantiveram 

viva a necessidade de deslocação entre lugares. O comércio medievo era, por esta altura, 

uma actividade errante, na qual o mercador seguia a rota dos produtos, expondo os seus 

artigos. Eram eles, almocreves, que estabeleciam uma comunicação intercomunitária, 

além de serem o meio de abastecimento de bens às vilas e cidades.

Este estilo de vida itinerante, e, sobretudo, a necessidade de movimento que lhe 

está inerente vão sendo possibilitados e, simultaneamente, registados no território pelos 

caminhos que se foram traçando para lhe dar resposta. Os caminhos, como versão mais 

rudimentar, imediata e menos tecnológica das vias, são, acima de tudo, “um testemunho 

de civilização”5 num país formado por um “entrecruzar de influências múltiplas e 

passageiras”6. Os caminhos são o elemento físico primário possibilitador de relação entre 

comunidades. Apresentam-se como transformadores sociais, influenciando desde sempre o 

comércio e a economia das zonas que atravessavam. Para além da função primária de canal 

de comunicação, de resposta à necessidade de deslocação entre pontos, os caminhos são 

também elementos primários da estruturação e organização do território, uma vez que se 

2.  ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira. Vias Medievais Entre Douro e Minho. Dissertação de Licenciatura em História, 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1968, p. 1.

3.  Idem, ibidem, p. 220.

4.  Idem, ibidem, p. 1.

5.  Idem, ibidem, p. 3.

6.  FERREIRA, Alfredo Durão de Matos. Aspectos da organização do espaço português. 2.ª ed. Série 2: Argumentos 

4. Porto: Faup publicações, 1995, p. 21.
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revelam como estruturas de orientação e suporte do habitar.

A distribuição dos lugares onde a população se concentrou, no espaço territorial português, foi 

um dos principais factores que determinaram o traçado dos itinerários seguidos pelos homens 

nas suas deslocações, os caminhos por onde eram transportados as principais mercadorias, a 

amplitude e a direcção dos meios de comunicação.7

Era através dos caminhos que os mercadores e as mercadorias se deslocavam por forma 

a abastecerem as povoações, podendo-se prever uma relação estreita entre estes e as feiras. 

Desde a sua origem que as feiras são associadas ao caminho pela sua capacidade de 

ligação e abastecimento das povoações.

As comunidades que se fixaram, ao longo do tempo, em território português, pela sua 

diversidade desempenharam um papel importante na modificação e adaptação do território 

a si próprias. Uma das mais importantes intervenções que nos legaram foi ao nível viário.

A região do Entre Douro e Minho8 no qual se insere o concelho da Maia, pela grande 

densidade de lugares ainda que dispersos, foi uma das zonas mais intervencionadas no 

que respeita ao desenvolvimento viário. Nestas terras estabelece-se a passagem entre o 

Norte e o Sul, o litoral e o interior do país, situando-se a Maia num espaço de confluência 

e articulação do território. Esta sua posição geográfica privilegiada permitiu que aqui 

se construísse, ao longo dos séculos, uma complexa rede de infra-estruturas, que vão 

desde relações regionais, nacionais e, neste momento, internacionais com a presença do 

aeroporto.

A proximidade a núcleos urbanos, como Braga, Porto e Guimarães, fez com que a Maia 

fosse atravessada por vias importantes desde tempos remotos, que serão exploradas mais 

à frente. Pode já adiantar-se que a construção destas vias tinha como principal propósito 

servir os núcleos importantes, mas o concelho em estudo acabou por beneficiar com a 

passagem destas vias.

Para compreender o estado presente da rede viária, é necessário entender como esta 

se desenvolveu. Para tomar conhecimento do processo de densificação da rede viária na 

Maia, apoiamo-nos, fundamentalmente, nos estudos efectuados por Carlos A. Ferreira de 

Almeida em Vias Medievais Entre Douro e Minho e Eugénio de Andrea da Cunha e Freitas 

7.   MATTOSO, José et al. Portugal: o sabor da terra: um retrato histórico e geográfico por regiões, 4.ª ed. Temas e 

debates. Maia: Círculo de Leitores, 2013, p. 53.

8.    Atente-se que, durante um determinado período de tempo, assistiu-se neste território à (re)definição dos seus 

limites, que sofreram constantes avanços e recuos devido às sucessivas invasões e (re)conquistas e que, por isso, 

não correspondem exactamente aos que hoje reconhecemos.
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em Estradas velhas entre Leça e Ave.9

Ainda que até ao momento não seja possível reconstituir toda a rede herdada pelos 

antepassados por falta de dados10, considera-se que “um caminho é algo que possui uma 

grande permanência”11, como o afirma Carlos A. Ferreira de Almeida. Sabe-se que alguns 

destes caminhos, ou pelo menos parte dos traçados, ainda subsistem nos dias de hoje. 

Alguns podem ter sido abandonados no que concerne às suas funções inter-regionais, 

passando a servir as populações nas localidades, no entanto, outros continuam a ser 

percorridos, apenas “encurtaram-se algumas distâncias e criaram-se ramais e variantes”12, 

tendo alguns recebido novas designações devido às variações das estruturas políticas.13 

Os caminhos marcam e são o reflexo da história pela sua adaptação às necessidades quer 

políticas, estratégicas ou económicas.

Historicamente, é necessário recuar até aos primeiros tempos de povoamento deste 

território por se considerar que foram essenciais para a formação da primeira noção de rede 

viária, servindo de suporte para a rede actual. Por isso, partindo do conhecimento adquirido 

acerca do sistema viário destas épocas procura-se estabelecer relações de associação entre 

as feiras e as vias.

Os caminhos do pescado e do sal

A região do Entre Douro e Minho, no qual se integra a Maia, é marcada por uma forte 

presença de comunidades castrejas.14 Estes povoados de origem pré-romana organizavam-se 

9.  Vasco Mantas em A rede viária da faixa atlântica entre Lisboa e Braga (1996) e Jorge Alarcão em Portugal Romano 

(1987) são outros autores que estudam a rede viária romana.

10.  Existem investigações que procuraram estudar as estradas e reconstituir o seu traçado, no entanto, são “quase 

sempre vagos e imprecisos” (FREITAS, Eugénio de Andrea da Cunha. “Estradas velhas entre Leça e Ave”. In Douro 

Litoral. Boletim da Comissão Provincial de Etnografia e História, vols. I e II: pp. 50-71, n.º 4. Porto: Junta de Província 

do Douro-Litoral, 1950, p. 50), faltando, segundo Eugénio de Andrea da Cunha e Freitas “um estudo pormenorizado 

de cada um desses velhos caminhos, para que se possa, depois, e à face deles, reconstituir a rede de estradas que 

os povos antigos nos legaram.” (FREITAS, Eugénio de Andrea da Cunha, op. cit., p. 50).

11.  ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira. Vias Medievais Entre Douro e Minho, op. cit., p. 6.

12.  OSSWALD, Maria Helena Cardoso. Os caminhos das visitas pastorais na Comarca da Maia na época Moderna, 

pp. 157-173. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1999, p. 161.

13.  “A história dos caminhos tanto no seu traçado como na sua nomenclatura mostra-nos bem as variações das 

estruturas políticas através dos tempos. Uma estrada é via imperial, essencialmente estratégica de administrativa, 

nos tempos romanos. Na Idade Média ela recebe o nome de via pública e liga povoações próximas, reflectindo 

uma economia fechada e senhorial. Na época seguinte adopta o nome de estrada real e expressa a centralização 

política.” ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira. Vias Medievais Entre Douro e Minho, op. cit., p. 4.

14.  “O número de castros do Noroeste peninsular calcula-se em 5000. Esta enormidade de castros, alguns de 

proporções muito vastas, diz-nos que o Noroeste tinha uma população relativamente muito densa.” Idem, ibidem, 
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em aglomerados defensivos, posicionando-se em zonas elevadas, cumes e meias-vertentes 

para aproveitar as condições naturais de defesa. No entanto, a facilidade que dispunham 

para obter recursos alimentícios era também um factor importante para a sua implantação. 

O assentamento destes povos ocorreu sobretudo ao longo de bacias hidrográficas, assim 

como nas proximidades da costa marítima.

Os recursos de que dispunham estas comunidades eram diferentes consoante a sua 

localização. Se, por um lado, os povos interiores produziam o pão, a castanha, o azeite, o 

mel, a cera, entre outros15, os povoados proto-históricos que marginavam a linha de costa 

assentaram, naturalmente, uma parte do seu potencial económico no aproveitamento dos 

recursos marinhos que a costa oferecia.

Fixemos a nossa atenção sobre estes últimos relativamente às suas ocupações. 

Estas populações litorâneas, para além da pesca para consumo, dedicaram-se a outras 

actividades que também tinham lugar no mar, como a recolha de sal e de pilado.16 O sal 

foi “procurado, recolhido e produzido ao longo de toda a costa atlântica e provavelmente 

ainda no término das bacias fluviais dos mais diversos cursos de água”17. Este recurso, 

segundo Brochado de Almeida, interessava às populações castrejas das proximidades da 

costa dado que precisavam dele para uso próprio como para a conservação de alimentos, 

mas também para efectuarem trocas comerciais com o excedente. Relativamente ao pilado, 

este era recolhido tendo em vista o seu aproveitamento como fertilizante. Estes produtos 

tornaram-se apetecíveis para os povoados interiores, que tinham carência destas matérias-

primas. No entanto, o pilado, ao contrário do pescado e do sal, terá permanecido nas 

regiões mais próximas da orla marítima para que a sua recolha fosse rentável.

Deste modo, a presença de castros perto da orla costeira, assim como a identificação 

de diversos achados arqueológicos relativos à indústria de pesca e exploração do sal18, 

parecem “garantir a existência de caminhos comerciais para a costa em busca do pescado 

p. 13.

15.  Idem, ibidem, p. 216.

16.  OLIVEIRA, Ernesto Veiga de; Galhano, Fernando e Pereira, Benjamim. Actividades agro-marítimas em Portugal, 

2.ª ed. Lisboa: Dom Quixote, 1990, p.11.

17.  ALMEIDA, Carlos Alberto Brochado de. “A exploração do sal na costa portuguesa a Norte do Rio Ave: da 

Antiguidade Clássica à Baixa Idade Média”, pp. 139-170. In Seminário Internacional sobre o Sal Português, n.º 1. 

Porto, 2004, p. 147.

18.  “A Norte da praia de Angeiras, em Setembro de 1965, [...] descobriram-se mais de uma dúzia de tanques, 

pequenos, muito pouco profundos, nos penedos da praia [...]. Eram tanques para a salga de peixe [...] parece 

aconselhável atribuir a estes tanques de salga uma cronologia posterior aos meados do século IV.” ALMEIDA, Carlos 

Alberto Ferreira. Romanização das terras da Maia. Estudos sobre a terra da Maia, n.º 4. Maia: Câmara Municipal 

da Maia, 1969, p. 38.
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e naturalmente do sal”19. Terá sido através destes eixos de penetração para o interior, que se 

desenvolveu o processo de desmultiplicação e disseminação da estrutura do povoamento 

no território regional. Estes caminhos possuíam a capacidade de ligar toda a faixa costeira 

com o território dos vales interiores. E, apesar de secundarizados, parecem ter sido 

fundamentais na organização social e comercial das comunidades. As vias comerciais 

desta época “por usarem sistematicamente a carga dorsal não seriam mais que sendas”20, 

segundo Carlos A. Ferreira de Almeida.

Os caminhos do pescado e do sal, orientados na direcção do mar, possuíam assim 

um grande interesse para as regiões mais interiores, permitindo a comunicação entre o 

litoral e o interior bem como a troca de produtos. Estas comunicações, ao contrário das 

construídas pelos romanos, como veremos de seguida, teriam um carácter essencialmente 

local e regional, que se manteria ao longo dos tempos. A informação que dispomos não 

nos permite reconstituir o traçado destes caminhos, mas é possível que alguns destes 

caminhos do pescado e do sal utilizados pelos povos indígenas tivessem continuado a ser 

percorridos pelos povos que lhe sucederam. A sua presença permanece, ainda que com 

traçados rectificados, continuando a funcionar estes caminhos em direcção ao mar e aos 

vales como capilaridades que servem as necessidades das populações. 

Os caminhos da romanização

Durante o processo de romanização21, a região em estudo estaria francamente e 

totalmente povoada. Uma das principais razões para a intensa romanização da Terra da 

Maia deveu-se à exploração agrícola dos terrenos férteis.

Os romanos proporcionaram um período de grande dinamismo cultural e económico, 

revelando-se muito activos e influentes nas heranças deixadas, destacando-se a infra-

estruturação viária do território. Deste modo, uma das suas principais intervenções foi 

traçar as primeiras estradas, pois constituíam uma forma de os romanos consolidarem os 

seus domínios e penetrarem nos territórios conquistados, permitindo o atravessamento 

19.  ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira. Vias Medievais Entre Douro e Minho, op. cit., p. 14.

20.  Idem, ibidem, p. 14.

21.  Encontramos referência no livro Romanização das terras da Maia de Carlos A. Ferreira de Almeida sobre a 

presença dos romanos na região da Maia: “A romanização Norte do rio Douro teve um processo muito lento 

que se explica, sobretudo, pelo tradicionalismo e vincada personalidade dos povos que habitavam a região [...]. 

A romanização do Noroeste português embora sui generis, com villas romanas a coexistirem com castros e, por 

ter sido então, menos intensa, e mais tardia nas partes do Sul, foi, todavia, realizada.” (ALMEIDA, Carlos Alberto 

Ferreira. Romanização das terras da Maia, op. cit., p. 10). “Quase não há, na zona da Maia, freguesia alguma que 

não tenham um ou mais vestígios da romanização.” (Idem, ibidem, p. 47).
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de legiões. Estas permitiam “um rápido acesso das suas tropas entre as diversas regiões 

duma província, assim como o abastecimento, e o facultar aos seus funcionários fácil 

circulação entre as várias civitas”22. As vias romanas apresentavam uma dimensão militar 

e, mais tarde, administrativa, materializando-se, sobretudo, sob a forma de “estradas de 

estado, de império, feitas para transportes oficiais, militares, administrativos e postais […] e 

prolongando-se no território no sentido norte-sul”23.

Estas vias pretendiam ter, sobretudo, uma função estratégica e administrativa, unindo 

os principais centros administrativos, recorrendo a um traçado o mais rectílineo possível, 

numa tentativa de ligação rápida e eficaz. Deste modo, para que se encurtassem distâncias, 

as vias procuraram “seguir em linha recta desprezando os interesses locais sem se importar 

de servir as povoações intermédias”24.

Relativamente aos interesses locais e económicos de uma região, esses não eram 

o principal objectivo, somente “as ligações comerciais com o exército as ligam à vida 

económica de uma região”25, contrariamente à viação proto-histórica, que tinha por base 

os interesses locais e sub-regionais. Se sobrepusermos os caminhos que resultaram de 

uma economia anterior ligada às actividades agro-marítimas (Este-Oeste) e os percursos 

estabelecidos pelos romanos como forma de conquista (Norte-Sul) sobre o mesmo território 

– que funcionavam em sentido transversal entre si e com propósitos distintos –, verificamos 

que as redes são capazes de se complementar.

De todo o processo de romanização, as vias foram um dos elementos mais importantes 

deixados por este povo, construindo-se uma infra-estrutura viária de grande eficácia.26 Foi 

neste período que a primeira ideia de rede se implementa, mantendo-se por um longo 

período de tempo. Inicia-se a construção de um sistema de organização muito importante, 

baseado numa nova escala territorial. Saliente-se que a rede viária romana não pressupôs 

apenas novos traçados visto que algumas foram “traçadas sobre o percurso dos velhos 

caminhos comerciais”27, demonstrando o que já tinha sido avançado sobre os caminhos 

possuírem permanência na história.

22.  Idem, ibidem, p. 15.

23.  ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira. Vias Medievais Entre Douro e Minho, op. cit., p. 17.

24.  Idem, ibidem, p. 18.

25.  ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira. Vias Medievais Entre Douro e Minho. Dissertação de licenciatura em História, 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1968, p. 17.

26.  A região da Maia foi atravessada por várias vias romanas, no entanto, deixamos a descrição dos percursos para 

o subcapítulo da presente tese: “Uma leitura sobre a organização das feiras no território”, p. 35.

27.  FREITAS, Eugénio de Andrea da Cunha, op. cit., p. 50.
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Os caminhos medievais

No processo de construção da nacionalidade, os caminhos medievais assumiram uma 

grande importância. É neste período, e com a progressiva progressão territorial possibilitada 

pela reconquista, que se intensificou a proliferação dos caminhos que viriam a suportar a 

organização estrutural do território nacional.

Em plena época medieval, “aproveitou-se, sempre que possível, o traçado viário 

romano, as suas calçadas e as suas pontes”28, demonstrando a importância que o sistema 

viário herdado representou para os sucessivos povos. No entanto, o sistema de vias 

medievais trouxe uma nova dimensão de trânsito local e regional, diferenciando-se das 

vias romanas “porque estas foram concebidas como um todo orgânico de acordo com a 

sua funcionalidade, procurando que cada trajecto se adapte melhor a essa funcionalidade, 

enquanto os caminhos medievais vão de um povoado a outro, de uma igreja a uma outra 

mais próxima, sem a amplitude de visão que tinham os romanos”29. Mantiveram-se como 

importantes elementos de ligação entre os principais centros urbanos, administrativos, 

militares e comerciais do Entre Douro e Minho, no entanto, este novo sistema, que se 

integrava no território, ganhou uma preponderância acrescida no âmbito local e regional.

Os caminhos medievais orientavam-se no sentido Norte-Sul, apresentando também 

múltiplas ramificações que se integravam ao longo dos diversos vales, de modo a irem ao 

encontro dos núcleos emergentes da época. Esta desmultiplicação dos caminhos medievais 

pelos vales dão corpo a um trânsito passado, derivando provavelmente dos caminhos do 

pescado e do sal, já anteriormente referidos. Contudo, relativamente à sua dimensão, não os 

podemos comparar a estes já que “não imaginamos os caminhos medievais como simples 

veredas só para peregrinos, itinerantes e almocreves”30, em consequência do aumento de 

capacidade de carga e da intensificação do transporte carrário.

As vias medievais foram-se integrando por todo o território português, construindo uma 

nova organização económica e territorial.

28.  MARQUES, José Augusto Maia. Maia: páginas de memória, op. cit., p. 39.

29.  Idem, ibidem, p. 39.

30.  ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira. Vias Medievais Entre Douro e Minho, op. cit., p. 219.
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O século XIX e a política de obras públicas31

Ao longo de séculos, assistiu-se a repetidas reestruturações da rede viária, sendo que foi 

através destas que o país teve a possibilidade de evoluir. Assim, no século XIX, assiste-se a 

uma nova fase de grande investimento infra-estrutural, à imagem do que vinha acontecendo 

em períodos antecedentes.32 “Dotar o país de rede de estradas macamizadas, com uma 

rede ferroviária e com melhores condições na generalidade dos portos marítimo e fluvio-

marítimos”33, era este o princípio de uma política de fomento das vias de comunicação 

que se tentava implementar. Este assunto receberá novamente atenção mais à frente, 

na abordagem às mudanças na acessibilidade e suas respectivas consequências para as 

actividades comerciais da feira.

2.1.2. | Uma leitura sobre a organização das feiras no território

A partir deste recuo histórico, procuramos tomar conhecimento do processo de 

construção da rede de caminhos que chegou aos nossos dias. Ainda antes da formação da 

nacionalidade, os primeiros povoamentos deste território ocuparam a região em estudo e 

desenvolveram as primeiras redes de caminhos. Com base nestas primeiras referências, e 

de funções distintas, construiu-se uma nova organização territorial e económica nacional, 

iniciada no período medieval. Constantes investimentos foram sendo efectuados em prol 

de um território com hierarquia territorial e em permanente evolução.

Assim, partindo deste retrocesso histórico, é o momento de tentar perceber se os 

percursos que se foram delineando pela região da Maia possuem alguma relação territorial 

com as feiras que se foram instituindo, ou seja, se para as feiras estes caminhos tiveram 

influência para a sua implantação e vice-versa.

Esta possível leitura sobre uma relação entre a localização das feiras e a passagem de 

caminhos é referida por Carlos A. Ferreira de Almeida, em Vias Medievais Entre Douro 

e Minho, aborda a questão dizendo que “no Norte do país, sobretudo na zona de Entre 

31.  Para o presente estudo optou-se por estabelecer um corte temporal entre o período medieval e o século XIX – 

período de grande reestruturação das vias de comunicação.

32.    Carlos H. M. Rodrigues Martins em O Programa de Obras Públicas para o Território de Portugal Continental, 

1789-1809 aborda as obras públicas realizadas no período mencionado que corresponderam a uma política do 

Estado para o fomento das vias de transportes e comunicações.

33.  FERNANDES, Mário Gonçalves. Urbanismo e Morfologia Urbana no Norte de Portugal: Viana do Castelo, 

Póvoa de Varzim, Guimarães, Vila Real, Chaves e Bragança entre 1852 e 1926. Dissertação de doutoramento em 

Geografia, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2002, p. 146.
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Douro e Minho existe, sem dúvida, uma estreita relação entre as feiras medievais e os 

caminhos”34, acrescentando que “não há centro viário algum que não tenha tido feira 

medieval”35. 

Optou-se por sintetizar o trajecto que os caminhos legados pelos antigos povos 

percorreriam, fazendo-se acompanhar por citações que comprovam a passagem das vias 

em determinados pontos (Quadro I). Uma representação rigorosa destes percursos não é 

possível porque as informações de maior exactidão de que dispomos são dos caminhos 

que ligavam os principais núcleos urbanos, enquanto para os traçados secundários apenas 

se pode recorrer a traçados mais generalistas.36 O que importa retirar desta análise é se 

os percursos se aproximam dos espaços de feira na Maia, e não propriamente um estudo 

histórico e arqueológico destes. Evidentemente, as vias sofreram alterações no seu traçado e 

estrutura, para que se adaptassem às necessidades políticas, económicas e sociais exigidas 

nos vários períodos da história. Assim, devido às sucessivas modificações, não é possível 

estabelecer uma reconstituição absoluta e completa da rede de estradas que os povos 

antigos nos legaram pela falta de dados sobre estes caminhos no Entre Douro e Minho.

Embora haja vários vestígios romanos de marcos miliários e pontes identificadas 

como pertencentes ao período romano, há muito poucos documentos com informação 

pormenorizada e precisa de cada um dos velhos caminhos. Um desses documentos é a 

Tábula de Peutinger37, que cita três vias no Entre Douro e Minho, a estrada de Cale (Porto) a 

Bracara (Braga) e as que partiam desta cidade em direcção a Tude (Tui) e Asturica Augusta 

(Astorga). Por outro lado, o Itinerário de Antonino38 é o testemunho documental mais 

útil disponível para a determinação dos principais caminhos romanos no Entre Douro e 

34.  ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira. Vias Medievais Entre Douro e Minho, op. cit., p. 58.

35.  Idem, ibidem, p. 58. Virgínia Rau também procurou estabelecer uma associação entre a passagem de vias 

e a localização das feiras. Quando escreveu Feiras Medievais Portuguesas: subsídios para o seu estudo ainda 

não existiam estudos completos acerca das vias medievais e da rede viária. Logo, parecia-lhe prematuro tentar 

estabelecer “qualquer relação entre elas e as localidades onde existiram feiras” (RAU, Virgínia, op. cit., p. 155). 

Para a autora, os espaços de feira não parecem ter dependido unicamente dos meios de comunicação: “Se D. João I 

concede feira franca a Vouzela por ser lugar camjnhante, D. Afonso V outorga feira franqueada a Almendra por seer 

lugar fora destrada” (Idem, ibidem, p. 155). Os vários estudos acerca da rede viária romana e medieval que se têm 

vindo a realizar desde então complementam a hipótese de relação entre a localização das feiras e a passagem de 

caminhos. Não invalidaram o pensamento da autora, mas vieram consolidar os dados que permitem comprová-lo.

36.  “Não poderemos muitas vezes reconstituir os caminhos na sequência completa do seu traçado material. 

As variações regionais foram muitas [...]. Mas para a história geral já basta a sua reconstituição como linhas de 

trânsito.” ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira. Vias Medievais Entre Douro e Minho, op. cit., p. 216.

37.  Avisa Carlos A. Ferreira de Almeida que “a parte que dizia respeito à Península Ibérica perdeu-se e foi 

reconstituída por Konrad Miller”. ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira. Idem, ibidem, p. 22.

38.  O Itinerário de Antonino trata-se de “uma lista de mansiones e de distâncias miliárias” elaborado “com fins 

estratégico-militares na época de Diocleciano.” Idem, ibidem, p. 25.
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Minho, apenas citando uma estrada a cruzar a região da Maia, a via Cale a Bracara. Porém, 

sabe-se que Antonino não foi exaustivo na enumeração de vias romanas no Entre Douro e 

Minho, tal como não o foi noutras províncias, talvez porque eram de menor importância, 

de categoria secundária ou regional, e não merecessem referência documental.39 Portanto, 

a rede viária romana seria certamente mais completa, como nos prova a presença de alguns 

marcos miliários e pontes de carácter romano.40

Os contributos deixados por Carlos A. Ferreira de Almeida e Eugénio Andrea da Cunha 

Freitas acerca do estudo dos caminhos romanos na região em estudo tornam-se as principais 

referências.41 Estes autores descrevem, com algum pormenor, o percurso de quatro hipóteses 

de caminhos que atravessavam o concelho da Maia: a via per loca marítima, a via Veteris, a 

Karraria Antiqua e a via Vimaranes. Todas estas vias seguiam a direcção Norte-Sul, tal como 

a estrada entre Cale e Bracara – referida por Antonino –, localizando-se as três primeiras 

mais próximo da costa, ao contrário da via Vimaranes que se situava mais a nascente. Estas 

vias fariam parte da rede principal, contudo é possível que tenha existido uma rede de 

menor importância e de menor dimensão que assumia uma importância regional.

Surge a necessidade de tomar algumas notas acerca destas vias que atravessavam a 

região da Maia. A via Bracara a Cale é aquela que melhor se encontra definida devido 

à presença de marcos miliários e pontes já que “[...] deve ter sido feita pelo imperador 

Adriano (117-137) ou então foi seriamente reformada por ele, pois muitos dos seus marcos 

miliários lhe são dedicados”42.

A via per loca marítima, segundo Carlos A. Ferreira de Almeida, “seguia a certa distância 

da costa com muitas variantes para o mar”43. É aquela cujo traçado é o mais difícil de aferir, 

pois apenas existem vestígios pontuais e os locais por onde passaria encontram-se, em 

larga medida, muito urbanizados. Também, não haveria marcos miliários a demarcá-la, 

pelo que a determinação do seu traçado não é única, existindo sugestões muito diferentes. 

E se os marcos miliários não apareceram, devemos considerar esta via como secundária, 

isto é, não militar.44

39.  Idem, ibidem, p. 39.

40.  “O estudo das pontes é, particularmente, proveitoso para se estabelecer o traçado da rede viária romana. Estas 

não mudaram de lugar, como acontece a tantos miliários.” Idem, ibidem, p. 23.

41.  O estudo da herança viária romana é também abordada por Vasco Mantas em A rede viária da faixa atlântica 

entre Lisboa e Braga (1996) e Jorge Alarcão em Portugal Romano (1987) que estudam o traçado da estrada entre 

Olisipo-Bracara, um importante itinerário da faixa atlântica peninsular.

42.  ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira. Romanização das terras da Maia, op. cit., p. 18.

43.  ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira. Vias Medievais Entre Douro e Minho, op. cit., p. 37.

44.  “Os marcos miliários só ladeavam vias imperiais.” Idem, ibidem, p. 38.
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O percurso da via Veteris, tal como a Karraria Antiqua, “serviam as numerosas vilas 

da região litoral, e ambas ficavam na raiz e sob a protecção dos castros que defendiam 

outrora o território entre Leça e Ave”45. A toponímia parece antever uma antiguidade em 

que via Veteris remete para estrada velha e Karraria significa carreira.46 As informações são 

escassas, pelo que não é possível desenhar um traçado rigorosamente delineado. Estas 

iniciavam num traçado muito próximo e quase paralelo, separando-se no Padrão da Légua, 

em Matosinhos, e seguiam a partir desse marco percursos distintos. No entanto, julga-se 

que confluíam novamente no lugar de Joudina e seguiriam o mesmo traçado, a Estrada 

dos Nove Irmãos que passa pelo sopé do Castro Boi.47 É possível que existissem ramais, 

nomeadamente em direcção ao litoral, provavelmente à Azurara.48

Sobrepondo estes percursos à actual rede viária, constata-se que a rede de estradas que 

os antigos dotaram o território subsiste muitas vezes coincidente, ou de traçados próximos, 

às estradas nacionais actuais, como é o caso da via Vimaranes (EN105) e a via Bracara a 

Cale (EN14).

Sobre os elementos que compõem o mapa, a presença dos castros surge para dar 

validade ao percurso das vias. “É natural que os castros, castelos, torres defensivas e 

povoações fortificadas surjam, por princípio, nos locais de passagem mais propícios às 

invasões”49, assim observa Carlos A. Ferreira de Almeida. A conexão entre caminhos e 

castros existirá na zona da Maia, como observa o mesmo autor.

O castro da Maia, junto da velha estrada para Alfena e zona de Guimarães, o Castro Boi dominando 

a Karraria Antiqua e ainda um acesso do interior para o mar, o castelo de Pedras Rubras perto da 

via Veteris e de um acesso para a costa, o castro de Custóias dominando a bifurcação da Karraria 

Antiqua e da via Veteris e o castro de Guifões junto de um importante acesso ao mar patenteiam 

uma estreitíssima relação com os caminhos.50

Quanto ao critério para a selecção das feiras, estas não se encontram somente no 

actual município da Maia, extravasando este território. Inclui-se, por isso, parte dos actuais 

municípios de Valongo, Matosinhos e Vila do Conde, dado que, como já foi referido, 

45.   FREITAS, Eugénio de Andrea da Cunha, op. cit., p. 51.

46.  ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira. Vias Medievais Entre Douro e Minho, op. cit., p. 49.

47.  BRAGANÇA, Pedro. Lugares de habitar entre a terra e o mar: apontamentos sobre temas do território no Entre 

Douro e Minho. Dissertação de Mestrado Integrado, Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 2014, 

p. 98.

48.  FREITAS, Eugénio de Andrea da Cunha, op. cit., p. 63.

49.  ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira. Vias Medievais Entre Douro e Minho, op. cit., p. 82.

50.  Idem, ibidem, p. 83.
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Quadro I
Posicionamento das feiras na Maia e a sua relação com a rede viária

Via per loca marítima

A1 “Partindo do Porto, provavelmente em S. João da Foz, [...]” 

FERREIRA, Pedro Ricardo Gonçalves, p. 131.

A2 “[...] esta via seguia até às margens do rio Leça, pelos lugares 

da Vilarinha e Sendim, atravessando aquele rio na desaparecida 

Ponte de Guifões.” FERREIRA, Pedro Ricardo Gonçalves, p. 131.

A3 “De seguida, dirigir-se-ia a Perafita – passando a nascente do 

Castro do Freixieiro –, atravessando depois Lavra e Angeiras, e 

transpondo o rio Onda, onde existiria um outro castro romanizado 

– o Castro de Angeses.” FERREIRA, Pedro Ricardo Gonçalves, p. 

131.

A4 “Já no actual concelho de Vila do Conde, cruzaria Labruge, 

Vila Chã, Mindelo e Árvore.” FERREIRA, Pedro Ricardo Gonçalves, 

p. 131.

Via Veteris

B1 Saía “da Arrábida, no Porto, junto ao rio Douro, e daí vinha aos 

Coutos de Lordelo e Cedofeita, servindo, parece, de limite entre 

um e outro.” FREITAS, Eugénio de Andrea da Cunha, p. 50.

B2  Continuava depois até “à Cruz de S. Tiago e daí atravessava 

o Leça, certamente na Ponte de D. Gomil, dirigindo-se às Pedras 

Veiras, lugar que tem sido identificado como Pedras Rubras.” 

FREITAS, Eugénio de Andrea da Cunha, p. 54.

B3 “Passava de seguida nas actuais freguesias de Aveleda 

(Adevelaneda) e Modivas (Mola Olivarium), e por Gião do Fundo, 

até ao marmorial de Paio de Tructezendes [no lugar de Campa, 

próximo a Fajozes].” FREITAS, Eugénio de Andrea da Cunha, p. 54.

B4 “Aqui [Monte dos Outeirinhos pertença do Casal de Joudina], 

deviam cruzar a via Veteris e a Karraria Antiqua, esta em direcção 

a Fajozes e Árvore, aquela para a Ponte d’Ave.” FREITAS, Eugénio 

de Andrea da Cunha, p. 59.

B5 “Depois de Gião, a via Veteris seguia aproximadamente o 

percurso da Estrada dos Nove Irmãos, até à Ponte d’Ave.” FREITAS, 

Eugénio de Andrea da Cunha, p. 60.

Karraria Antiqua

C1 “Vinda de Cale ao Araújo [...] não passaria longe de 

Cedofeita, Monte dos Burgos.” ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira, 

Romanização […], p. 18.

C2 “Viria ao Padrão da Légua, passando o rio Leça na Ponte da 

Azenha.” ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira, Romanização […], p. 

18.

C3 “Transposto o Leça, cortava a vila de Moreira, passava entre 

Gemunde e Vilar de Porcos (hoje Vilar do Pinheiro), sob o Monte 

Faro, e nos limites de Mosteiró e Guilhabreu, até Vilarinho de 

Pindelo e Retorta, nas proximidades do Castro de Celoria.” 

FREITAS, Eugénio de Andrea da Cunha, p. 51.

C4 “A estrada velha, para quem vinha de norte para sul, ia do 

Largo da Lameira, em Mosteiró, e passava pela Venda, até ao lugar 

do Sete, ambos em Vilar do Pinheiro.” MARQUES, José Augusto 

Maia. Maia: páginas [...], p. 93.

Via Bracara – Cale

D1 “Na direcção ao norte a via romana passaria a poente, embora 

não longe, da Igreja de Paranhos e seguindo, ia pelas traseiras da 

actual igreja de S. Mamede de Infesta.” ALMEIDA, Carlos Alberto 

Ferreira, Romanização […], p. 26.

D2 “Daí a via descia à Ponte de Pedra.” ALMEIDA, Carlos Alberto 

Ferreira, Vias […], p. 26

D3 “A estrada romana seguia pela crista da zona seguinte, pelos 

limites das actuais freguesias de Leça do Balio e Gueifães.” 

ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira, Vias […], p. 27.

D4 “Vinha ao Picoto, lugar hoje chamado Vila da Maia, e à Pinta. 

Neste troço confinavam as freguesias de Barreiros e de Vermoim 

da Maia.” ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira, Vias […], p. 27.

D5 “A partir da Pinta a via, fugindo aos terrenos pantanosos de 

Barca, cortava à esquerda da actual estrada Porto-Braga, indo por 

Mandim e servindo de limite às freguesias de Barca e Moreira.” 

ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira, Vias […], p. 27.

D6 “Seguia por S. Pedro Avioso, pela parte alta, pelos limites de 

Guilhabreu.” ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira, Vias […], p. 27.

D7 “Descia depois a Alvarelhos, pela parte ocidental da Quinta 

do Paiço, [...] ia à Peça Má.” ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira, 

Vias […], p. 27.

Via Vimaranes

E1 “[...] saía do Porto pela Porta de Santo Elói e subindo o 

Bonjardim ia passar ao Alto da Maia [...]” ALMEIDA, Carlos 

Alberto Ferreira, Vias […], p. 171.

E2 “Depois o caminho seguia separando Águas Santas de 

Ermesinde.” ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira, Vias […], p. 172.

E3 “A estrada de Ermesinde passava por Alfena.” ALMEIDA, Carlos 

Alberto Ferreira, Vias […], p. 172.
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constituíram em tempos a Terra da Maia. A área em estudo é representada por feiras de 

pequena dimensão e disseminadas pelo território. São, na sua maioria, feiras semanais 

que existem desde a segunda metade do século XIX e com relativa importância para a 

região. Optou-se por assinalar uma feira que já se encontra extinta, a feira de Ferrarias51, 

em Alfena, e um mercado no Castêlo da Maia, dado que foi para lá transferido o espaço 

da feira, funcionando apenas anualmente o espaço de feira original no Monte de Santo 

Ovídio.

Relação entre as feiras e rede viária no território 

Esclarecida a construção do mapa é o momento de procurar estabelecer relações 

entre as feiras e as vias, ou, pelo contrário, perceber que são elementos não relacionáveis. 

Após assinalar o percurso das vias legadas e localizar os diferentes espaços de feira, pode 

constatar-se que todas se localizam nas proximidades de uma das vias traçadas. A via per 

loca marítima aproxima-se da feira da Senhora da Hora. Ao percurso da via Veteris pertencem 

duas feiras, a feira de Custóias e de Pedras Rubras. A Karraria Antiqua atravessa a feira da 

Lameira. A via Bracara a Cale aproxima-se da feira de Santana e do Castêlo da Maia. Por 

fim, a via Vimaranes passa pela feira de Ferrarias, entretanto extinta. No entanto, a relação 

que estas feiras estabelecem com a passagem destas vias é distinta. Por um lado, temos os 

recintos das feiras de Custóias, Pedras Rubras e Lameira que são limitados num dos seus 

lados por uma das vias estudadas e os espaços de feira de Santana e do Castêlo da Maia 

que se encontram distanciadas da via Bracara-Cale por construções ou pela geografia física 

do local, respectivamente. A sua implantação destes últimos parece associar-se também 

à presença de elementos religiosos no espaço de feira. Na aproximação aos espaços de 

feira de cada um destes casos, perceberemos que as feiras não se determinam apenas pela 

maior ou menor distância à passagem destas vias, já que existem uma variedade de factores 

inerentes à sua fixação.

A feira da Maia parece desviar-se deste padrão, visto que nas suas proximidades 

encontram-se duas vias, a via Bracara a Cale e a Karraria Antiqua. Esta feira parece ainda 

particularizar-se pela sua “situação de encruzilhada”, ou seja, uma feira cuja formação 

nasceu, ou, pelo menos, em que teve um forte impacto a intersecção de vias de relevo. 

A abordagem a este tipo de intersecção de caminhos torna-se importante, pois ajuda, de 

certa forma, a perceber as consequências que um cruzamento viário produz num território, 

51.  “[…] só temos conhecimento da sua existência pelas Inquirições de 1258, mas sabemos que o seu 

desaparecimento originou a decadência da povoação”, como afirma Virgínia Rau, sabendo-se ainda que “desde 

que se começara a fazer feira no Porto, a vila desaparecera.” RAU, Virgínia, op. cit., p. 94.



42 A PROPÓSITO DO ESPAÇO DA FEIRA NA MAIA

Figura 9. Mapa do Distrito do Porto com a indicação das estradas principais, construídas, em construção, estudadas 

e não estudadas, 1885
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visto que as encruzilhadas se assumem, também, como pontos-chave para implantações 

de feiras, como é o caso de Vila Nova de Famalicão que se encontra num ponto intermédio 

entre as cidades do Porto, Braga, Guimarães e Póvoa de Varzim. Esta sua “situação de 

encruzilhada” foi fundamental para o seu desenvolvimento, no qual a feira teve um papel 

de relevo pela sua localização intermédia entre os núcleos populacionais, possibilitando 

uma maior variedade de produtos comercializados.

A feira da Maia aproxima-se, então, de uma “situação de encruzilhada” com a passagem 

da estrada Porto–Braga (EN14) e da antiga estrada Leça da Palmeira–Baguim do Monte 

(EN107).52 A construção desta nova estrada, nos finais do século XIX, ou seja, sensivelmente 

por altura da discussão da transferência dos Paços do Concelho, terá contribuído para 

a formação do novo centro administrativo da Maia. Esta estrada, desenvolvida no 

sentido transversal ao das principais vias nacionais (Norte–Sul) – muito provavelmente 

corresponderia a um dos antigos caminhos do pescado e do sal –, permitiu a ligação 

das regiões mais interiores ao litoral. Ao percorrer o território para o interior despertou 

novos interesses e possibilidades de desenvolvimento nas regiões que cruzou. Assim, esta 

estrada assumiu um papel de relevância na definição do novo centro do concelho pela sua 

passagem na freguesia da Maia. No lugar do Picoto, “um diminuto aglomerado de casas, 

meia dúzia se tanto”53 e local escolhido para a implantação dos novos Paços do Concelho, 

passou a cruzar-se a nova estrada (EN107) e a estrada Porto–Braga (EN14) que decalcava 

a antiga via romana. Este cruzamento ajudou a uma maior movimentação em torno deste 

espaço já que “a construção dos Paços do Concelho veio fazer aumentar o movimento de 

e para o local”54, no entanto não foi o suficiente, para num curto prazo, haver um aumento 

do número de edificações.

No entanto, não cremos que a intersecção das duas estradas na freguesia da Maia 

tenha sido crucial para a existência de uma feira neste local, já que esta parece ter-se 

implantado naquele que era o espaço central da freguesia, que era constituída por um 

único pólo – a Igreja de Nossa Senhora do Bom Despacho – até à transferência da sede do 

concelho, afastando-se da estrada Porto–Braga. E a construção da nova estrada parece ter 

sido ainda uma resposta às questões de infra-estruturação ao Porto de Leixões55 que iniciava 

52.  Pela similaridade do percurso, cremos que a actual Estrada Nacional n.º 107 (EN107) possa ser a Estrada 

Real n.º 25 que percorria “de Leça da Palmeira até aos marcos de Santa Cruz, por Pedras Rubras” (BRAGANÇA, 

Pedro, op. cit., p. 250). A estrada foi lançada entre 1882 e 1883, juntamente com a Estrada Real n.º 24 que ia “de 

Matosinhos à foz do rio Sousa, por Infesta.” (Idem, ibidem, p. 250).

53.   MARQUES, José Augusto Maia. “Maia: Cidade, tempo e história”, op. cit., p. 51.

54.  Idem, ibidem, p. 51.

55.  O percurso das Estradas Reais n.º 24 e 25 tinha como origem o Porto de Leixões. A Estrada Real n.º 24, no lado 
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os trabalhos na mesma altura e terá tido uma importância acrescida quando, em 1945, se 

implanta no lugar de Pedras Rubras, freguesia de Moreira da Maia, o aeroporto. Esta via 

passou, assim, a relacionar duas macroestruturas responsáveis por revolucionar e acelerar 

o crescimento deste território. Deste modo, parece concluir-se que a passagem de duas 

vias importantes desde o período romano, e posteriormente, o cruzamento de uma outra 

via, foram fundamentais para o desenvolvimento deste núcleo, mas parecem não terem 

sido fundamentais para a existência de uma feira neste local, a sua interferência revelou-

se indirecta. A Maia foi provavelmente a freguesia do concelho da Maia que atravessou a 

maior transformação – de meio rural a centro urbano – pelo que se torna mais complexo 

perceber a escolha deste local para a feira.

Podemos dizer que de uma forma generalizada, no caso estudado, há uma relação entre 

vias e feiras. As feiras alinham-se ao longo das principais vias. No caso de estudo, não nos 

parece que se fizeram vias com o intuito de servir as feiras, parece sim que as feiras se 

estabeleceram aproveitando a existência de vias importantes do ponto de vista cronológico. 

A proximidade às estradas principais facilitava o serviço do mercador e do consumidor. 

Assim, os caminhos assumem importância para a localização da feira, dependendo da 

função que esse espaço pretende representar. Contudo, estamos conscientes da variedade 

de outros factores que se entrecruzam para a localização dos espaços de feira, para além 

da acessibilidade a estes, como a topografia do território ou a presença de património 

arquitectónico religioso nesse espaço.

2.1.3. | Transportes e a nova mobilidade

A implantação das feiras na Maia, durante o final do século XIX e início do seguinte 

(Anexo II), coincide com um momento em que as condições de acessibilidade à população 

se alteraram. Este período trouxe a introdução de novas vias de comunicação que alteraram, 

de certa forma, o modo de comercializar.

Se até este momento os transportes terrestres eram assegurados pelo homem e pelos 

animais que dispensavam infra-estruturas complexas, visto que “deslocavam-se por estradas, 

se as houvesse, mas na sua ausência – como então sucedia frequentemente –, faziam-no 

de igual modo por caminhos, veredas ou mesmo ‘corta-mato’”56, constituindo um meio 

sul, partia de Matosinhos, e a Estrada Real n.º 25, no lado norte, partia de Leça da Palmeira. BRAGANÇA, Pedro, 

op. cit., p. 266.

56.  MATTOSO, José (dir.), op. cit., p. 373.
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adequado para realizar as vendas porta-a-porta, em meados de Oitocentos propagou-se 

uma certa “revolução dos transportes”, incitada pelo contexto de um país que se queria 

desenvolvido e impulsionado por uma política progressista57, no qual se introduziram um 

conjunto de medidas para a modernização dos transportes e comunicações. Uma parte 

do desenvolvimento que se assistiu no concelho da Maia resultou do benefício, ainda que 

indirectamente numa fase inicial, destas medidas políticas.

Os transportes assumiram-se como uma actividade económica fundamental para 

o funcionamento e desenvolvimento do país, por isso, constituíram uma das principais 

apostas da política fontista.

Ele [o transporte] modifica nitidamente a geografia física e humana pela organização das cidades 

e das localizações industriais; permite trocas de bens e de pessoas entre diferentes partes do 

território assim como com o exterior. Sem transportes as relações entre pessoas ou entre unidades 

de produção seriam impossíveis: a produção não seria diversificada, o comércio era muito 

limitado e a escala da vida social não poderia ser senão muito reduzida.58

A introdução dos transportes no quotidiano das populações trouxe, por isso, uma nova 

dinamização para as feiras onde o raio de acção dos feirantes era, a partir deste momento, 

mais amplo. Se até aí o mercador, que se deslocava de lugar em lugar, constituía a forma 

comum de comercializar os produtos, a partir deste momento, a população deixa de 

necessitar que os produtos venham ter a si, sendo que elas próprias se podem deslocar até 

eles, promovendo-se uma maior facilidade de deslocação e de acesso aos produtos.

57.  Neste período, surge um movimento regenerador caracterizado por um esforço de desenvolvimento económico 

e de modernização em Portugal, a Regeneração. Fontes Pereira de Melo (1819-1887) assumiu-se como primeira 

figura deste plano político português entre as décadas de 1850 e 1880, tendo este período ficado conhecido como 

Fontismo devido à sua dinâmica intervenção política. Inicia-se uma política de desenvolvimento económico do 

país que “incrementou a rede viária e ferroviária, o desenvolvimento da indústria, o crescimento económico, 

contribuindo para a modernização do País” (Idem, ibidem, p. 121). A proposta apresentada pelo então ministro 

tinha como propósito a unificação territorial de Portugal, ou seja, torná-lo num país menos dividido, onde todas 

as povoações estivessem mais próximas entre si. Para isso, implementaram-se um conjunto de medidas para a 

modernização dos transportes e comunicações, tendo em vista o desenvolvimento da agricultura, do comércio e 

da indústria. “A política fontista visava, por um lado, diminuir as assimetrias regionais e, por outro lado, facilitar a 

integração europeia de Portugal, estabelecendo uma rede viária de estradas e de caminhos-de-ferro” (Idem, ibidem, 

p. 126). Neste período, são construídos milhares de quilómetros de estradas e caminhos-de-ferro por todo o país, 

alastrando-se este ideal de progresso a outras regiões, que agora eram servidas por um verdadeiro sistema de 

comunicações, articulado e hierarquizado.

58.  Idem, ibidem, p. 374.
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Figura 10. Mappa dos caminhos de ferro portuguezes no Continente e no Ultramar, desenho de Goullard e 

Nogueira. Lisboa: Gazeta dos Caminhos de Ferro de Portugal, 1895
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O caminho-de-ferro

A primeira fase da chamada “revolução dos transportes” diz respeito aos caminhos-

de-ferro – sob o ponto de vista cronológico –, visto que se tornava “urgente dinamizar 

as estruturas económicas e sociais, dotando-as de um sistema de transporte rápido e 

eficiente”59. Este meio de transporte já apresentava provas de êxito em diversos países60 e 

era aquele que encontrava condições para satisfazer as exigências propostas. O caminho-

de-ferro pela sua capacidade de “ligação entre nações, veículo de ideias e de culturas”61 

revelou-se, assim, imprescindível para o desenvolvimento do país.

Foram múltiplos os benefícios que este meio de transporte trouxe à dinamização do 

país já que as comunicações se tornaram mais fáceis, com viagens mais baratas, rápidas 

e seguras. Facilitou-se a circulação de pessoas e mercadorias, tornando-se o transporte 

preferencial para as populações. O próprio conceito de velocidade é alterado, visto 

que até aí era condicionado pelas limitações humanas, para além de ter propiciado o 

desenvolvimento de vias rodoviárias e das comunicações. Revelou-se ainda como factor 

de localização industrial e de atracção demográfica62, beneficiando a indústria em geral, a 

agricultura e o comércio.

O comboio atravessou o concelho da Maia em dois momentos. Em 1875, em pleno 

período fontista, inaugura-se a Linha do Minho (Porto/Campanhã–Braga)63 e a Linha da 

Póvoa (Porto/Boavista–Póvoa de Varzim) e, mais tarde, em 1938, é concluída a linha de 

Guimarães (Porto/Boavista–Guimarães).64 As três linhas percorrem diferentes zonas do 

concelho da Maia. Enquanto a primeira se situa a nascente, a segunda localiza-se na 

zona poente, e, por fim, a terceira atravessa o concelho na sua região mais central, com 

passagem no Castêlo da Maia e na Maia, antigo e novo centro administrativo do concelho, 

respectivamente.65 A passagem das três linhas de caminhos-de-ferro no concelho da Maia 

59.  Idem, ibidem, p. 375.

60.  Saliente-se que a introdução deste transporte aconteceu de forma desfasada relativamente a outros países 

líderes de industrialização como a Bélgica, França e Grã-Bretanha. Idem, ibidem, p. 375.

61.  Idem, ibidem, p. 122.

62.  Idem, ibidem, p. 376.

63.   A linha do Minho (Porto/Campanhã–Braga) é a única linha ferroviária em actividade que regista passagem no 

concelho da Maia, após uma reestruturação do sector no século XXI.

64.  Em 1883, inicia-se a linha de Guimarães com a abertura do troço entre Trofa e Vizela, e, um ano mais tarde, 

a linha estende-se até Guimarães. Apenas em 1938, é concluída a linha com a abertura do troço Porto/Trindade e 

bifurcação Porto/Boavista.

65.   A linha da Póvoa e de Guimarães foram alvo de remodelação no seu traçado, sofrendo alterações de forma 

a serem inseridas na plataforma de suporte ao metro ligeiro de superfície, processo que se iniciou em 2002. A 
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Figura 11. Rede da linha férrea na região da Maia
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contribuiu para a sua aproximação ao Porto que se encontrava em franco desenvolvimento, 

assim como promoveu a consolidação do território concelhio.

Relação entre as feiras e as estações de caminho-de-ferro

A acessibilidade aos espaços da feira assumir-se-á como um dos aspectos fundamentais 

para a sua realização. Daí, parece-nos que existirá possivelmente uma relação entre o 

posicionamento das feiras e as estações de caminho-de-ferro. Analisemos os casos de 

estudo de modo a percebermos como é estabelecida a articulação física entre a estrutura 

ferroviária, a estrutura urbana e as feiras.

Parece existir uma correlação entre as feiras e as estações de caminho-de-ferro no caso 

das feiras da Maia e do Castêlo da Maia, que pertencem à antiga linha férrea de Guimarães. 

Entre estas feiras e as estações de caminhos-de-ferro das respectivas localidades, a distância 

é de, aproximadamente, 500 m. Já a distância entre as feiras de Custóias66 e Pedras Rubras, 

pertencentes à antiga linha férrea da Póvoa de Varzim, e as respectivas estações é superior 

aos exemplos anteriores, aproximadamente, 1.3 km para ambos os casos. A feira da 

Lameira não possui uma estação na própria freguesia, sendo a mais próxima em Vilar do 

Pinheiro a 1.5 km. A feira de Santana representa o único caso de estudo afastada da linha 

férrea, não possuindo qualquer estação num raio de, aproximadamente, 4 km. No entanto, 

apenas com base na distância entre os elementos não podemos estabelecer uma relação 

estreita e independente entre eles, visto que algumas das feiras, como é o caso de Santana, 

tem registos da sua existência antes da introdução do comboio em Portugal, existindo há 

quase dois séculos sem qualquer proximidade a este meio de transporte. Outros elementos, 

como temos vindo a verificar, dos quais salientamos a passagem de vias importantes desde 

o período romano, foram também fundamentais para a dinamização do espaço urbano das 

feiras. 

É certo que a mobilidade que a população adquiriu com a passagem do comboio pelas 

localidades foi crucial para uma maior dinamização das suas feiras, no entanto, outros 

antiga linha da Póvoa deu lugar à linha vermelha do metro – Estádio do Dragão–Póvoa de Varzim – e a antiga 

linha de Guimarães à linha verde – Estádio do Dragão–ISMAI –, ambas com abertura total em 2007. No entanto, o 

percurso desta última sofreu um desvio, desde a Rua do Souto, na Maia, até ao lugar de Mandim, precisamente para 

abastecer o centro. Esta assume uma importância estratégica para o concelho, uma vez que estabelece a ligação 

da zona central do Porto com a cidade da Maia, a Zona Industrial Maia I e o núcleo habitacional, educacional e 

industrial do Castêlo da Maia. A ligação entre o Castêlo da Maia e a Trofa permanece ainda em projecto, estando a 

restante linha de comboio da Trofa até Guimarães integrada na linha do Minho, derivando em Lousado.

66.    Para o caso de Custóias, considerei a estação de “Custóias” que se encontra actualmente na linha vermelha do 

metro Estádio do Dragão–Póvoa de Varzim. A estação de Cândido Reis, situada também na freguesia de Custóias, 

apenas foi construída para a passagem do metro da linha verde – Estádio do Dragão–ISMAI.
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Figura 12. Estação de caminhos-de-ferro (em cima) e a Rua da Estação (em baixo)

Figura 13. Relação entre o espaço da feira e a estação de caminhos-de-ferro na Maia
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factores adjacentes, como o crescimento demográfico, os desenvolvimentos económico 

e social devem ser considerados. Se, por um lado, as feiras do Castêlo da Maia (1845) 

e de Santana (1845) remontam a um período anterior à introdução do caminho-de-ferro 

(1875), as feiras de Pedras Rubras (1902), Custóias (1890) e Lameira (1896) são posteriores 

à construção da antiga linha da Póvoa (1875). Não temos dados referentes à instituição da 

feira da Maia, pelo que, a partir destes casos, não nos será possível estabelecer uma relação 

cronológica.

Debrucemo-nos agora sobre a freguesia da Maia relativamente à ligação que é 

estabelecida entre o local de realização da feira e a estação ferroviária. “Quando a 

circunstância do serviço ferroviário obriga a um afastamento do centro”67, como é o caso 

da Maia que se constituía por dois pólos – Paços do Concelho e Igreja de Nossa Senhora do 

Bom Despacho – conectados pela actual Avenida Visconde de Barreiros, “a única forma de 

aproximar um do outro é construindo um novo eixo, que faz a ligação física (como primeiro 

objectivo), mas de imediato é o eixo de suporte para toda a modernidade urbana, funcional 

e estética”68. Este novo eixo viário recebe, genericamente, a designação de Avenida da 

Estação. Podemos admitir que estas avenidas são aquelas que obedecem às “matrizes da 

avenida oitocentista, de inspiração francesa, em boulevard com vegetação”69, como cita o 

Professor Doutor Rui Tavares.

No entanto, apesar de partirem deste modelo, frequentemente necessitam de se 

particularizar de modo a adaptarem-se à própria circunstância, contribuindo para alguma 

diversidade morfológica relativamente à avenida original. Na freguesia da Maia, parece 

ter existido a intenção de estabelecer esta tal articulação entre a estação ferroviária e o 

centro – Rua da Estação. No entanto, pela própria designação, as suas características não 

se aproximam do conceito de avenida oitocentista, em boulevard. A dimensão deste eixo 

é reduzida, tendo ainda que vencer um desnível. Esta condição pode ter sido determinada 

pela presença de uma grande propriedade - Quinta da Boa Vista70 - que poderá ter impedido 

67.  TAVARES, Rui. Recentrocidade. Memória e refundação urbana: Território. Cidade. Arquitetura. Dissertação de 

Doutoramento em História da Arte Portuguesa, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2013, p. 33.

68.  Idem, ibidem, p. 33.

69.  Idem, ibidem, p. 33.

70.   A família Graxamo, pessoas de elevada influência social e política ligadas ao mar e ao comercio marítimo, 

adquiriu a Quinta em 1648. A Quinta ao longo da sua história possuiu várias designações. Quando foi adquirida 

designava-se Casal da Granja, depois Quinta de Barreiros e, actualmente, dá pelo nome de Quinta da Boa Vista. 

Esta localiza-se nos terrenos a nascente da Igreja da Nossa Senhora do Bom Despacho. Esta família possui uma 

ligação forte com esta igreja e a organização da já que foram várias as contribuições que fez, como doação de 

terrenos para ampliação da igreja e melhorias nos seus acessos e oferta de um andor. As festividades realizavam-se 

dentro da Quinta até que, à algumas décadas atrás, terá ocorrido um incidente que levou as portas a fecharam-

se para as festas. Apenas em 2015, a Quinta se abriu de novo à comunidade para a realização das Festas da 
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o desenho de uma grande via a direito em direcção à Praça do Município, obrigando a um 

desvio pela Avenida Visconde de Barreiros. 

A esta nova estrutura correspondeu um novo pólo de dinamização nesta freguesia, 

potenciando as novas actividades urbanas. Assim, a Rua da Estação permitiu que se 

estabelecesse a ligação entre o comboio, o novo meio de transporte, e o núcleo que 

densificava, passando, a partir deste momento, a constituir-se por três pólos: núcleo 

religioso (Igreja de Nossa Senhora do Bom Despacho), núcleo administrativo (Paços do 

Concelho) e estação dos caminhos-de-ferro.

É certo que a chegada do comboio veio provocar em certos aglomerados um impacto, 

visto que obrigou a repensar e reordenar a sua estrutura urbana. A rede criada, ainda que 

não possuísse a densidade da rede viária existente, permitiu uma aproximação entre as 

partes do território, pontos distantes tornaram-se mais próximos e as distâncias tornaram-se 

mais curtas. Esta é a importância de escala “territorial” do transporte ferroviário. A ferrovia 

constituiu por mais de um século o principal modo de transporte das pessoas.

Como impacto local, a sua importância centra-se na possibilidade de trazer um maior 

número de pessoas, concentrando-as num ponto. E, por isso, o progresso da ferrovia levou 

ao desenvolvimento das outras redes, com preponderância para a rodovia, no sentido de 

dar resposta à necessidade de articulação desse local de paragem com os pontos locais 

de referência. A feira como ponto de referência, por natureza associada à mobilidade, e, 

portanto, às referidas redes de circulação, vê com o desenvolvimento dos caminhos-de-

ferro, assim como de outros meios de transporte públicos, a sua dinâmica reforçada.

A condição à acessibilidade alterou-se com as novas formas de movimentação no 

espaço, trazendo dois movimentos contraditórios. Se há mais transportes, deixa de existir 

a necessidade de os produtos irem ao encontro das populações como até aí acontecia, 

pois as pessoas têm agora maior facilidade para se deslocarem à procura dos produtos que 

necessitam. Contudo, o acesso ao comboio, embora mais facilitado, tinha custos que nem 

todos podiam suportar. 

Foi, sobretudo, o transporte automóvel que permitiu uma maior movimentação quer 

de pessoas quer de bens, e, por isso, foi o responsável “que alargou o raio dos feirantes e 

o volume da mercadoria exposta à venda”71. Impacto semelhante ao da camioneta, mais 

acessível à generalidade da população, permitindo-lhes chegar aos núcleos mais pequenos. 

Assim, o comprador tinha visto as suas possibilidades de deslocação aumentadas, o 

Nossa Senhora do Bom Despacho como forma de reconciliação. Fundação Gramaxo. Disponível em: https://www.

fundacaogramaxo.pt/historia-da-familia-gramaxo/ (consultado a 24 Janeiro 2018).

71.  RIBEIRO, Orlando. Opúsculos geográficos, Vol. IV. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian), 1989, p. 427.
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comerciante, usufruindo igualmente da expansão dos novos meios e redes de transporte, 

via aumentada a sua possibilidade de negócio. As feiras foram-se modificando, e, sem 

nunca se desagregarem, viram desdobrar-se novas modalidades de porta em porta – fruteiro, 

padeiro, peixeiro, etc.
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2.2. | A FEIRA COMO DINÂMICA DE POVOAMENTO

A feira tem um papel activo na dinamização e desenvolvimento do território onde se 

implanta, não restringindo a sua existência às necessidades económicas, comerciais e de 

sociabilidade. Estimuladora do comércio local, a feira teve impacto no desenvolvimento 

das aglomerações urbanas, visto que a concessão de feiras parece ter coexistido como uma 

das medidas tendentes para o aumento demográfico dos povoados, “era que fazendo-se 

feira se povoaria melhor a terra”72, para além de terem constituído uma importante fonte de 

receitas para a Coroa, pelos impostos que se aplicavam. Se as feiras se tivessem instituído 

somente por necessidades económicas e comerciais, algumas teriam tido uma vida curta 

que apenas com ampliação de privilégios viram garantida a sua sobrevivência.73

É conhecida a antiguidade da feira, a qual terá contribuído decisivamente para o reforço de 

algumas concentrações populacionais durante a Baixa Idade Média e para o despontar do 

carácter urbano de muitos aglomerados. Tanto assim que, em muitos casos, a sua instituição por 

decreto real coincide com a vontade de reforçar o povoamento, ou se associa a um momento de 

aumento da importância económica e política de um núcleo preexistente.”74

No entanto, é impossível admitir que este tipo de comércio seja o responsável por 

provocar o surgimento dos povoados.75 Não podemos admitir, imperativamente, que 

as feiras estiveram na origem das cidades76, mas é inegável que este tipo de actividade 

fomentou o desenvolvimento de muitas aglomerações urbanas. Nas palavras do geógrafo 

Orlando Ribeiro, “foram as povoações que atraíram as feiras, mas algumas armam-se em 

descampados e acabaram por dar origem a pequenas povoações”77, subentendemos que, 

tanto as feiras originaram pequenas povoações, armando-se em descampados e sítios 

ermos, como, em sentido contrário, se sobrepuseram às povoações uma vez que foram as 

72.  RAU, Virgínia, op. cit., p. 154. Existe um número elevado de cartas que não mencionam a razão porque se criou 

a feira, no entanto este foi um dos argumentos apresentados aos reis por diversas localidades para obter a outorga.

73.  Idem, ibidem, p. 154.

74.  FERNANDES, José A. Rio. “Feiras e mercados: o caso de Gondomar no contexto do Grande Porto”. In O 

Tripeiro, pp. 150-154. 7.ª série, n.º 5. Porto: Associação Comercial do Porto, 1998, p. 150.

75.  “As feiras favoreceram o desenvolvimento de muitas aglomerações urbanas”, “mas é impossível admitir que elas 

o tenham provocado.” PIRENNE, Henri. Les villes du Moyen Age, pp. 121 e segs. in RAU, Virgínia, op. cit., p. 35.

76.  Em Portugal, segundo os textos escritos por Virgínia Rau, não parece que a feira tenha dado origem às cidades. 

Pela sequência da sua argumentação, a tese de Sohm, seguida por Huvelin e outros escritores, que defendiam que 

as feiras estariam na origem das aglomerações do século X e XI, não se aplicaria, pelo menos, de forma imediata ao 

contexto nacional. RAU, Virgínia, op. cit., p. 35.

77.  RIBEIRO, Orlando, op. cit., p. 428.
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povoações que atraíram as feiras.

De modo a obterem o máximo rendimento possível, as feiras sempre escolheram 

posições estratégicas para se fundarem, procurando “as regiões mais populosas e menos 

afastadas dos centros de traficância de além-fronteiras, e naquelas em que os acidentes 

geográficos abriram indiferentemente ao guerreiro ou ao mercador”78.

As feiras portuguesas realizavam-se em aglomerações de pequenas dimensões, 

afastando, novamente a teoria de que estiveram na origem dos grandes pólos urbanos.

Em Portugal houve feiras em vilas, aldeias, póvoas e burgos […]. Algumas delas foram instituídas 

em localidades afastadas das vias principais de comunicação, ou arredadas dos grandes centros 

abastecedores, juntamente com o fito de drenar para esses pontos os produtos que a sua situação 

desfavorável não lhes permitia alcançar com facilidade.79

Assim, as feiras portuguesas procuravam, acima de tudo, funcionar como processo de 

abastecimento da população. Este tipo de comércio pretendia, para além da sua função 

primária de abastecimento, actuar como factor de desenvolvimento atraindo população 

para a sua proximidade. Podemos associar o desenvolvimento do comércio nos povoados 

como uma forma de reforçar certas povoações.

O estabelecimento de um povoado, assim como a regulação da sua organização, e 

a instituição de feiras no mesmo espaço são processos simultâneos, ou, pelo contrário, 

podem ocorrer em momentos distintos?

[…] a feira aparece como um privilégio concedido nos forais que regulam a organização, ou a 

reorganização, de certas povoações, mas a carta de feira é que constitui o diploma por excelência 

da instituição dessa modalidade de reunião mercantil, sem relação alguma com o tipo de foral 

do povoamento que a recebe. Talvez esse documento oficial tenha nascido da necessidade de 

fixar juridicamente, em localidades, já com a organização municipal estabelecida, um organismo 

regulador da sua vida económica e mercantil.80

Esta explicação de Virgínia Rau parece tornar evidente que o estabelecimento das 

feiras e dos povoados se distanciam, no entanto, acreditamos que, apesar de entidades 

aparentemente autónomas, se beneficiam mutuamente no desenvolvimento.

Deste modo, o que está em causa é perceber de que forma a feira é capaz de ser motriz 

de desenvolvimento de um determinado território. Não nos interessa obter uma resposta 

78.  RAU, Virgínia, op. cit., p. 156.

79.  Idem, ibidem, p. 39.

80.  Idem, ibidem, p. 152.



56 A PROPÓSITO DO ESPAÇO DA FEIRA NA MAIA

definitiva para a questão se será o lugar que constrói a feira, ou se, pelo contrário, será a 

feira que impulsiona o processo de construção do lugar.

2.2.1. | Localização do espaço da feira nos povoados

As motivações para a distribuição das feiras no território não se esgotam nas questões 

de acessibilidade nem nas questões de decretos político-administrativos, como vimos 

até então. Questões geográficas, morfológicas, assim como económicas e religiosas, são 

também elas justificação para a implantação de uma feira em determinado território.

O tipo de povoação pode ter tido alguma influência na determinação dos locais 

com feira81, no entanto, tal como Virgínia Rau, não temos dados suficientes para poder 

contradizer a sua afirmação. O que pretendemos perceber é onde as feiras se implantam 

no território, independentemente do seu tipo de povoado.

Não ignorando a complexidade e especificidade de cada situação, podemos arriscar 

distinguir o posicionamento das feiras no território em duas situações: feiras de pequena 

dimensão dispersas por diferentes freguesias de um mesmo concelho, como é o caso do 

concelho da Maia, ou concelhos em que se realiza apenas uma única feira de dimensão 

superior, como se verifica em Vila Nova de Famalicão e Barcelos82.

As feiras não limitam a sua localização, como vimos até então, pela proximidade aos 

sistemas de comunicação. A presença de elementos religiosos, como igrejas e capelas, 

foi também, ao longo dos séculos, um factor que influenciou e condicionou a fixação 

de feiras. De rara ausência em qualquer povoado, e quase sempre situadas num local 

amplo e arejado, as igrejas constituem um ponto de referência nas povoações. Assim, o 

desenvolvimento urbano de um aglomerado gera-se, muitas vezes, em torno de um largo 

ou praça, influenciado pela igreja, que exerce uma função estruturadora. Em alguns 

casos, resulta evidente, quer pela proximidade física quer pela motivação religiosa do 

acontecimento feira, uma relação com a igreja. Quanto à influência que esta possa exercer 

sobre a localização das feiras, acredita-se que muitas tiveram “o seu berço junto à capela 

81.  Virgínia Rau não possuía dados suficientes para determinar que tipos de povoação tinham feira, mas “é possível 

que o seu tipo, disperso ou aglomerado, influísse no aparecimento das feiras.” Idem, ibidem, p. 156.

82.   Tornou-se necessário recorrer a casos exteriores ao concelho da Maia. Consideram-se apenas casos no Entre 

Douro e Minho por serem aqueles que possuem maior proximidade quer física quer histórica com o objecto de 

estudo, para além de serem casos demonstrativos pelas feiras de larga tradição que se realizam nestes espaços, 

representativas da construção do lugar e da sua história.
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de algum orago venerado”83. Por isso, muitas vezes, a feira é associada a eventos de culto 

religioso, onde se crê que a presença de construções religiosas, lado a lado, com o espaço 

definido para as trocas comerciais protege o lugar. Nos casos de estudo, esta situação 

verifica-se no Castêlo da Maia, Maia, Pedras Rubras e Santana. As feiras, intimamente 

ligadas às celebrações de algum santo venerado, ajudaram a manter as reuniões do povo 

onde eram conjugadas necessidades religiosas e profanas.

Foi em torno da igreja que muitas vezes se concentrou o casario. Foi à sua volta ou à sua frente 

que se organizaram os adros ou as praças, onde se reúnem os habitantes da terra para conviverem, 

folgarem ou tratarem dos negócios correntes.84

As feiras necessitavam de um terreiro vasto de dimensão suficiente para acolher 

mercadorias e pessoas. Este espaço era, geralmente, a praça principal das povoações, à 

qual se atribui um valor e um papel importantes nas dinâmicas urbanas, funcionando como 

o centro da vida comum, onde os habitantes se reúnem para sociabilizarem e tratarem 

de negócios e onde se implantam os principais edifícios. No entanto, nem sempre este 

espaço coincide com o espaço religioso, onde se encontra a igreja. Podem existir, quando 

se tratam de aglomerações de maior dimensão, dois espaços com estas características, 

um religioso marcado pela presença da igreja e um cívico marcado, geralmente, por um 

edifício administrativo.

Os espaços de feira nem sempre possuíram uma localização fixa. A permanência do 

lugar é variável, deslocando-se e mudando-se para acompanhar as dinâmicas urbanas. 

Precisamente para poder acompanhar as dinâmicas urbanas, as feiras tiveram que, em 

alguns momentos da história, deslocar-se para novos espaços. Estas situações verificam-

se em feiras de larga tradição como em Barcelos e Vila Nova de Famalicão. O caso de 

Barcelos torna-se interessante pelo facto de até certo momento acontecer no interior da 

das suas muralhas e quando necessitou de se expandir, ao contrário de outras cidades 

muralhadas como o Porto em que as feiras se subdividam pelas portas, a feira de Barcelos 

criou o seu próprio espaço gerando uma nova centralidade que deixava de estar restrita à 

função religiosa ou cívica do povoado, podia ser também comercial. Relativamente à feira 

de Vila Nova de Famalicão, que se aproxima de um dos casos de estudo – a feira da Maia 

– por se encontrar numa encruzilhada, constata-se que a sua transferência se motivou pela 

alteração do espaço público em que se instalava, tornando-se o espaço demasiado urbano 

83.  Idem, ibidem, p. 34.

84.  Arquitectura Popular em Portugal, op. cit., p. 271.
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Figura 14. Campo da Feira de Barcelos e Hospital da Misericórdia, 1903(?)

Figura 15. Planta da Vila de Barcelos, desenho de Custódio José Gomes de Vilas Boas, 1806
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para acolher este tipo de eventos comerciais. Seguidamente detalhamos cada uma destas 

feiras de modo a que se compreenda a sua localização nos povoados, assim como a sua 

potencial dinamização do espaço público onde se implanta.

As origens da feira de Barcelos85 permanecem incertas, no entanto pelo que foi possível 

apurar a primeira referência a esta feira surge num espaço intramuros, a Praça do Apoio86. 

O comércio também se efectuava junto das portas da muralha, pontos estratégicos por 

constituírem os únicos locais de comunicação entre o interior e o exterior, que, pela 

localização nas suas proximidades de pequenos largos, deram origem ao aparecimento de 

campos ou rossios no espaço exterior adjacente.

No entanto, pelo crescente aumento demográfico, uma população sufocada e 

comprimida dentro de muros é arrastada para fora na procura de locais mais espaçosos. 

Supõe-se que, em 1504, quando se deu o Milagre das Cruzes87, a feira já se encontraria 

num espaço exterior às muralhas, o antigo Campo da Feira, hoje Campo da República, e, a 

confirmar-se, demonstra-se que a feira já teria relativa importância para que não existissem 

no interior da cidade espaços com capacidade suficiente para acolher a feira.

A evolução da feira de Barcelos, com o seu estabelecimento em local aproximado ao 

da actualidade, ou seja, nas imediações da Igreja do Senhor Bom Jesus da Cruz deverá 

remontar aos séculos XVII ou XVIII. Segundo Carlos A. Ferreira de Almeida, o espaço da 

feira setecentista compreendia uma área “desde o Templo do Senhor Jesus da Cruz ao 

extremo do Campo 5 de Outubro, alargando-se, no começo, até ao convento dos frades 

85.  A feira de Barcelos, segundo Carlos A. Ferreira de Almeida, “já devia existir nos meados do século XIII, quando 

por toda esta área, os cereais se avaliavam pela “medida de Barcelos”” (ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira. Barcelos. 

1.ª ed. Lisboa: Presença, 1990, p. 85). No entanto, a primeira referência documentada desta feira é posterior, 

datando de 1412, quando o rei D. João I, a pedido do seu filho D. Afonso, concedeu a esta vila uma feira de ano, 

com duração de 1 a 15 de Agosto, franqueada e com os mesmos privilégios da de Trancoso. A escolha da data 

remete para o facto de por esta altura acontecer a festa litúrgica do Salvador e patrono do local, ao sexto dia de 

Agosto. Em 1427, desconhecendo as razões, passa a realizar-se em Outubro, e mais tarde, em 1455, de modo a 

motivar a ampliação de privilégios, passa a realizar-se na altura do Corpo de Deus, dez dias antes e oito depois 

(RAU, Virgínia, op. cit., p. 139). Quanto à sua periodicidade, não se sabe ao certo quando passou a ter um ritmo 

semanal, à quinta-feira, mas para o mesmo autor, “não terá sido antes dos finais do século XVII ou inícios de 

setecentos” (ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira. Barcelos, op. cit., p. 87).

86.  Feira de Barcelos. Disponível em: http://www.cm-barcelos.pt/visitar-barcelos/sinta/feira-de-barcelos (consultado 

em 25 Outubro de 2018).

87.  “Em 1504, sob o reinado de D. Manuel I, numa sexta-feira, dia 20 de Dezembro, por volta das 9 horas da 

manhã, o sapateiro João Pires regressava da missa da ermida do Salvador. Ao passar no campo da feira de Barcelos, 

observou na terra uma Cruz de cor preta. [...]. As cruzes apareciam sob a forma de uma nódoa negra que ia 

crescendo até se formar uma cruz perfeita, em que a cor não ficava só à superfície, mas penetrava em profundidade 

na terra. Por mais que se cavasse, sempre se achava.” Idem, ibidem, Disponível em: http://www.cm-barcelos.pt/

visitar-barcelos/sinta/feira-de-barcelos (consultado em 25 Outubro de 2018).
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[hoje Misericórdia]. Mas a grande espinha dorsal da feira estava na sequência da “calçada” 

que seguia para norte, para Ponte de Lima”88. Já no século XIX, distribuía-se por três campos, 

sendo que no Campo de S. José, antigo Campo da Madalena, se realizava a feira de todo 

o gado, no Campo dos Touros, hoje Campo 5 de Outubro, fazia-se a feira da louça e, no 

Campo da Feira, vendia-se o gado vacum e os outros produtos característicos da feira.89

O caso de Barcelos volta a reforçar a proximidade entre a localização dos espaços de 

devoção religiosa e o espaço de trocas comerciais, senão vejamos esta relação em dois 

momentos da história de Barcelos. O antigo Campo da Feira foi noutros tempos Campo 

do Salvador “porque nele se localizava uma capela desta invocação que terá desaparecido 

pelos começos do século XVII”90. A Igreja do Senhor do Bom Jesus da Cruz91, aberta ao 

público em 1710 e que assinala o miraculoso aparecimento de uma cruz de cor negra no 

chão, permitiu que este local se tornasse num ponto de encontro com elevada afluência, 

tendo funcionado como uma âncora para o desenvolvimento da feira de Barcelos.

Todas estas circunstâncias motivaram um desenvolvimento ímpar desta feira marcada 

pela ruralidade e pela venda de produtos artesanais locais, assim como este evento 

comercial permitiu que se introduzissem novas dinâmicas que expandiram Barcelos para 

fora de muros.

A instituição da feira de Vila Nova de Famalicão92 parece em muito relacionar-se com a 

feira como dinâmica de povoamento que abordamos, visto que a intenção do acto régio foi 

88.  ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira. Barcelos, op. cit., p. 87.

89.  Feira de Barcelos. Disponível em: http://www.cm-barcelos.pt/visitar-barcelos/sinta/feira-de-barcelos (consultado 

em 25 Outubro de 2018).

90.  ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira. Barcelos, op. cit., p. 86.

91.  Nesse mesmo local, no local do aparecimento da cruz, foi erguido um cruzeiro em pedra com as dimensões da 

cruz miraculosamente aparecida, e, em 1505, construiu-se uma ermida.

92.  Encontramos referência à feira de Vila Nova de Famalicão em três períodos diferentes. A primeira referência 

surge, em 1205, quando D. Sancho I outorga carta de foral aos povoadores do reguengo de Vila Nova ordenando 

que “façais uma feira de Domingo, de quinze em quinze dias, e pagueis portagem como pagam em S. Pedro de 

Rates. E que todos os que vierem à feira não serão penhorados ou retidos por “calúnia” sobre qualquer acção 

cometida nesse dia.” (SALGADO, Padre Benjamim. Vila Nova entre dois Forais. Vila Nova de Famalicão: Quasi 

Edições, 2005, p. 32). Nos meados do século XVII, segundo o abade Caetano José de Sousa Rebelo (integrada na 

preparação do Dicionário Geográfico do Padre Luís Cardoso, data de 23 Abril de 1758), “tem duas feyras grandes 

em cada anno, a saber, huma em dia de S. Miguel, ou da Apparição de São Miguel a oito mes de Mayo, que dura 

dois dias, a saber, o dia do Anjo, e o seguinte, e o outro em o dia da dedicação do mesmo Anjo São Miguel, ou para 

milhor dizer do mesmo Arcangelo São Miguel a vinte e nove de Setembro que dura tambem este dia, e o seguinte, 

as quaes feyras são francas para os do termo, e captivas para os de fora dele, [...] demais destas feyras tem mais 

outras feyras de hum dia cada huma, e são todas de quinze em quinze dias as quartas feira sim, e outra não, tão 

bem francas para os do termo, e captiva para os de fora.” (SILVA, António Joaquim da. Imagens de Famalicão Antigo. 

Vila Nova de Famalicão: Câmara Municipal de V. N. Famalicão, 1990, p. 37).
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precisamente a de povoar um reguengo, ou seja, um terreno que dependia directamente da 

Coroa e que se encontrava inculto e que, pela leitura do documento régio, já existiria antes 

de ter sido outorgado o foral93. “Acenando com privilégios e vantagens, que convencessem 

ao cultivo da terra os que dela andassem arredidos”94, o rei foi capaz de promover o 

povoamento destas áreas incultas, assim como aumentar a importância socioeconómica 

desta vila. Uma das regalias apresentadas aos povoadores foi a criação de uma feira 

quinzenal à quarta-feira que, em 1839, se tornou semanal.95

Se não fundou Vila Nova, pois esta já existia, valorizou-a com uma zona novíssima, enriqueceu-a 

com novas possibilidades criadoras de rendimento, tornou-a um centro agrícola mais pujante e 

produtivo, estimulando logicamente o comércio local, o que tornou Vila Nova um bom centro 

rural e comercial, valorizado ainda mais com a criação de uma feira quinzenal, das mais antigas 

do Reino.96

Tal como os outros casos apresentados, Vila Nova de Famalicão possui uma situação 

privilegiada pela proximidade a uma via romana, pondo-se à margem da via militar que 

ia de Braga ao Porto. Esta via não passaria no centro da povoação que se tornaria a actual 

cidade de Vila Nova de Famalicão. Contudo, esta situação alterou-se na segunda metade do 

século XIX, promovida por um conjunto de medidas políticas que se traduziu na construção 

de inúmeras estradas, estabelecendo-se uma nova ligação entre os núcleos de Braga e Porto 

que atravessava o local de realização da feira, o Campo Mouzinho de Albuquerque97. Esta 

nova estrada desviava-se do então centro da povoação e início desta, “a rua Direita, é 

conjunctamente com a Praça da Motta [actual Praça 9 de Abril], o princípio fundamental 

da Villa”98, com o pretexto de “ficar defeituoza pelas tortozidades”99 que tinha de descrever, 

deslocando-se para nascente, atravessando precisamente o espaço da feira. Este novo eixo 

permitiu a Vila Nova de Famalicão expandir-se, tendo a população se fixado ao longo 

deste percurso. Pelos dados obtidos, a feira já se realizaria neste espaço antes da passagem 

da referida estrada aberta ao público em 1850, já que antes de 1841, existe referência à 

dimensão do terrado da feira que era “menos espaçoso do que hoje é e que era ocupado 

93.  SALGADO, Padre Benjamim. op. cit., p. 55.

94.  Idem, ibidem, p. 55.

95.  Idem, ibidem, p. 37.

96.  Idem, ibidem, p. 55.

97.    Em 1898, o Campo da Feira passa a ser designado por Campo Mouzinho de Albuquerque (SILVA, António 

Joaquim da, op. cit., p. 290). Hoje denomina-se Praça D. Maria II.

98.  Idem, ibidem, p. 15.

99.  Idem, ibidem, p. 46.
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Figura 16. Feira de Vila Nova de Famalicão – presença da Capela de Santo António, 

anterior a 1921

Figura 17. Feira de Vila Nova de Famalicão – estrada Porto-Braga, anterior a 1921

Figura 18. Feira de Vila Nova de Famalicão – Campo Mouzinho de Albuquerque, 1937
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quazi todo por barracas de taboado cobertas de colmo, para as feiras, sem alinhamento 

de forma, e quazi que sem casas em volta.”100 O arranjo do terrado da feira foi prioritário 

em relação à construção da estrada Porto–Braga, ao contrário do que se poderia pensar, 

demonstrando a relevância que este espaço, ocupado semanalmente, tinha para a vila, 

tendo passado por sucessivas reformas. Ainda antes da abertura da estrada, em 1842, dá-

se início à primeira grande reforma do Campo da Feira, “na quel pedião se dece hua 

nova forma e regularidade ao terreno do mercado e feira desta Villa, fazendo-se demolir 

as barracas ali exzistentes para o fim de se alinharam nos locais competentes, e com mais 

semetria e arranjo.”101 A profusão e confusão de barracas construídas eram o principal 

problema que se pretendia resolver, no entanto, estas primeiras obras de remodelação 

do espaço da feira não obrigaram à demolição de todas as barracas e, apenas dezoito 

anos depois, é destruída a última. Com a abertura da nova estrada Porto–Braga, em 1850, 

as atenções voltaram-se novamente para o Campo da Feira, retomando-se as obras de 

melhoramento do espaço que se encontrava num estado ruinoso, pedindo-se “além do 

nivelamento do terreno”102, “a demolição das barracas e a expropriação de vários terrenos 

particulares que ainda subsistiam.”103

Resolvidos os problemas que as anteriores reformas tinham deixado em aberto, 

em 1880, o Campo da Feira é novamente reformulado dando origem à feira do século 

seguinte.104 As principais alterações deste espaço consistiram na “abertura e pavimentação 

de uma rua a Norte do Campo, o rebaixamento do terreno defronte dos prédios do Montulo 

e a construção de servidões, da estrada Porto–Braga para o referido Campo da Feira. É de 

crer, igualmente, que o Picadeiro fosse uma das resultantes destas obras.”105 Todas estas 

sucessivas alterações do espaço da feira parecem pronunciar uma forte dinâmica que este 

tipo de evento era capaz de imprimir numa vila que “antes de 1835, só tinha bem poucas 

e fracas casas na Rua Direita, na Praça da Motta, no princípio da Rua de Santo António, 

no Beco e Travessa das Laranjeiras, e ao longo do Campo da Feira.”106 A existência de um 

espaço tão dinâmico que, uma vez por semana se transformava, conjuntamente com a 

100.  Idem, ibidem, p. 15.

101.  Idem, ibidem, p. 39.

102.  Idem, ibidem, p. 39.

103.  Idem, ibidem, p. 39.

104.  “Infelizmente esta reforma, considerada pelos contemporâneos como a origem do Campo da Feira dos 

princípios deste século, é a menos conhecida, pelo desaparecimento do processo e as parcas referências nos livros 

de actas e noutros documentos camarários” Idem, ibidem, p. 42.

105.  Idem, ibidem, p. 42.

106.  Idem, ibidem, p. 15.
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construção da nova ligação do Porto a Braga que alterou por completo a fisionomia deste 

núcleo urbano e que atravessava este espaço a poente, criaram condições ideais para as 

actividades comerciais. Assim, pela crescente importância que este espaço parecia ganhar, 

construíram-se inúmeros edifícios como hotéis e casas de espectáculo.107 Não podemos 

deixar de referir a presença de uma edificação religiosa que compunha este espaço a 

norte, a Capela de Santo António, santo comemorado nas festas da cidade. No entanto, em 

1922108, esta capela iniciou um processo de transferência para um novo local, próximo da 

localização original, sendo reedificada dois anos mais tarde, deixando de fazer parte do 

espaço da feira.

Este espaço teve uma grande importância no desenvolvimento da vila, sobretudo pelo 

factor económico associado à feira, no entanto, o Campo Mouzinho de Albuquerque deixou 

de acolher a realização da feira na segunda metade do século XX. Sem conhecimento 

das causas que motivaram a transferência, podemos apontar dois acontecimentos que 

provavelmente tiveram interferência para a decisão de deslocar o espaço de feira. O 

primeiro motivo relaciona-se com a construção de um mercado, em 1952, inserido num 

conjunto de obras de melhoramento da vila, com o objectivo de descongestionar o espaço 

até então de feira e oferecer melhores condições de higiene109. O segundo prende-se com 

o novo arranjo do Campo Mouzinho de Albuquerque, em 1965, que consistiu na “divisão 

em duas grandes praças perfeitamente conformadas”110, onde sete anos mais tarde se 

implantou um edifício de carácter cultural, a Fundação Cupertino de Miranda.

Esta praça foi acompanhando o desenvolvimento de Vila Nova de Famalicão, sendo 

que esta renovação lhe trouxe uma maior importância já que a tornou num dos espaços 

centrais da vila. Assim, considerava-se que a realização da feira neste espaço seria dar-lhe 

um uso menos nobre, pelo que a feira devia relocalizar-se. Distanciado por uma rua, Rua 

do Ferrador, encontramos o novo Campo da Feira111, espaço amplo e arborizado, capaz de 

acolher as necessidades para este tipo de comércio.

107.  A título de exemplo, temos notícia de, em 1908, inaugurar o Pathé, o primeiro cinema que existiu em 

Famalicão, que apareceria como melhoria relativamente a outro que existia no Campo da Feira, pelo menos desde 

1901. Em 1913, é substituído pelo Salão Olímpia. Um pouco mais tarde, em 1943, inaugura-se o Hotel Garantia. 

Idem, ibidem, pp. 291-294.

108.  Idem, ibidem, p. 292.

109.  Mercado Municipal de Famalicão. Disponível em: http://famalicaoid.org/ficha.aspx?t=i&id=105 (consultado 

em Abril 2016).

110.  SALGADO, Padre Benjamim, op. cit., p. 120.

111.    A feira é transferida novamente, no final do século XX, para um espaço adjacente a este Campo da Feira. A 

transferência de local de feira deverá estar, muito possivelmente, relacionada com a maior capacidade deste novo 

espaço.
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Estes casos serviram de mote para o estudo da localização dos espaços de feira no Entre 

Douro e Minho, tentando procurar diferentes circunstâncias de posicionamento dos espaços 

de feira nesta região, onde o concelho da Maia se insere. Não os podemos classificar 

como casos-tipo, ou seja, tentar enquadrar todas as feiras que existem restringindo-nos 

a estes objectos de estudo. Obviamente que, por se inserirem na mesma região, terão 

algumas semelhanças quer pelo tipo de morfologia do território quer pela história do 

país, no entanto apenas pretendem ser casos exemplificativos, conscientes do infindável 

número de possíveis variantes que possam existir. Importa entender que os espaços das 

feiras evoluíram, o que, por vezes, obrigou à sua transferência. Apesar da multiplicidade 

de factores inerentes à transferência da feira para um novo espaço e da especificidade de 

cada um dos casos, é transversal a transferência como resposta às novas necessidades face 

às limitações do espaço original.
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3.1. |O LUGAR DA FEIRA

Após um enquadramento territorial dos espaços da feira de Maia, procurando 

factores que condicionassem a sua existência, com particular interesse na evolução das 

acessibilidades numa tentativa de estabelecer possíveis associações entre as diferentes 

localizações destes espaços comerciais, importa agora fazer uma aproximação a esses 

mesmos espaços e reconhecê-los.

Pelo processo já descrito de grande transformação do concelho da Maia, com maior 

relevância nas últimas décadas, estamos perante um território com uma grande diversidade 

e complexidade morfológica. Aqui condensam-se e coexistem os núcleos rurais, fruto do 

passado agrícola, pequenos núcleos urbanos e uma cidade. Os espaços da feira que a 

seguir se estudam reflectem um conjunto de variantes consoante a sua maior distância/

proximidade a cada um destes núcleos.

Para cada espaço, elaborou-se uma leitura expositiva que pretende, em primeiro lugar, 

contextualizar a parte do território em estudo, percebendo as suas principais características 

e transformações ao longo do tempo. Analisa-se o lugar da feira desde a sua implantação 

à sua organização e as acções que lhe são associadas, como as romarias. Partindo de uma 

base comum, esta análise deve responder aos aspectos mais relevantes de cada caso, não 

tendo de obedecer a uma estrutura rígida de análise dada a variação entre os espaços. A 

compilação das informações ajudará a construir a história do lugar e do próprio fenómeno 

da feira.





Custóias. Esc:1/4500

Quadro II
Casos de estudo

Santana. Esc:1/4500 Lameira. Esc:1/4500

Castêlo da Maia. Esc:1/4500 Maia. Esc:1/4500 Pedras Rubras. Esc:1/4500

Caso 1 Caso 2 Caso 3

Caso 4 Caso 5 Caso 6
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Figura 19. Monte de Santo Ovídio, sem data

A apropriação deste território terá acontecido numa época remota, acreditando-se que no alto do Monte de Santo 

Ovídio terá existido provavelmente um castro, como noticia Carlos A. Ferreira de Almeida “o aparecimento ali 

de moedas romanas, colocando a hipótese de existência de uma ocupação daquela época” (GOMES, Paulino, e 

SILVA, João Pinto da, op. cit., p. 71). Este monte dispõe de uma implantação topográfica estratégica que lhe permitia 

um controlo visual total sobre o território envolvente. O próprio topónimo Castelo indicia também a existência 

de um castro, visto que deriva de castrelejo, forma diminutiva do século XVI de castro, segundo um estudo do 

padre Domingos Moreira (PACHECO, Hélder, op. cit., p. 73). Foi, então, a partir do núcleo de Santo Ovídio que 

o Castêlo da Maia se desenvolveu. Junto deste, passa o antigo caminho romano que ligava Bracara–Cale, actual 

Estrada Nacional n.º 14, confirmando a presença do povo romano nestas terras. Este eixo viário edificado ao longo 

do tempo conjuntamente com o núcleo que envolve o Monte de Santo Ovídio constituíram a espinha dorsal deste 

espaço.

3.1.1. | Castêlo da Maia
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Figura 20. Feira das Cebolas, Castêlo da Maia, sem data
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Uma vez por ano, no último domingo de Agosto, na capela no cimo do Monte de 

Santo Ovídio realiza-se a romaria em honra ao santo que lhe dá nome. Durante a festa, na 

base do outeiro, realiza-se a feira anual, a chamada Feira das Cebolas que são “três dias 

de toneladas daqueles bolbos, melancias e melões, misturando os cheiros […] vindos das 

terras das masseiras da Póvoa e além”1. Esta é uma tradição que permanece até aos dias 

de hoje.

Neste mesmo lugar, até décadas atrás, realizava-se também a feira semanal. Todas as 

segundas-feiras, tal como acontecia na feira anual, o Monte de Santo Ovídio enchia-se de 

produtores e compradores. A criação de uma feira neste lugar parece ser consequência de 

uma confirmação de poder local. Pelos dados consultados, esta feira terá sido criada pela 

Câmara Municipal da Maia em 18452, portanto anterior à deslocação da sede de concelho 

para a Maia, em 1902, tendo sido inclusivamente um dos argumentos apresentados para a 

dissuasão da transferência, conforme abordado. No entanto, a feira ter-se-á mantido após 

este acontecimento já que encontramos no acesso 1 (Quadro III) uma inscrição com a data 

de 31 de Outubro de 1906.

A feira do Castêlo da Maia associa-se à presença de um elemento de carácter religioso, 

a Capela de Santo Ovídio (A) sobre o espaço onde se estabelecem as trocas comerciais, 

numa crença de protecção do lugar. A feira desenvolver-se-ia na base do Monte de Santo 

Ovídio, ao longo da plataforma que antecede a subida da capela. Esta plataforma a sul 

encontra-se tratada com a existência de um espaço de restauração, a construção de um 

espelho de água e colocação de bancos. A feira deveria ainda prolongar-se pela Praça 5 de 

Outubro, como hoje acontece na celebração da feira anual.

Destacamos ainda a presença de património cívico, o edifício dos antigos Paços do 

Concelho – onde actualmente funciona o Museu de História e Etnologia da Terra da 

Maia (B). Este volta-se para a Estrada Nacional n.º 14, antigo percurso romano Porto–

Braga. A presença destes elementos tanto religiosos como cívicos e a passagem de uma 

via importante foram fundamentais para a instituição da feira neste lugar. Marcava-se a 

centralidade do Castêlo da Maia.

O edificado contemporâneo à existência da feira, que se prolongava essencialmente 

na referida estrada nacional, apresentava um a dois pisos com algum comércio no piso 

térreo. A existência de quintas na envolvente próxima, como é o caso da Quinta da Gruta, 

1.   PACHECO, Hélder, op. cit., p. 74.

2.   GOMES, António de J. As actividades económicas de Matosinhos, 1850 a 1910: a agricultura, a indústria, o 

comércio. Matosinhos: Câmara Municipal de Matosinhos e Editorial Maresia, 2005, p. 266.
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remete-nos para o seu passado rural. No entanto, com o crescimento nas últimas décadas 

desta freguesia, novos eixos de expansão desenvolveram-se e os edifícios plurifamiliares 

proliferaram, apresentando um número máximo de sete pisos com comércio de proximidade 

no piso térreo. A fixação do Instituto Superior da Maia (ISMAI), em 1990, trouxe uma maior 

dinamização e necessidade de habitação para este lugar.

Possivelmente pelo desenvolvimento a que se assistia, em 19633, construiu-se o 

Mercado Municipal do Castêlo da Maia (C), da autoria do arquitecto António Machado, 

situado a Noroeste do Monte de Santo Ovídio, próximo da Igreja Paroquial de Santa Maria 

de Avioso. O antigo espaço de feira pela sua importância histórica e centralidade, apesar 

de já não ser sede de concelho, poderia não se coadunar com a realização de feiras 

semanais, pelo que era necessário encontrar um novo espaço que acolhesse as actividades 

comerciais semanais, com melhores condições para a sua realização do que aquelas que 

o espaço da feira oferecia. Estávamos perante uma crescente preocupação com a higiene 

e salubrização na forma como se colocavam os produtos à venda.4 O carácter permanente 

e de funcionamento diário do mercado permitia-lhe ainda oferecer uma maior variedade 

de produtos.

Apesar do seu carácter fixo, o Mercado Municipal do Castêlo da Maia não se compõe 

apenas de postos de vendas de abertura diária. No seu interior, criou-se uma área disponível 

para acolher a feira semanalmente. Este espaço encontra-se dividido em sectores, tal como 

acontece nas feiras, e apresenta como suporte à venda um conjunto de bancas. Este assunto 

receberá novamente atenção nesta dissertação.

3.   Inquérito à arquitectura portuguesa do século XX. Disponível em: http://www.iap20.pt (consultado a 15 Maio 

2019).

4.  O Mercado Municipal do Castêlo da Maia insere-se num período de investimento na construção de obras 

públicas realizado entre 1947 e 1974 pelo Ministério das Obras Públicas. Os mercados enquadraram-se nas 

políticas de Melhoramentos Urbanos da estruturação do território realizado neste período. MILÃO, Cristina Susana. 

O mercado praça na cidade: a transformação do espaço e lugar de troca no caso da arquitetura portuguesa. 

Dissertação de Doutoramento, Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 2014, p. 146



Quadro III
Feira do Castêlo da Maia

[A] Capela Santo Ovídio [B] Antigos Paços do Concelho (Museu História e Etnologia da Terra da Maia)

Antigos Paços do Concelho (à esq.) e a Estrada Nacional n.º14 Praça 5 de Outubro Monte Santo Ovídio

Monte Santo Ovídio – plataforma Sul Monte Santo Ovídio – acesso 1 Monte Santo Ovídio – vista Norte Monte Santo Ovídio – vista Este Monte Santo Ovídio – acesso 2

[C] Mercado Municipal do Castêlo da Maia [C1] Mercado Municipal do Castêlo da Maia – vista interior
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Figura 21. Romaria à Nossa Senhora do Bom Despacho, sem data

A igreja de Nossa Senhora do Bom Despacho, localizada no término da Avenida Visconde de Barreiros, é um 

templo datado de 1738, ostentando “uma sóbria fachada ao estilo barraco nacional, austero e simples” (GOMES, 

Paulino, e SILVA, João Pinto da, op. cit., p. 83). Anteriormente, neste mesmo local, segundo o Padre Costa Maia em 

1956, citando um documento de 1642, terá existido “uma igreja românica “da invocaçam de Sam Miguel o Arcanjo 

com seu alpendre e campanário e sino”, já existente na freguesia no século XIII e confirmada nas Inquirições de 

1258” (PACHECO, Hélder, op. cit., p. 60). Nesta igreja de invocação a São Miguel, celebra-se a romaria à Senhora 

do Bom Despacho desde tempos recuados. As festas em honra da santa padroeira, uma manifestação de devoção 

popular onde se misturava o religioso e o profano, são uma tradição antiga na cidade da Maia e uma das maiores 

do Grande Porto, acontecendo no segundo domingo de Julho. Através de um excerto dos Estatutos da Irmandade da 

Coroa de Nossa Senhora do Bom Despacho, de 1730, presume-se que o culto à Nossa Senhora do Bom Despacho 

já se encontrava activo em 1680. O primeiro registo da procissão em honra à Nossa Senhora do Bom Despacho 

data de 1733 e foi redigido pelo pároco Luís de Oliveira Alvim. Nesta narração, faz-se referência à organização 

da procissão e ao percurso da procissão que passava por Barreiros, Souto, Viso, Estrada, Brandinhães, Barroco, 

Outeiro e Recamunde (MAIA, Manuel Joaquim da Costa. Achegas de monografia da vila da Maia. Maia: Câmara 

Municipal da Maia, 1986, p. 103). À romaria da Nossa Senhora do Bom Despacho “convergiam romeiros de todos 

os concelhos limítrofes e até de bem mais longe” (MARQUES, José Augusto Maia, op. cit., p. 81). Era, sobretudo, 

“gente do mar” que aqui se deslocava, visto que a imagem da Nossa Senhora do Bom Despacho está ligada à 

protecção dos homens do mar. Anualmente, agradecem-lhe as graças recebidas e invocam nova ajuda na sua 

protecção.

3.1.2. | Maia
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Figura 22. Vista para o recinto da feira da Maia, sem data
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A história da freguesia da Maia, até há pouco tempo, confundia-se com a implantação 

da Igreja de Nossa Senhora do Bom Despacho (B). Terá sido o núcleo fundador deste 

território, que viu a sua condição alterada com a deslocação da sede de concelho para este 

local, em 1902, tendo sofrido alterações profundas nas suas dinâmicas de desenvolvimento 

a partir desse momento. Foi precisamente num terreno próximo deste elemento religioso 

que se criou uma feira semanal que ocorre todos os sábados de manhã. Não foi possível 

apurar uma data para a sua criação, os únicos dados que dispomos é que, entre 1944 e 

1955, existe uma referência a um “Mercado Municipal-feira”5 nesta freguesia, e que, entre 

1979 e 1984, houve uma restauração da feira semanal da Maia.6 No entanto, este tipo de 

actividades comerciais pode ser anterior a estas datas. 

Delimitado pela Avenida Visconde de Barreiros a norte e a Rua Nova do Souto a sul, é um 

espaço descrito como “um lugar aprazível, com frondosos e vastos arvoredos”7. A edificação 

na envolvente ao espaço da feira é, maioritariamente, composta por habitação unifamiliar, 

sendo que na delimitação do espaço a poente existem alguns edifícios plurifamiliares, 

resultado da nova área de expansão. A zona a nascente constitui uma excepção, dado que 

o limite não se constrói por edificado. O espaço contacta com o Jardim das Pirâmides, 

uma resolução rodoviária para entrada e saída na cidade. Na transição entre o espaço da 

feira e o Jardim das Pirâmides, encontra-se uma zona arborizada que funciona como filtro 

entre ambos, na transição de escalas entre a velocidade da cidade urbana e o passado rural 

maiato que ainda permanece.

Como vimos, nas proximidades desta feira passam duas antigas vias romanas, a poente 

a Karraria Antiqua e a nascente a ligação entre Bracara–Cale. No entanto, esta última 

sofreu um desvio na década de 60 e passa agora mais próximo do espaço da feira com 

a designação de Via Norte (Quadro IV). As suas características alteraram-se, e hoje faz-

se por trânsito rápido pelo que, apesar da maior proximidade ao espaço em estudo, não 

existe qualquer relação directa entre este novo eixo viário construído e o espaço da feira. 

A Avenida Visconde de Barreiros crucial para a ligação entre o núcleo religioso – Igreja 

de Nossa Senhora do Bom Despacho –, o núcleo cívico – Paços do Concelho –, e o novo 

meio de transporte – comboio –, aparece mencionada anterior à construção da Via Norte8, 

5.  Uma das obras realizadas durante o mandato do presidente Dr. Carlos Pires Felgueiras entre 1944 e 1955. O 

Novo Rosto da Vila da Maia, 8.ª parte. In MAIA, Manuel Joaquim da Costa. Achegas de monografia da vila da Maia. 

Maia: Câmara Municipal da Maia, 1986, p. 136.

6.  Uma das obras realizadas durante o mandato do presidente Dr. José Vieira de Carvalho entre 1970 e 1984. O 

Novo Rosto da Vila da Maia, 8.ª parte. In Idem, ibidem, p. 138.

7.  MARQUES, José Augusto Maia. Maia: páginas de memória, op. cit., p. 82.

8.  O arranjo da Avenida Visconde de Barreiros foi uma das obras realizadas durante o mandato do presidente Dr. 
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supondo-se que o seu percurso seria sensivelmente o mesmo que existe actualmente. Esta 

avenida revelou-se de importância crucial para o desenvolvimento do núcleo da Maia, 

pois agregou um conjunto de elementos religiosos, cívicos e de mobilidade que definiram 

e impulsionaram o seu desenvolvimento.

O espaço da feira da Maia encontra-se num lugar topograficamente difícil devido às 

diferentes cotas das ruas que o circundam (corte A). Eleva-se perante a Rua Nova do Souto, 

construindo-se uma plataforma, e possui um desnível em relação à Avenida Visconde de 

Barreiros, apenas assumindo a mesma cota junto do Jardim das Pirâmides. Não foi possível 

obter dados acerca da topografia anterior à construção das plataformas que existem no 

interior do espaço da feira. Estas poderão ter sido uma forma de estabilizar o espaço para 

melhorar as acessibilidades a este local, assim como facilitar o comércio nos dias de feira.

No interior do recinto, existe uma fonte (D) que marca a centralidade do espaço, 

convergindo os vários percursos na sua direcção. Na área poente, existe ainda um 

bebedouro (E) e um pequeno edifício que se volta para o exterior do espaço da feira (F), não 

estabelecendo uma relação directa com este. Neste edifício, existem lojas9 – de momento 

encerradas – e na sua lateral funcionam instalações sanitárias.

Na zona noroeste do espaço da feira, existe uma capela setecentista – Capela do Senhor 

dos Amarrados (C) –, à cota da Avenida Visconde de Barreiros. Não pretende estabelecer 

relação visual com o recinto da feira já que se encontra de costas para este. No entanto, 

pelo alinhamento da sua fachada em relação à da Igreja de Nossa Senhora do Bom 

Despacho parece antes estabelecer uma relação visual com esta. A atitude de se voltar 

para o exterior do espaço pode ser entendida como forma de o abençoar, visto que a 

capela-mor é o elemento mais próximo do recinto da feira. Esta posição faz com que a 

capela não se subordine àquele espaço uma vez por semana, mas sim permanentemente 

ao espaço habitado, a rua. Não é apenas a Capela do Senhor dos Amarrados a voltar-se 

perante a Igreja de Nossa Senhora do Bom Despacho, mas sim todo o espaço constituído 

pela feira e capela.

Ao contrário dos restantes espaços estudados destinados à feira, existem estruturas fixas 

preparadas para receber os feirantes nos dias de actividade. Estas estruturas, que funcionam 

como abrigo, marcam os lugares de vendas onde os feirantes montam a sua própria banca 

e usam a própria estrutura como expositor. Localizam-se na parte poente, num total 62 

estruturas. O restante espaço é ocupado pelos feirantes com as suas próprias estruturas, 

Carlos Pires Felgueiras entre 1944 e 1955. O Novo Rosto da Vila da Maia, 8.ª parte. In MAIA, Manuel Joaquim da 

Costa, op. cit., p. 136.

9.  Dados conforme a planta fornecida pela Câmara Municipal da Maia.
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existindo 365 lugares de venda, localizados, sobretudo, a nascente.10 De momento, a feira 

encontra-se com fraca adesão, pelo que o espaço destinado a esta não está ocupado na 

sua totalidade. Muitas das estruturas fixas não são ocupadas (apenas 29 estão em uso) e 

na zona onde não existem estruturas apenas existem dois feirantes (pão e vestuário). No 

extremo poente, existem construções modulares, dezassete no total, onde funcionam os 

postos de venda que necessitam de maiores cuidados a nível de conservação alimentares, 

como o talho e a peixaria. De momento, apenas sete dos módulos estão ocupados (cinco 

talhos, uma peixaria e uma mercearia). Os topos destas construções modulares apresentam-

se como excepções à modulação. Enquanto o topo norte assume um volume diferente, 

apresentando só uma porta – funcionado aqui arrumos –, no topo sul, o módulo apresenta 

uma dimensão diferente. O espaço fecha-se sobre si mesmo, não aproveitando para rematar 

e estabelecer a ligação entre as duas plataformas – a feira e a Rua Nova do Souto.

10.  Dados conforme a planta fornecida pela Câmara Municipal da Maia.





Via Norte – barreira à expansão (à esq.)

A EN14 (Porto-Braga) divide a freguesia da Maia, no sentido 

Norte-Sul, em duas partes. A zona poente é aquela que mais 

se aproxima do passado maiato, essencialmente agrícola, 

pouco densa e com construções baixas. Pelo contrário, 

na zona a nascente, constrói-se em altura, construindo-

se a cidade contemporânea que permanece em constante 

crescimento. Esta estrada funciona como barreira contendo 

a expansão da cidade para poente, embora com algumas 

fugas, tendo-se fixado a Noroeste a Zona Industrial I. 

Avenida Visconde de Barreiros – eixo de ligação (em cima)

 

O viaduto que sobrevoa a EN14 na Avenida Visconde de Barreiros marca um eixo na ligação 

entre a cidade tradicional e a cidade recente, construída entre 1970 e 1974. Agregadora de 

um conjunto de edifícios importantes, comércio e serviços, esta avenida interliga o espaço 

religioso – a Igreja de Nossa Senhora do Bom Despacho – e o espaço cívico e político – a 

Praça do Município. Ainda no seu percurso passa junto do espaço da feira – o espaço 

comercial e social – e, da Junta de Freguesia, onde actualmente funciona, também, um 

posto dos correios. Agrega ainda a ligação à antiga estação de caminho-de-ferro. 

Via Norte e antiga via romana Bracara-Cale (à dir.)

É necessário advertir que o percurso efectuado pela antiga 

estrada Porto – Braga possui um desvio em relação ao actual. 

Foi a partir do lugar do Chiolo que se construiu um novo troço 

da EN14 em direcção ao Porto, que ao encontrar-se com a 

E.N.13 – que liga o Porto a Valença – forma a Via Norte. Este 

novo troço segue um caminho distinto não estabelecendo 

qualquer relação com o antigo percurso, que a partir do 

Chiolo se encaminhava para Praça do Município, seguindo 

para São Mamede de Infesta, em direcção ao Porto. 

 Via Norte – viadutos (à esq.)

Na freguesia da Maia são quatro os 

viadutos sobre a EN14 que estabelecem as 

conexões entre a região nascente e poente 

da cidade. Dois deles são destinados à 

passagem do metro – um é exclusivo para 

este meio de transporte, sendo mesmo 

uma estação – Parque da Maia (2005); o 

outro, sobre a Estrada Nacional n.º107, 

concilia o automóvel e o metro ligando-se 

à zona industrial I (1970-74). O viaduto a 

Sul é designado Via Periférica da Maia – 

circunvalação urbana ao centro da cidade 

da Maia permitindo escoar o trânsito do 

centro da cidade e um acesso mais eficaz à 

zona industrial.  

Quadro IV
Estrada Nacional n.º14 – Via Norte

Estrada Nacional n.º107 Avenida Visconde de Barreiros

Estação do Metro Parque da Maia Via Periférica da Maia

Avenida Visconde de Barreiros – percurso entre espaço da feira e Paços do Concelho

Via Norte - vista Norte

Via Norte - vista Sul
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Quadro V
Feira da Maia

Topografia do terreno e a colocação das estruturas fixas. Esc. 1/500

Junta de Freguesia da Maia[A]

Construções modulares – vista geral

Lugares de venda – estruturas móveis

Igreja Nossa Senhora do Bom Despacho[B] Capela Senhor dos Amarrados[C] Fonte[D] Bebedouro[E] Lojas e instalação sanitária[F]
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Figura 23. Primeira representação da freguesia de Moreira da Maia. Viagem de Cosme de Médicis por Portugal e 

Espanha (1668-1669). Desenho de Pier Maria Baldi

A história destas terras já é antiga, confirmada pela toponímia e pela arqueologia encontrada no local, e ainda por 

uma passagem de 1969 proferida pelo padre Domingos Moreira que indica que em “968 já aparecia a “villa que 

vocidant muraria suptus montis petras rubias”, ou seja, Moreira e o seu lugar Pedras Rubras” (PACHECO, Hélder, 

op. cit., p. 89).

3.1.3. | Pedras Rubras
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Figura 24. Praça do Exército Libertador e a Casa da Torre, 1920
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A Praça do Exército Libertador tem servido, ao longo do tempo, como espaço de 

reunião de pessoas, seja com fins comerciais, religiosos, lúdicos ou até militares – foi neste 

local que o exército de D. Pedro, em 1832, acampou após o desembarque em Pampelido, 

antes de partir à conquista do Porto.11 É aqui que todas as quintas-feiras se realiza a feira de 

Pedras Rubras, chegando o próprio espaço a apelidar-se, popularmente, de Largo da Feira. 

Esta feira é uma das mais concorridas da região e terá principiado em 1832 aquando da 

presença do exército liberal comandado por D. Pedro, no entanto a sua instituição apenas 

acontece em 190212 por decreto da Câmara Municipal da Maia.

A localização deste espaço face ao restante território é privilegiada, visto que por 

aqui passam, desde tempos remotos, importantes vias de ligação nacional. Este espaço é 

percorrido pelo menos desde a romanização, já que por aqui passava a via Veteris, mais 

concretamente pela Rua das Guardeiras, que confronta a poente o espaço da feira. Esta via, 

saída do Porto, estabeleceria a ligação entre a feira de Pedras Rubras e Custóias, seguindo 

para norte em direcção a Aveleda, como já foi abordado no capítulo anterior. Contudo, são 

os caminhos provenientes do mar que mais beneficiaram as actividades comerciais desta 

praça já que era a partir do litoral que “concorriam os carros de milho das freguesias da costa 

do mar, e várias cavalgaduras de farinha das proximidades do rio Ave”13. Esta situação ter-

se-á verificado pelo menos até à construção do aeroporto Francisco Sá Carneiro, em 1945, 

localizado muito próximo da Praça do Exército Libertador. No entanto, pela logística de 

implantação que é inerente a este equipamento de grandes dimensões, não nos é possível 

traçar estes caminhos que viriam do litoral, dado que muitas das ligações foram certamente 

interrompidas. A introdução do caminho-de-ferro com ligação entre o Porto e a Póvoa de 

Varzim, em 1875, por isso anterior à criação da feira por parte do município, revelou-se 

uma vantagem para aumentar a afluência à feira, facilitando o acesso dos lavradores e 

comerciantes. A passagem deste meio de transporte pode ter sido uma das consequências 

que levaram ao seu reconhecimento.

Os limites da Praça do Exército Libertador foram sendo construídos ao longo do tempo, 

tendo sido este local um terreno desocupado, que terá sofrido melhorias como justificação 

da importância crescente da feira que aqui acontecia, assim como a implantação de 

construções de relevo, tornando-se num dos espaços centrais de Pedras Rubras. Este foi 

o lugar de eleição para a construção de casas de lavoura ricas, constatando-se a presença 

11.  MARQUES, José Augusto Maia. Maia: páginas de memória, op. cit., p. 92.

12.  GOMES, António de J., op. cit., p. 266.

13.  Registo do Padre Joaquim Antunes de Azevedo, no final do século XIX. MARQUES, José Augusto Maia. Maia: 

páginas de memória, op. cit., p. 92.
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dos retornados “brasileiros”14, que quiseram erguer aqui as suas casas, como a “Casa da 

Torre” (A), localizada no lado norte da praça. Os edifícios envolventes à praça apresentam 

um a dois pisos, constituídos por habitações unifamiliares, pontuados por algum comércio 

no piso térreo, remetendo para o seu passado rural. Destaca-se a presença de dois edifícios 

em altura, o edifício em gaveto a norte na intersecção com a Rua das Guardeiras e o 

edifício que define o limite sul da praça, cujos pisos térreos se destinam ao comércio 

de proximidade, funcionando como complemento aos eventos comerciais semanais. Estes 

edifícios são reflexo do desenvolvimento a que se assiste em Pedras Rubras, em muito 

determinado pela implantação do aeroporto que tem vindo a crescer exponencialmente. 

O edifício a sul é acompanhado da construção de uma nova avenida, um novo eixo de 

expansão que duplica a circulação antiga, esperando-se uma nova densificação dinamizada 

pela presença do aeroporto.

No que diz respeito ao património arquitectónico religioso neste espaço, destaca-se 

a presença da Capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens (B)15, de um pequeno nicho 

de Alminhas junto desta, construções que datam do século XIX, e da Capela Paroquial 

do Cristo Rei (C), construída no século XX. As duas capelas apresentam implantações 

diferentes na sua relação com a praça. A Capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens 

encontra-se no extremo poente, enquanto a Capela do Cristo Rei se posiciona a nascente, 

não existindo um alinhamento entre elas. As duas voltam-se para a Rua das Guardeiras, 

encontrando-se na orientação canónica. Enquanto a fachada da Capela de Nossa Senhora 

Mãe dos Homens se volta directamente para a rua, não possuindo um espaço anterior à 

entrada da capela, apenas um passeio alargado, a Capela do Cristo Rei abre-se sobre a 

praça, tendo inclusivamente um pequeno adro, já que as plataformas que compõem o 

espaço terminam antes. Neste caso de estudo, é evidente a associação entre a presença de 

elementos religiosos e a realização de feiras.

Destacamos ainda a presença de uma antiga escola primária (E)16 e de uma construção 

de apoio à feira (D) no limite nascente da praça. Esta pequena construção, localizada 

atrás da Capela do Cristo Rei, apresenta várias funções. No seu interior, existem uns 

lavadouros, neste momento desactivados, e o que aparenta ser uma fonte desmontada, 

tendo possivelmente integrado aquele espaço, tal como observado no caso anterior. Nas 

traseiras do pequeno edifício, funcionam instalações sanitárias apenas utilizadas nos dias 

14.  Entenda-se “brasileiro” como o português que emigrou para o Brasil, no século XIX, e que voltou ao seu país 

enriquecido.

15.  No último fim-de-semana de Julho realiza-se uma romaria à Nossa Senhora Mãe dos Homens.

16.  Provavelmente esta escola pertenceu ao Plano dos Centenários, projecto levado a cabo pelo Estado Novo, em 

Portugal, entre 1941 e 1974.
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de feira, já que nos restantes dias se encontram encerradas.

A praça assenta sobre um terreno plano, dividindo-se o espaço em várias plataformas 

baixas e de largura variável, colocadas no sentido longitudinal, plantando-se árvores sobre 

elas. A mudança de material no pavimento da praça permite a distinção entre as funções de 

estar e circular. As plataformas, o espaço de estar, constroem-se em terra ou em betuminoso 

– a alternância dever-se-á a arranjos no espaço estando-se progressivamente a substituir 

a terra pelo betuminoso por uma maior comodidade, assim como para não provocar o 

indesejado pó –, enquanto o espaço de circulação se faz em cubo de granito. Obedece-se, 

regra geral, à estrutura preexistente, dado que as plataformas se ocupam com as bancas de 

venda que nos restantes dias servem de lugares de estacionamento, mantendo-se o espaço 

de circulação estabelecido.

Nos dias de feira, a praça é ocupada na sua totalidade, desenvolvendo-se até ao limite 

da antiga escola primária. Quanto à aproximação da feira aos elementos referência, junto 

da Capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens, a feira não se aproxima, ao contrário 

do espaço em volta da Capela do Cristo Rei que é ocupado na totalidade. Os feirantes 

posicionam as suas bancas mesmo junto à capela, não sendo sequer possível abrir a porta 

(figura 12). Na zona circundante da antiga escola primária, o mesmo se sucede. Pelo facto 

de estar vedada por painéis à espera de uma remodelação, é uma atitude aparentemente 

justificada, esperando-se que, após a sua reabertura, se liberte o espaço e esta não se 

oculte. Os bancos junto à Capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens são o único ponto 

de descanso em todo o espaço, contudo, nos dias de feira servem para prender coberturas 

das tendas.





Quadro VI
Feira de Pedras Rubras

Casa da Torre[A]

Praça do Exército Libertador – vista exterior

Capela N. Sra. Mãe dos Homens – relação com Rua das Guardeiras

Rua das Guardeiras – vista Norte Rua das Guardeiras – vista Sul Relação das duas capelas – Capela N. Sra. Mãe dos Homens e Capela Paroquial do Cristo Rei – com 

a Praça do Exército Libertador 

Praça do Exército Libertador em 

dia de feira – ocupação junto à 

Capela Paroquial do Cristo Rei

Capela Nossa Senhora Mãe dos Homens[B] Capela Paroquial do Cristo Rei[C] Construção de apoio ao espaço da feira[D] Escola Primária (encerrada)[E]

Praça do Exército Libertador em dia de feira – ocupação 

junto à Escola Primária

Praça do Exército Libertador em dia de feira – ocupação 

das plataformas e os corredores de circulação

Praça do Exército Libertador em dia de feira – toldos 

presos aos bancos

Praça do Exército Libertador – dia normal (à esq.) e dia de feira (à dir.)

Praça do Exército Libertador – vista exterior

Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4 Figura 5

Figura 6 Figura 8

Figura 7

Figura 9 Figura 11

Figura 10

Figura 12

Figura 13 Figura 14 Figura 15 Figura 16

0 2000 6000 m

Lojas

Restaurante/café

Banco

Capela N. Sra. Mãe dos 
Homens/Capela Cristo Rei

Feira de Pedras Rubras

Escola primária Parque estacionamento

OficinaCasa da Torre

Aeroporto Acessos

Objectos/edifíciosPercursos

Via Veteris

Recinto feira

a

[ABC]

a4

a3

a2

a1

a8

a7

a6

a5

C

B

D

E

A

R
. G

U
AR

D
EIR

AS

LARGO DE MATOS

AV. DR. ANDRADE DIAS

R.
 D

AS
 P

ED
RA

S 
RU

BR
AS





973. | O ESPAÇO DE FEIRA

Figura 25. Fotografia aérea Monte São Gens, Custóias, 1939-40

Etimologicamente, Custóias deriva do latim custodias que se associa à existência de atalaias, guardas ou senti-

nelas para vigilância do território. Este posto de vigia estaria provavelmente implantado no Monte Custodias ou, 

segundo documentação da Idade Média, mons custodias, sendo actualmente designado por Monte de S. Gens. 

É apenas em 1258, nas Inquirições, que se cita o topónimo definitivo Custoyas (PACHECO, Hélder, op. cit., p. 

138). Este era um ponto privilegiado de observação de toda a região entre a costa marítima e a serra de Valongo.

Relata-se em documentos medievais a existência de um castro neste local, tendo ainda sido descobertos diversos 

vestígios arqueológicos que asseguram a presença do homem sobre este território desde épocas pré-históricas. O 

povoamento e as tradições culturais e religiosas sempre estiveram ligados a este monte, no entanto, a sua utilização 

como pedreira para a construção do Porto de Leixões quase levou à sua total destruição, apagando-se uma parte 

da memória desta freguesia.

3.1.4. | Custóias
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Figura 26. Feira dos Moços, Largo do Souto, Custóias, 1960
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O Largo do Souto representa o espaço central da freguesia de Custóias, o centro cívico. 

Deste modo, recaiu sobre ele a escolha para local de realização das feiras satisfazendo as 

necessidades da população. Era, então, na praça principal deste núcleo que se realizava 

semanalmente, aos sábados à tarde, a Feira de Custóias, feira de grande tradição, entretanto 

transferida para a Praça Manuel Teixeira Gomes, assunto ao qual voltaremos.

Para além da feira semanal, aconteciam também no Largo do Souto duas feiras anuais. 

Em honra ao padroeiro de Custóias, realizava-se a Feira de Santiago (ou mais tarde, 

comummente denominada por Feira da Louça). Desta surgem notícias que, a 25 de Julho de 

189017, já se encontrava fixada, realizando-se quinze dias antes da festa do padroeiro. Esta 

era uma feira essencialmente de utilidades agrícolas, mas era também uma feira-romaria, 

apresentando, por isso, características próprias, sendo uma delas o facto de ter um arraial.

Neste mesmo espaço, acontecia ainda a Feira dos Moços de Verão que tinha como 

propósito introduzir um ritual nas tradições do trabalho rural da região, procurando os 

rapazes de Custóias trabalho no campo, apresentando-se nesta feira aos futuros patrões. 

Com a criação de uma feira semelhante na Rotunda da Boavista no Porto, esta feira 

tornou-se inactiva durante um certo período de tempo. Quando a Câmara do Porto 

transferiu a feira dos criados de lavoura da Rotunda da Boavista para a Praça da Corujeira, 

também na cidade do Porto, surgiu um pedido à Câmara de Bouças (actual concelho de 

Matosinhos)18 por parte da população de Custóias, juntamente com a Junta da Paróquia, 

para a criação de uma nova feira no lugar do Souto, (nos mesmos dias e mês em que fora 

feita na Boavista) alegando que a Corujeira era muito distante, estando a provocar graves 

prejuízos.19 A primeira feira dos Moços de Verão, em Custóias, realizou-se no dia 4 de Abril 

de 189920, repetindo-se todas as terças-feiras do mês de Abril, tal como acontecia com 

a feira da Rotunda da Boavista. Nas premissas para a criação desta nova feira, constava 

que “os comboios da Linha Porto–Póvoa iriam parar em Custóias, todos os dias em que se 

realizasse a feira”21, evidenciando novamente a importância dos meios de transporte para 

a dinamização das feiras.

O Largo do Souto, marcado pela presença de árvores de grande porte, na sua maioria 

plátanos, é limitado por edifícios, alguns oitocentistas, de altura variável entre dois e quatro 

pisos. Nestes, sobretudo, no piso térreo, estão instalados diversos serviços públicos, espaços 

17.  GOMES, António de J., op. cit., p. 263.

18.  Em 1909, a Câmara Municipal de Bouças solicitou a mudança de nome para Concelho de Matosinhos.

19.  GOMES, António de J., op. cit., p. 263.

20.  Idem, ibidem, p. 22.

21.  Idem, ibidem, p. 22.
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de comércio e cultura que atribuem uma movimentação diária a este espaço, conferindo-

lhes centralidade. Destaca-se no seu interior a presença de um coreto (D), representante 

de um ponto de encontro e convívio, e de um parque infantil, representando o lazer. No 

extremo norte, já fora do largo existe uma fonte (F), com a inscrição do ano de 1974.

A configuração triangular do Largo do Souto, que nenhum outro dos casos de estudo 

apresenta, permite o cruzamento de vias em múltiplas direcções. Portanto, um ponto 

estratégico para a instituição de feiras. Analisemos as direcções que tomam os caminhos 

que configuram o largo, de modo a compreendermos como este contacta com o espaço 

envolvente. A via que se dirige para poente e que limita o espaço a sul (Rua Cândido Reis) 

estabelece a ligação para a zona de Matosinhos, assim como é aquela que conecta com 

o novo espaço da feira de Custóias. Pelo limite nascente (Rua da Fonte Velha), passaria a 

antiga via romana, a via Veteris, que, rumando em direcção a Vila do Conde, passa pelo 

lugar de Pedras Rubras, espaço de feira anteriormente abordado, e no sentido inverso 

liga ao lugar do Padrão da Légua, em direcção ao Porto. Por último, o limite a noroeste 

estabelece a ligação de Custóias para norte (Rua da Cal) e terá existido uma ligação para 

nordeste da vila (Rua França Borges), entretanto, modificada. A construção de um troço de 

auto-estrada entre Matosinhos e Água Santas, em 2006, pertencente à auto-estrada de Trás-

os-Montes e Alto Douro (A4) que liga Matosinhos a Bragança, veio romper esta ligação, 

assim como criar uma ruptura territorial, visto que se implantou muito próxima do antigo 

núcleo de Custóias, dividindo-o, ao mesmo tempo que limitou a sua expansão. O contacto 

entre as duas partes do aglomerado apenas se realiza por três túneis, sendo que um deles 

se encaminha para o largo (Rua da Cal).

Devemos ainda mencionar a via que surge no seu lado nascente (Rua António Sérgio), 

junto da Junta de Freguesia de Custóias. Este era um caminho particular de acesso a uma 

casa rural até 196522, situação que se alterou em 198323, pela aquisição desta área para a 

nova expansão de Custóias. Assim, esta rua passou a realizar as ligações ao nível do núcleo 

urbano.

Destacamos a presença nas proximidades do Largo do Souto da Casa de Sam Thiago24(A) 

22.  Dados obtidos pela consulta de cartografia da freguesia de Custóias, fornecida pela Câmara Municipal de 

Matosinhos.

23.  Dados obtidos pela consulta de cartografia da freguesia de Custóias, fornecida pela Câmara Municipal de 

Matosinhos.

24.  A Casa de Sam Thiago, nome que provém do local onde se encontra – a paróquia de Santiago de Custóias –, 

situa-se a curta distância da actual igreja paroquial. É uma moradia exemplar da construção civil dos finais do 

século XVIII e do poder económico de algumas famílias na época, pertencendo à mesma família desde 1850. O 

conjunto arquitectónico, rodeado por jardins, apresenta uma casa senhorial de dois pisos e uma capela privada.
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e da Igreja Paroquial de Custóias (B)25, importantes edifícios da história da construção da 

freguesia. A localização da igreja paroquial da freguesia é suis generis, visto que não se 

localiza, como era habitual, no largo principal. Assim, ao contrário de Pedras Rubras, a 

igreja não é parte integrante do espaço de feira.

Contudo, como já referido, a feira não permaneceu no Largo do Souto e foi transferida 

para outro espaço, praticamente contíguo, a Praça Manuel Teixeira Gomes. Supomos que, 

para corresponder à grande afluência que a antiga feira possuía, foi necessário encontrar 

um novo espaço capaz de a acolher, justificando a transição de espaço. Deste modo, a feira 

não necessitava de se restringir ao espaço físico do Largo do Souto podendo-se desenvolver 

atraindo, ainda, um maior número de pessoas. Poderia ainda pensar-se na possibilidade de 

a transferência ter sido motivada por se considerar que a realização de feiras no espaço 

central da vila era dar-lhe um uso menos nobre. O carácter rural do evento não se conciliava 

com uma perspectiva de progresso.

O novo espaço, a Praça Manuel Teixeira Gomes, apresenta, sensivelmente, o triplo 

da área do Largo do Souto, “nela cabem 741 feirantes”26, um número bastante superior 

aos que caberiam no antigo espaço da feira. “Arejado, árido e sem arvoredo […] enorme, 

desafogado”27, assim é caracterizado o novo espaço da feira. A construção desta praça, 

até então um terreno desocupado, terá sido por volta de 198328, inserida num projecto de 

expansão de Custóias. Em torno desta, foram-se implantando vários equipamentos públicos 

do núcleo urbano, nomeadamente estabelecimentos de ensino e a esquadra da polícia, 

sendo o cemitério anterior à sua construção.

Se compararmos os dois espaços de feira, a Praça Manuel Teixeira Gomes é um espaço 

descaracterizado e despojado de raízes ao sítio, contrariamente, ao Largo do Souto, o espaço 

25.  A igreja matriz desempenhou um papel importante na organização administrativa da freguesia. Em 1258, era 

mencionada uma igreja primitiva de pequena dimensão, que, pelo seu estado de ruína iminente, foi demolida no 

início do século XVIII para dar lugar à actual igreja matriz, de arquitectura barroca. Esta foi fruto de modificações no 

século XIX. No entanto, segundo Pedro Bragança, “a transferência da Igreja de Custóias para o actual lugar da Igreja 

está mais relacionada com a visibilidade que daqui se tem para todo o vale e para o esporão de Esposade do que 

propriamente com o avançado estado de degradação da antiga igreja paroquial, que se encontrava recuada, algures 

na rua da Fonte Velha.” (BRAGANÇA, Pedro, op. cit., p. 275). Assim, a importância do domínio da paisagem terá 

sido o factor determinante para a transferência. No entanto, esta não é a situação que se verifica actualmente, visto 

que o seu domínio sobre a paisagem é nulo pela construção da auto-estrada A4 nas suas proximidades, deixando-a 

confinada, sem adro ou terreno frontal, e sem qualquer poder sobre a envolvente, parecendo mesmo esconder-se. 

O acesso permanece lateralmente por um caminho a sul a partir da Rua Cândido Reis.

26.  PACHECO, Hélder, op. cit., p. 139.

27.  Idem, ibidem, p. 139.

28.  Dados obtidos pela consulta de cartografia da freguesia de Custóias, fornecida pela Câmara Municipal de 

Matosinhos.
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central daquele núcleo. Apesar de ambos acolherem ou terem acolhido a realização da 

feira, a sua função no núcleo urbano é distinto, pelo que naturalmente a sua caracterização 

é também diferente.

Organizado e planeado segundo uma malha ortogonal hierárquica com corredores 

de carácter principal mais largo, cruzados corredores transversais de dimensões menores, 

secundários, permite que seja utilizado como espaço de feira uma vez por semana, e nos 

restantes dias funcione como parque de estacionamento. A feira ocupa-se da organização 

imposta pelos arruamentos existentes, pintando a amarelo a divisão dos postos de venda. 

Apropria-se da distribuição dos lugares previamente feita para o loteamento dos espaços 

de venda, tendo em consideração a circulação automóvel. Duas linhas transversais 

às plataformas delimitam um corredor, um para cada zona, redesenhando uma nova 

organização sobre a existente. Atribui-se um uso para lá do evento comercial semanal, 

projectando um espaço que seja capaz de conciliar pelas suas características ambas as 

actividades.

O eixo longitudinal marca o acesso central da feira/parque de estacionamento, no entanto 

existem outros pontos de acesso ao espaço (Quadro VII), permitindo uma multiplicidade 

de acessos por parte das pessoas. Neste eixo, na zona mais central do recinto, existe um 

equipamento de apoio à feira, onde funcionam instalações sanitárias públicas (C). Pela 

análise dos restantes casos de estudo, notaremos que será um elemento presente em todos 

eles.

A diferença de pavimentos como distinção entre o espaço de circulação e o espaço 

de venda/estacionamento mantém-se. Pavimenta-se com betuminoso e cubo de granito, 

respectivamente. A pavimentação em cubo de granito permite que, de forma alternada com 

as árvores colocadas sobre as plataformas, se ancorem ao pavimento elementos metálicos 

em forma de gancho para prender as coberturas das barracas.
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Figura 27. Vista aérea sobre o Mosteiro de Leça do Balio

Leça do Balio terá sido ocupado desde muito cedo, provavelmente já no Neolítico, de acordo com as investigações 

arqueológicas efectuadas que indicam a presença de monumentos megalíticos em freguesias vizinhas, assim como 

de um pequeno castro na elevação de Recarei, hoje lugar de S. Sebastião. Os testemunhos da época romana são 

mais evidentes e multiplicam-se neste território. O legado deixado relativamente à rede viária terá sido o mais 

significativo. A topografia pouco acentuada e os vales extensos propiciaram a que fosse o local escolhido para 

o atravessamento de algumas das principais estradas desta região, como a estrada que ligava Olissipo (Lisboa) a 

Bracara Augusta (Braga). A esta via romana está associada a Ponte de Pedra que, embora originalmente romana, 

sofreu várias intervenções, sendo o seu aspecto actual fundamentalmente medieval. O cruzar de estradas neste 

território é também justificado por Leça do Balio se encontrar na rota de peregrinações a Santiago de Compostela.

A história deste território chega a confundir-se com a implantação do Mosteiro de Leça do Balio. Aqui se implantou 

a primeira sede da Ordem do Hospital em Portugal, situando-se no lugar de Recarei a pouca distância da estrada 

romana Porto–Braga. 

Em 1519, é concedido foral a estas terras e, cinquenta e dois anos depois, Leça passou a baliado passando a 

designar-se Leça do Balio. Já no século XIX, em 1836, transitou do Julgado da Maia para o Julgado de Bouças, que, 

em 1909, por decreto passou a designar-se Matosinhos. Assim, actualmente, o lugar de Santana, pertencente à 

freguesia de Leça do Balio, tem como limites o concelho da Maia a norte e este, S. Mamede de Infesta a este e a sul 

e Custóias a Oeste, estando a pouca distância da cidade do Porto. Freguesias: Leça do Balio. Disponível em: http://

www.jf-custoias-lecabalio-guifoes.pt/pt/freguesias/leca-do-balio (consultado a 27 Dezembro 2018).

3.1.5. | Santana
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Figura 28. Feira de S. José, Santana, Leça do Balio, 1961
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As práticas agrícolas sempre tiveram uma expressão dominante na vida das populações 

de Leça do Balio, já que “a terra é muito fértil, aprazível e saudável […] que o Rio Leça 

rega e fertiliza, ensombrado de basto e frondoso arvoredo”29, evidenciando a riqueza e a 

produtividade destas terras. Assim, torna-se claro que foi necessário encontrar um local 

estratégico neste território para vender as produções que a terra oferecia.

O Parque de Santana, toponímia actual do espaço, pela sua facilidade de acessos 

assim como a sua posição estratégica militar, na proximidade a vias importantes, como 

a já referida antiga estrada romana Porto–Braga, foi o local eleito para a realização das 

feiras de Leça do Balio. Aqui acontece, todas as sextas-feiras, a feira semanal que existirá 

pelos menos desde 1845, podendo ser anterior a esta data.30 Para além da feira semanal, 

acontecem neste mesmo espaço três feiras anuais. A feira de S. José, assim designada por 

acontecer no dia que liturgicamente lhe é dedicado, 19 de Março, é “a maior de todas, 

muito concorrida porque nessa altura o lavrador vai “começar as lavouras” necessitando 

de comprar quase tudo”31. É também conhecida como “feira das sementes”, pelo menos 

desde 188932, pelas características que apresenta, “uma feira anual de cereais, sementes, 

erva para o gado, de alfaias agrícolas e, também de madeiras para a sua confecção”33.

A feira de Santana acontece no terceiro domingo de Julho por ocasião da romaria à 

padroeira deste lugar, Santa Ana. O próprio lugar recebeu o seu nome como testemunho 

da sua importância para este território, salvaguardando-se que se pode ter sobreposto a um 

outro topónimo mais antigo. Terá sido a confluência periódica de um número elevado de 

pessoas a este local que terá provocado o nascimento desta feira, como consequência da 

festa religiosa que, com o passar do tempo e a sua importância crescente, acabou por se 

institucionalizar. Estamos perante uma feira-romaria, se assim podemos denominar, uma 

feira que concilia as necessidades comerciais de uma população, a devoção religiosa e os 

momentos de ócio. Ao contrário da feira de S. José que era predominantemente comercial, 

a feira de Santana por se associar à romaria, tinha características diferentes, havendo lugar 

para arraiais e um maior divertimento.

Por último, a feira de S. Miguel ou das Nozes, acontece no primeiro domingo de 

29.  Junta Freguesia Leça do Balio, a freguesia. Disponível em: http://www.jf-custoias-lecabalio-guifoes.pt/pt/

freguesias/leca-do-balio (consultado a 20 Maio 2018).

30.  GOMES, António de J., op. cit., p. 261.

31.  SANTOS, Maria Teresa da Costa. Matosinhos – Aspectos Históricos, Económicos e Humanos. Tese de licenciatura 

em Geografia, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1964, p. 42.

32.  GOMES, António de J., op. cit., p. 262.

33.  Idem, ibidem, p. 262.
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Outubro e, ao contrário das outras, apresenta menor tempo de existência34, tendo sido a 

única de todo o concelho a transaccionar gado – neste momento, a venda de gado na feira 

encontra-se proibida.

Inserido num contexto de matriz rural, o edificado envolvente ao campo da feira de 

Santana, fixado ao longo das principais estradas, é de baixa altura – um a dois pisos – e é 

maioritariamente de habitação unifamiliar, existindo apenas nas proximidades um edifício 

plurifamiliar de cinco pisos. Também devido à sua condição agrícola, num território 

disperso, o comércio existente não é de grande expressão, restringindo-se às funções 

básicas. Este fixa-se essencialmente ao longo da Rua de Santana, antiga Estrada Nacional 

n.º 14, não usufruindo o espaço de feira da sua actividade. Durante o intervalo de tempo 

sem ocupação da feira, este espaço é usado como parque de estacionamento, tal como 

em Pedras Rubras e Custóias. As movimentações neste espaço são quase limitadas a esta 

actividade ainda que se encontre na área este um coreto (A), mas de utilização reduzida, e 

um parque de manutenção (B).

É inevitável a associação desta feira com a presença de um elemento de carácter 

religioso, a já mencionada capela de Santana (C). As semelhanças com os casos de estudo 

do Castêlo da Maia e Pedras Rubras são notórias, no entanto é a relação dos elementos 

religiosos com o espaço onde a feira se realiza que se revela distinta. Se em Pedras Rubras 

não existe um limite físico – topografia, muro, vedação – que estabeleça uma separação 

entre as capelas existentes e o espaço de feira, estando estes completamente integrados, nos 

outros dois casos existe algum tipo de barreira. No Castêlo da Maia, a topografia acentuada 

do Monte de Santo Ovídio faz com que a feira se realize na sua base, um espaço mais 

propício à sua realização pelas suas características planas, provocando um distanciamento 

topográfico entre a feira e a capela. Relativamente a Santana, a capela também localizada 

na área mais elevada do recinto, encontra-se murada pelo que a existência desta barreira 

física separa o espaço religioso do espaço comercial.

Os limites do campo da feira de Santana mantiveram-se ao longo dos tempos com 

pequenas variações. Destaquemos a presença de uma escola que terá existido pelo menos 

em 194435 e de um complexo desportivo que apenas se terá fixado em 200336. No entanto, 

34.  “[...] não encontrei notícias dessa feira [feira anual de S. Miguel] na documentação consultada. É provável que 

fosse de fundação posterior a 1910.” Idem, ibidem, p. 263.

35.  Em 1965, já não se encontra presente uma escola no Parque de Santana. Dados obtidos pela consulta de 

cartografia da freguesia de Leça do Balio, fornecida pela Câmara Municipal de Matosinhos.

36.   Dados obtidos pela consulta de cartografia da freguesia de Leça do Balio, fornecida pela Câmara Municipal 

de Matosinhos.
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ambos os equipamentos não têm influência directa sobre os eventos comerciais que 

acontecem no Parque de Santana, tendo, por sua vez, funções autónomas.

O recinto é acessível através de oito pontos – cinco pela Rua D. Frei Jerónimo de Brito 

e Melo e três pela Rua de Santana – com características distintas entre si. Mais uma vez se 

demonstra a multiplicidade de acessos ao espaço da feira. Poderemos considerar que neste 

caso, ao contrário dos anteriores, existe uma entrada principal (acesso 8), que se assinala 

por um cruzeiro comemorativo dos centenários da independência e da nacionalidade (E), 

datado de 1940.37 Este ponto de entrada destaca-se dos restantes, dado que estabelece 

a transição entre a Rua de Santana, pela qual em séculos passados passaria a antiga via 

romana de Porto–Braga e o recinto de feira. Esta rua é ainda aquela que marca a fronteira 

administrativa entre os concelhos de Matosinhos e da Maia. Em frente a este acesso, para 

este, está em desenvolvimento uma nova área de expansão iniciada com a construção de 

um novo eixo que liga o lugar de Santana à freguesia de Gueifães.

Topograficamente, este espaço possui alguma inclinação, estando elevado em relação 

às ruas envolventes. No espaço que confronta a Rua D. Frei Jerónimo de Brito e Melo a uma 

cota superior, implantou-se um parque de merendas (F), composto por mesas, bancos e 

churrasqueiras, atribuindo-se uma nova utilização. Este espaço encontra-se delimitado por 

arbustos no espaço que contacta com o restante parque, evidenciando-se uma separação 

entre o espaço de lazer e o de estacionar/vender. Tal como nas outras feiras em estudo, a 

presença de árvores é aqui também evidente. É um espaço amplamente arborizado por 

árvores de grande porte, maioritariamente plátanos, dispostos em alinhamento, pensando-

se que a plantação destas árvores seja contemporânea da colocação do cruzeiro.38

O campo da feira de Santana possui as suas próprias ruas internas, definindo como 

corredores principais os mais largos que atravessam quase a totalidade do recinto. Mais uma 

vez, a feira é condicionada pela organização do espaço existente, mantendo-se a distinção 

entre os espaços de circular e estacionar/vender. Este espaço encontra-se organizado por 

sectores e tipos de mercadorias, assinalando-se no chão devidamente a marcação dos 

espaços de venda. Estes são constituídos por espaços em betuminoso, intercalados com 

os pavimentos dos arruamentos em cubo de granito, de modo a assinalar, tal como na 

feira de Pedras Rubras, as diferentes funções. A zona mais próxima à capela é totalmente 

pavimentada a cubo de granito, mas através da sua orientação é possível distinguir os 

espaços. 

37.  Campo da feira de Santana. Disponível em:  http://web2.cm-matosinhos.pt/sgam/index.php?option=com_

content&view=article&id=97&Itemid=245 (consultado 20 Maio 2018).

38. Idem, ibidem. Disponível em:  http://web2.cm-matosinhos.pt/sgam/index.php?option=com_content&view=arti 

cle&id=97&Itemid=245 (consultado 20 Maio 2018).
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Também nesta feira encontramos um conjunto de infra-estruturas que permitem 

oferecer melhores condições nos momentos de feira. Encontramos no interior do recinto 

uma pequena edificação onde funcionam instalações sanitárias e ainda um conjunto de 

bancas fixas. Esta feira, tal como a da Maia, possui estruturas de venda fixas ainda que 

maioritariamente seja constituída por estruturas de levante.



Quadro VIII
Feira de Santana
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Coreto[A]

Lugares de venda – bancasPavimentação – circulação/venda

Parque de manutenção[B] Capela de Santana[C]

Cruzeiro na marcação da entrada para o Parque de Santana – acesso 8

Rua de Santana – vista Norte

Parque de Santana – acesso 4Parque de Santana – acesso 1

Edifício de apoio à feira[D] Cruzeiro[E] Parque de merendas[F]

Lugares de venda – bancas Parque de Santana – acesso 8

Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4

Figura 5 Figura 6 Figura 7 Figura 8

Figura 9

Figura 10

Figura 11 Figura 12 Figura 13 Figura 14 Figura 15 Figura 16
0 3000 9000 m

Lojas

Capela de Santana

Feira de Santana

Restaurante/café

Parque estacionamento

União Desportiva  Cruzeiro 
de Santana

Alojamento Acessos

Objectos/edifícios

Percursos

Antigo traçado 
Estrada Porto-Braga

Estrada Porto-Braga

Recinto feira

a

[ABC]

R
. S

AN
TA

N
A

a5
a4

a3

a2

a1

a8

a7

a6

A

C

F

B

D

R
. E

S
TR

A
D

A
 V

E
LH

A

PONTE PEDRA

R.FEIRA

R.
D.

 F
RE

I J
ER

ÓN
IM

O 
DE

 B
RI

TO
 E

 M
EL

O

TV.FEIRA

E





1133. | O ESPAÇO DE FEIRA

3.1.6. | Lameira

Figura 29. Vista sobre o lugar da Lameira, final do século XIX

O lugar da Lameira pertence à freguesia de Mosteiró, sendo o seu topónimo uma referência às características do 

terreno do local. Situa-se na zona mais baixa de toda a freguesia, num terreno atravessado por dois pequenos 

ribeiros, por isso, permanentemente irrigado, tornando-o lamacento. (PILOTO, Adelina, e SANTOS, A. Monteiro. S. 

Gonçalo de Mosteiró: subsídios monográficos. História Local, n.º 7. Vila do Conde: Câmara Municipal de Vila do 

Conde, 2000, p. 62). Mosteiró, como o próprio nome deixa adivinhar, ter-se-á desenvolvido a partir da implantação 

de um pequeno mosteiro (mosteirolo) de freiras beneditinas, que existia perto do antigo caminho que ligava os 

lugares de Mosteiró e Arões, a nascente do lugar de Vila Verde (Idem, ibidem, p. 25). Este convento terá sido erguido 

no século XI e extinto no final do século XVIII. Após a dissolução do convento, terão existido mais três templos 

nesta freguesia, localizados no mesmo local onde hoje se ergue a Igreja Paroquial de São Gonçalo. Acredita-se que 

estes templos seriam mais modestos e de dimensões mais reduzidas do que o actual que ostenta na fachada o ano 

de 1845 (Idem, ibidem, p. 37).
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Figura 30. Crianças na Feira nas Comemorações do 1º Centenário, 1996
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O Largo da Lameira é um dos principais espaços de Mosteiró, senão mesmo o mais 

importante já que muitas vezes se chega a pronunciar Mosteiró e Lameira com o mesmo 

propósito. Este espaço era um autêntico charco trazendo más recordações aos viajantes 

que por aqui passavam nas suas jornadas dada a dificuldade de prosseguirem viagem. 

No entanto, esta situação alterou-se radicalmente à medida que o tempo foi passando, 

realizando-se obras de drenagem e aterro, tornando este espaço aprazível e seco. Aliando-

se as novas condições deste espaço e a sua favorável posição geográfica39, estavam, deste 

modo, reunidos os requisitos para a realização de uma feira em Mosteiró.

Todas as quartas-feiras de manhã, como que a marcar o meio da semana, o Largo da 

Lameira é tomado pela feira semanal que já conta com mais de um século – a primeira feira 

realizou-se no dia 25 de Março de 1896.40Acorrem a esta feira populações das freguesias 

circunvizinhas, do próprio concelho de Vila do Conde, assim como do concelho de 

Matosinhos e da Maia41, numa feira em que grande parte dos produtos comercializados 

provém da produção local registando-se, por isso, um impacto positivo na economia local.

O centro da vida deste núcleo desde sempre se concentrou no Largo da Lameira. Aqui 

instalaram-se inúmeros estabelecimentos comerciais. Há registo de, em 1737, se ter instalado   

uma botica (farmácia)42 (A), uma das mais antigas do país. Esta, de presença anterior à feira, 

revela a importância da centralidade deste espaço para a população. Em meados do século 

XX, provavelmente contemporâneos à instituição da feira da Lameira, existiam também duas 

mercearias, uma alfaiataria, uma barbearia, um talho, uma latoaria, uma casa de fazendas, 

um moinho e um matadouro. Surgem ainda notícias de uma sede de futebol, fundado 

em 1942, e de um consultório médico. A presença destes estabelecimentos comerciais 

e da feira semanal sobre o mesmo espaço foram despertadores para o desenvolvimento 

deste núcleo. Estes foram capazes de captar um maior número de pessoas para este lugar, 

constituindo estímulo e influência mútua para a evolução da freguesia.

39.  Recorde-se que Mosteiró, no lugar da Lameira, era atravessado pela via de raiz romana, a Karraria Antiqua, 

que ligava o litoral do Porto a Braga, passando por Barcelos. Este lugar está ainda num dos itinerários percorridos 

pelos peregrinos em direcção a Santiago de Compostela. PILOTO, Adelina, e SANTOS, A. Monteiro. S. Gonçalo 

de Mosteiró: subsídios monográficos. História Local, n.º 7. Vila do Conde: Câmara Municipal de Vila do Conde, 

2000, p. 17.

40.   Idem, ibidem, p. 127.

41.   Idem, ibidem, p. 131.

42.   A Botica da Lameira, hoje farmácia Azevedo, é considerada uma das mais antigas de Portugal, tendo aberto 

portas em 1737, e pertencia ao boticário Manuel Botelho de Azevedo. O rés-do-chão do edifício destina-se a este 

estabelecimento comercial, estando os restantes pisos destinados à habitação. No entanto, a posição que ocupa 

actualmente não terá sido a inicial. A primeira botica que existiu fazia frente ao Largo da Lameira e situava-se em 

frente à actual. Idem, ibidem, p.109.
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Com o passar dos anos, alguns dos estabelecimentos comerciais mencionados 

encerraram, sendo alguns deles substituídos. Localizados sobretudo no piso térreo 

das habitações, continuam a servir as funções básicas da população, um comércio de 

proximidade que uma vez por semana é complementado pela feira. O Largo da Lameira 

mantém-se como o espaço por excelência de comércio, social e lúdico deste núcleo.

Este espaço nem sempre possuiu a configuração dos dias de hoje, um espaço de forma 

rectangular repartido por duas zonas distintas por um arruamento (Rua Central), tendo tido 

a necessidade de se adaptar às circunstâncias inerentes de acolher a feira, proporcionando 

melhores condições quer para quem compra como para quem vende. “Antigamente era 

uma “coisa” pequenina com meia dúzia de vendedores num cantinho, mas aos poucos 

foi crescendo bastante”43, afirmava o antigo proprietário da Alfaiataria da Lameira, situada 

junto ao Largo da Feira. Em 1938, o recinto precisou de ser ampliado em cerca de 4000 m2, 

visto que o espaço se estava a tornar exíguo para a grande afluência tanto de compradores 

como de vendedores.44 Para o alargamento do espaço da feira da Lameira, cederam-se e 

expropriaram-se terrenos adjacentes ao largo, construindo-se uma estrutura de apoio à 

feira de um piso que o circunda no lado este e norte. Na zona este, construiu-se um espaço 

coberto – alpendre – para albergar as vendas de produtos perecíveis – venda de peixe –, 

enquanto a zona norte é de carácter polivalente. Ambas as construções apresentam ainda 

um edifício fechado nos seus términos onde funcionam estabelecimentos comerciais e 

sociais de funcionamento diário – talho, café, associação da Juventude Unida de Mosteiró 

– e outros serviços de apoio à feira.

À semelhança de outros casos de estudo já expostos, este espaço da feira é caracterizado 

por um conjunto de árvores colocadas sobre plataformas, que, nos dias de feira, servem 

de lugares de venda. Também aqui existe uma diferenciação de pavimento que neste tipo 

de espaços ocorre como forma de distinguir as suas funções. Neste caso, o espaço de 

circulação é pavimentado em cubo de granito e as plataformas, como representação do 

espaço de estar/vender, em pedra.

Destaca-se ainda a presença neste largo de um monumento em homenagem ao padre 

Agostinho de Azevedo (C), figura ilustre desta terra, datado de 1945, que assinala o centro 

do largo, e de um cruzeiro em granito (D), datado de 1755 por alturas do terramoto, 

colocado a sul. Recentemente, também a sul se instalou um parque infantil (B) com uma 

zona de estar, evidenciando o carácter social e de lazer deste espaço.

43. Idem, ibidem, p. 131.

44.  Idem, ibidem, p. 127.
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Feira da Lameira
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[D][B][A] Antiga botica da Lameira (Farmácia Azevedo) Parque infantil  Monumento de 
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3.2.| A EFEMERIDADE CÍCLICA DA FEIRA

Tudo aparentemente morto, como vestígios de coisas de outros tempos; senão quando, de um 

dia para o outro, extravasa-se um mundo de gente, com mais ou menos cor, mas sempre vivo e 

vivamente, o passado afundou-se e o local da festa vive mais um dia […]45

O espaço da feira alimenta-se desta dicotomia: uma oscilação entre o existir e o não 

existir. Estes espaços vivem de extremos de uso. Se nos dias da feira são o centro da 

animação e convívio, nos restantes dias são desprovidos dessa atmosfera, sendo geralmente 

espaços descaracterizados e pouco utilizados, de passagem, funcionando muitas vezes 

como parque de estacionamento, como vimos nos vários casos de estudo – Pedras Rubras, 

Custóias, Santana e Lameira –, espaços em espera.

Assim temos momentos de presença e ausência da feira sobre um determinado espaço 

dos aglomerados. Se partirmos de um ponto de vista literal, consideramos que existe o 

tempo que dura a feira – o momento de feira – e o tempo que dura entre feiras. A sua 

frequência alternada, com presenças e ausências, desenha uma linha descontínua. Deste 

modo, podemos considerar que é um fenómeno efémero, passageiro, provisório, transitório 

pela sua descontinuidade.

Por outro lado, num caso extremo e provavelmente demasiado radical, poderemos 

entender a feira como um fenómeno permanente, como algo que é duradouro, definitivo, 

que continua. Esta visão é concebida a partir do raciocínio de que a sua ocorrência é 

esperada, apresentando de certa forma uma continuidade. As ausências estão previstas, 

esperando-se momentos de uso e de pausa. Se desenharmos novamente uma linha, esta 

acaba por ser contínua apesar de conter ausências. Esta linha é composta por cheios e 

vazios, presenças e ausências, comparências e momentos de espera ou expectativa, mas 

sempre regulares e controlados.

O que deduzimos é que existem dois tempos de feira – uso e espera –, mas que estes 

não são isolados, sucedendo-se numa alternância cíclica. Apesar de existir um final 

determinado à partida, há simultaneamente uma certeza de regresso, de renovação. Há, 

portanto, uma efemeridade cíclica da feira.

45.  Arquitectura Popular em Portugal, op. cit., p. 200.
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3.2.1. | Composição e organização do espaço da feira

A qualidade cíclica do fenómeno da feira, os momentos de presença e espera reflectem-

se no modo como o espaço que o acolhe se compõe e organiza. Pela necessidade de 

acomodar uma variedade de funções e utilizações, nas constantes oscilações entre os dois 

momentos já referidos, estes espaços condensam diferentes elementos que lhes permitem 

dar resposta à versatilidade das utilizações que lhes estão inerentes. Assim, para que seja 

permitida uma flexibilização do espaço, os elementos que o constituem têm também de 

ter a capacidade de serem flexíveis, de forma a corresponder às sucessivas alterações do 

espaço.

A variedade de elementos de carácter permanente é indicadora das diferentes 

ocupações que ocorrem sobre um mesmo espaço. Não podemos nesta análise considerar 

os elementos que apenas pertencem aos limites físicos dos espaços de feira já que existem 

outros elementos que se situam na sua envolvente, mas que interagem com estes espaços, 

como vimos na análise individual aos espaços de feira. As acções que estes elementos 

estabelecem tanto com o evento da feira como com o espaço público onde se inserem são 

diferentes, como veremos de seguida.

Identificamos um conjunto de elementos que não participam activamente nos dias 

de feira. O seu funcionamento permanece igual aos restantes dias, apenas se podendo 

verificar um aumento de afluência a estes pela maior concentração de pessoas. Na sua 

maioria, associámos-los a edifícios que determinaram a fixação da feira em determinado 

espaço dos núcleos populacionais, anteriormente já abordamos, como a presença de 

património religioso em todos os casos, assim como de património histórico – Casa da 

Torre em Pedras Rubras e Casa de Sam Thiago em Custóias –, os edifícios civis – antigos 

Paços do Concelho no Castêlo da Maia e Junta de Freguesia na Maia – e os edifícios 

educacionais – escola Primária em Pedras Rubras. Deste conjunto ainda fazem parte 

elementos que foram construídos com o propósito de oferecer momentos de lazer como 

o parque de manutenção e de merendas em Santana e um parque infantil na Lameira. 

Todos estes elementos convivem com os espaços de feira, contudo a sua existência não 

se restringe aos momentos de feira. Pelo contrário, são estes os elementos que dão uma 

função ao espaço quando este se esvazia.

Relativamente aos coretos (Custóias e Santana), cruzeiros (Santana e Lameira) e 

monumento (Lameira) são também fixos, contudo a sua interacção com o espaço público 

e mesmo com o evento de feira é distinto dos anteriores. Os coretos que representam 

a diversão, o convívio e a música apenas são utilizados nos dias festivos, muitas vezes 
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associados às romarias. Já os cruzeiros que associamos a uma marcação e protecção do 

lugar e os monumentos (Lameira), que são construções com vista a perpetuar alguém ou 

um facto como memória, são elementos que mantêm a sua função simbólica quer este 

esteja ocupado, ou não, pela feira.

Os espaços de feira são ainda marcados pela existência de elementos ligados à natureza. 

Pela análise dos casos estudados, tornou-se evidente que a escolha de lugares com árvores 

era imprescindível. Foram várias as vezes que encontramos referência à sua presença. São 

elas que providenciam “abrigo, sombra, conveniência e um ambiente aprazível”46 e, por 

isso, são uma das “causas mais frequentes da apropriação de espaço, as condições que 

levam à ocupação de determinados locais.”47 As fontes no Largo do Souto em Custóias, 

no espaço da feira da Maia – e a existência de uma possível fonte em Pedras Rubras, que 

se encontra desmontada no interior do edifício de apoio –, assinalam a ligação a outro 

elemento natural a água, já que associamos as fontes ao lugar onde a água brota. A fonte 

da Maia encontra-se no centro do recinto da feira e, consequentemente, constitui-se como 

ponto de fuga de todos os percursos.

Contudo existem construções que foram executadas com o único propósito de servir os 

dias de feira. Constatamos a presença de edifícios de apoio em todos os casos estudados. 

Estas construções de suporte à actividade da feira contêm instalações sanitárias, sendo que 

em Pedras Rubras agrega ainda um lavadouro público e na Maia um conjunto de lojas. 

Estes pequenos edifícios apenas funcionam para a feira encontrando-se encerrados nos 

restantes dias. São construídos com vista à repetição dessa efemeridade, mas caso não se 

visasse repetir o evento ficariam descontextualizados.

Por fim, evoquemos os locais de venda de produtos nos espaços de feira e pensemos 

sobre a sua permanência e o modo como se organizam no recinto destinado à feira. Estes 

podem variar entre lojas, barracas, bancas48, mesas e lugares de terrado49.

Encontramos lojas, enquanto espaços de venda fixos e fechados, construídas como 

espaços integrantes do espaço de feira, na feira da Maia – este momento sem utilização – e 

na feira da Lameira. Nos restantes casos analisados, também existe comércio fixo – talhos, 

cafés, lojas de roupa, bancos, farmácias, etc. -, no entanto este localiza-se no edificado 

envolvente, regra geral nos pisos térreos, tendo a sua construção sido consequência 

46.   CULLEN, Gordon. Paisagem urbana. Lisboa: Edições 70, 2006, p. 25.

47.   Idem, ibidem, p. 25.

48.   Entenda-se banca como “espaço de venda com equipamento fixo permanente, não completamente fechado, 

ocupado por um único vendedor”. MILÃO, Cristina Susana, op. cit., p. 377.

49.  Entenda-se terrado como o “espaço de venda sem qualquer equipamento fixo permanente ou em qualquer 

equipamento, podendo ter apenas marcações no solo.” Idem, ibidem, p. 377.
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Figura 31. Diversidade das estruturas de venda nos espaços de feira
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das necessidades do núcleo urbano. A presença de comércio fixo é fundamental para a 

dinamização destes espaços, muitas vezes atraídos pela posição da feira. Quer num caso 

quer no outro, notamos que, pela continuidade da sua actividade para lá dos eventos 

semanais de comércio, têm relativa independência a este evento, apenas se verificando 

um aumento de afluência a estas, servindo de complemento à actividade da feira, não a 

substituindo.

As barracas, bancas e mesas são geralmente estruturas móveis que são montadas pelos 

feirantes à chegada ao local e desmontadas pelos mesmos, no final do dia, as chamadas 

estruturas de levante, aquelas que estão “de partida, prestes a sair”50. Sendo a feira algo 

periódico, nómada e de curta duração, procuram-se estruturas leves de fácil transporte que 

permitam a adaptação aos diferentes locais onde são utilizadas. No entanto, em três dos 

objectos de estudo, encontramos infra-estruturas fixas para as vendas. Na Maia, colocaram-

se na área poente do recinto estruturas metálicas cobertas em lona; em Santana, existe 

uma sucessão de bancas em pedra próximo da capela de Santana e na Lameira, no interior 

do alpendre nascente existe uma banca para a venda de peixe. A existência de estruturas 

fixas de suporte à venda não condiciona a existência sobre o mesmo espaço de estruturas 

móveis, podendo estas ocorrer simultaneamente. A própria estrutura de venda, quer 

seja fixa ou móvel, é muitas vezes também um suporte à venda, transformando-se num 

mostruário, pendurando-se cabides, cordas ou os próprios produtos sobre esta, tornando a 

exibição mais imediata. A sua função não se limita, assim, a erguer uma cobertura sobre o 

lugar de venda.

A ocupação dos lugares de terrado não determina que sejam sempre ocupados por uma 

estrutura. A comercialização pode ser efectuada a partir do chão, sem qualquer tipo de 

estrutura. Sobre estes espaços vazios, podem ainda estacionarem-se veículos equiparados e 

vocacionados para a comercialização de produtos que, regra geral, se destinam à venda de 

produtos que requerem maiores cuidados de higiene e conservação. Estes veículos podem 

ainda se transformar no próprio expositor de venda.

É através da organização destes elementos construídos, móveis e/ou fixos, de função 

restrita para o funcionamento da feira ou que beneficiam da sua actividade que se estrutura 

o lugar de trocas. Podemos considerar que a condição mínima para mercar é definida 

pelos limites físicos do chão e do abrigo e que é através da associação e multiplicação da 

unidade mínima do lugar de venda que se estabelece a organização interna do espaço de 

feira como que numa composição celular.

Existem algumas regras estabelecidas pela Câmara Municipal competente de cada local 

50.  ACADEMIA DAS CIÊNCIAS DE LISBOA. op. cit., p. 1845.
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Figura 32. Organização do espaço da feira da Maia – sectorização e marcação de lugares
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quanto à disposição dos lugares de venda no recinto da feira. Na consulta do “Regulamento 

das Feiras e Mercados da Maia”, percebemos que a cada feirante apenas é permitida a 

ocupação de dois lugares no máximo51, devendo cada feirante ocupar o seu espaço sem 

ultrapassar os seus limites e sem ocupar as ruas e os espaços destinados à circulação de 

pessoas.52 Assim se evidencia que o lugar de venda constituiu a unidade mínima da feira e 

é aquele que permite distribuir os feirantes pelo espaço. Cada lugar deverá ter dois metros 

de fundo por cada metro linear53, segundo o “Regulamento da Feira semanal de Santana e 

das Feiras anuais de S. José, Santana e S. Miguel”, assim como a altura mínima ao solo de 

tabuleiros, balcões e bancas não deve ser inferior a 70 cm de modo a isolar os produtos 

de possíveis poeiras ou insectos54, devendo ser esta uma medida padrão utilizada noutros 

espaços de feira. Os lugares de venda encontram-se devidamente demarcados com algum 

tipo de marcação como uma pintura ou objecto que os identifique.

Um espaço de feira contempla de forma mais ou menos evidente um conjunto de 

redes/infra-estruturas (água e electricidade) que permite o seu funcionamento. Colocam-

se em pontos estratégicos do espaço, geralmente nas áreas que se destinam à venda de 

produtos perecíveis onde os cuidados higienistas têm de ser reforçados, e onde também 

já existe algum tipo de suporte à venda fixa. Na feira de Santana, junto a cada banca 

fixa, encontramos pequenos blocos junto ao pavimento com pelo menos um ponto de 

electricidade e um ponto de água, para que os feirantes encontrem as condições ideais à 

sua actividade.

Os recintos organizam-se por sectores, de modo a criar-se uma separação das diversas 

actividades e espécies de produtos comercializados. Estes devem ser separados de acordo 

com a sua natureza, assim como a comodidade do público e o conveniente aproveitamento 

da área de venda. Cada sector pela forma como dispõe os seus produtos é capaz de 

51.  Regulamento das Feiras e Mercados da Maia, Março 2008. Capítulo III, “Modo de atribuição dos lugares de 

venda vagos”. Artigo 11.º, “Direito de ocupação dos lugares de venda permanentes”, ponto 2, p. 4. Disponível em: 

https://www.cm-maia.pt/cmmaia/uploads/document/file/813/Regulamento_de_Feiras_e_Mercados.pdf (consultado 

a 25 Março 2018).

52.  Idem, ibidem. Capítulo V, “Organização e funcionamento dos mercados e feiras”. Secção I – Da organização. 

Artigo 26.º, “Instalação nos lugares”, ponto 2, p. 4. Disponível em: https://www.cm-maia.pt/cmmaia/uploads/

document/file/813/Regulamento_de_Feiras_e_Mercados.pdf (consultado a 25 Março 2018).

53.   Regulamento da Feira semanal de Santana e das Feiras anuais de S. José, Santana e S. Miguel, Junho 2001. Artigo 

4.º, “Do recinto, dos lugares da Feira e sua atribuição”, ponto 5, p. 2. Disponível em: http://www.cm-matosinhos.

pt/cmmatosinhos/uploads/document/file/56/9_regulamentos_da_feira_semanal_de_santana.pdf (consultado a 16 

Abril 2018).

54.  Idem, ibidem. Artigo 5º, “Do acondicionamento dos produtos destinados à venda”, ponto 2, p. 2. Disponível 

em: http://www.cm-matosinhos.pt/cmmatosinhos/uploads/document/file/56/9_regulamentos_da_feira_semanal_

de_santana.pdf (consultado a 16 Abril 2018).
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Figura 33. Feira de Custóias – fixação ao chão, diferenciação de pavimentos

Figura 34. Feira de Santana – marcação dos lugares de venda
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criar diferentes atmosferas dentro do mesmo recinto. Se ao sector dos produtos têxteis e 

vestuário, associamos uma atmosfera mais fechada e protegida do exterior, composta por 

estruturas altas com toldos que se prolongam para além do lugar da venda invadindo os 

espaço de circulação, chegando mesmo a unirem-se ambos os lados quando o corredor 

é mais estreito, por outro lado, nos sectores de produtos alimentares e outras miudezas, 

as estruturas restringem-se ao lugar de venda, apresentando menores dimensões e menos 

evasivas para os corredores, tornando esta área mais aberta e luminosa.

A estrutura da feira, pela associação de lugares de venda em corredores, estabelece 

um percurso predeterminado ou, pelo contrário, a circulação faz-se num certo sentido 

de deambulação? A existência de vários pontos de acesso, podendo ir até oito acessos 

se considerarmos os casos de estudo, não permite uma rigidez de percurso determinado 

à partida. Como não é possível definir uma entrada propriamente dita, cria-se uma 

multiplicidade de hipóteses de acessos, dando a possibilidade de ser acedido por diversas 

direcções. Cada indivíduo percorre o espaço estabelecendo o seu próprio percurso, guiado 

pelas suas necessidades ou vontades. Não podemos considerar que existe um percurso 

preestabelecido que começa e termina no mesmo ponto, ou seja, não há um circuito – 

privilegia-se um certo deambular. Isto não significa que não existam indicações dos 

espaços de circulação e dos espaços de compra como, por exemplo, através de diferenças 

de materiais e/ou pequenas variações altimétricas. O pavimento direcciona os movimentos 

dos visitantes, assim como ajuda a estabelecer uma hierarquia dentro do recinto pela sua 

diferenciação. Nas feiras de Pedras Rubras, Custóias e Santana, que servem de parque de 

estacionamento nos dias sem feira, existe uma diferença de pavimento entre o corredor de 

circulação e de venda/estacionamento para que quando os lotes não se encontram na sua 

totalidade ocupados continue a existir uma distinção entre espaço de circulação e espaço 

de venda/estacionamento. Assim, a estrutura preexistente de circular e estacionar mantém-

se e são as barracas que ocupam os lugares de estacionamento. Na Praça do Exército 

Libertador, em Pedras Rubras, o espaço de circulação é pavimentado a cubo de granito e os 

espaços de venda/estacionamento são pavimentados a terra ou betuminoso. A colocação 

de betuminoso em casos como Pedras Rubras em que coexistem os dois tipos de materiais 

parece ser consequência de substituições ao longo do tempo por comodidade do público. 

Na Praça Manuel Teixeira Gomes, em Custóias, a pavimentação é inversa e no Parque de 

Santana, por exemplo, existe uma área apenas pavimentada a cubo de granito, colocado 

em orientações diferentes para que se mantenha a distinção entre os espaços. O pavimento 

em cubo de granito nas áreas de vendas permite que sejam colocados meios próprios para 

a fixação das barracas e toldos, como é o caso da feira de Custóias onde encontramos 
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Figura 35. Feira de Custóias – limite do espaço de feira por muros de 

carrinhas, vista interior e exterior
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elementos metálicos em forma de gancho à qual se irão amarrar as cordas dos toldos ou 

suportar os perfis verticais das estruturas.

Ainda sobre pavimentação e a forma como condiciona a organização o recinto da feira, 

destacamos a existência de dois conjuntos de linhas amarelas pintadas que atravessam, no 

sentido norte-sul, a Praça Manuel Teixeira Gomes, em Custóias. Estas linhas marcam dois 

novos corredores para os dias em que esta é tomada por feirantes.

Os limites físicos dos espaços das feiras nem sempre são constituídos por paredes 

ou barreiras, naturais ou edificadas. Muitas vezes o que delimita os recintos são apenas 

passeios. Para reforçar a delimitação e proteger o local da feira da circulação automóvel 

das ruas circundantes, os feirantes criam, por vezes, um muro com as suas carrinhas. Esta 

situação verifica-se de forma clara no limite sul da Praça Manuel Teixeira Gomes, em 

Custóias. Quando não existem carrinhas para delimitar, simplesmente usam-se os toldos 

para encerrarem a retaguarda dos postos de venda para a rua. Deste modo, o espaço fecha-

se sobre si próprio, força-se um recinto fechado pouco permeável. Os postos de venda 

voltam-se para o interior do recinto e não para as ruas que o definem. Apesar de aproveitar 

os acessos preexistentes, a feira desenvolve-se sobre si mesma, não estabelecendo uma 

organização directa com a estrutura urbana.

O estudo dos diferentes espaços de feira permitiu perceber que na sua composição 

e organização há lugar para a regra e liberdade, construção e vazio, limites e passagens, 

condução e deambulação. Reconhece-se a feira como fragmento efémero da cidade, 

composto das mesmas matérias desta última. Salvaguardando as evidentes diferenças 

de escala, podemos pensar que se o urbanista projecta cidade com ruas, quarteirões e 

edifícios, a feira desenha-se com espaços de venda, fixos e móveis, sectores e dispositivos 

de circulação. Uma espécie de urbanismo mais ou menos espontâneo, mais ou menos 

determinado, mas sempre com potencial dinamizador à envolvente onde se instala. 

O regulador define as linhas gerais dessa organização, determina distribuições e infra-

estruturas, no entanto cabe a cada feirante utilizar o espaço que lhe é destinado de forma 

diferente. É desta regra, mais definida ou mais informal, e da liberdade de uso de feirantes 

e compradores, que a adaptam às suas necessidades, que vive a organização da feira.
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3.2.2. | O lugar de troca: da ritualização à permanência

A qualidade temporária que hoje atribuímos apenas às feiras fez, também em tempos, 

parte dos mercados. A origem do mercado na cultura ocidental remonta até à antiguidade 

antiga, tendo como antecedente a ágora grega ou mesmo o interior do recinto dos templos.55 

Para o presente trabalho, não nos interessa explorar a história do mercado, contudo, estamos 

conscientes do seu passado e das suas transformações. Interessa, sim, à margem do que tem 

vindo a ser discutido, perceber que alterações provocou a sua presença no espaço público, 

mais do que produzir uma descrição exaustiva da sua história. Para isso, consideraremos o 

momento em que o mercado se autonomizou relativamente ao espaço público e construiu 

o seu próprio edifício. Perdeu o seu carácter provisório e ganhou permanência, como 

reflexo de uma prática que se ritualizou.

Se em certos momentos da história, os conceitos de mercado e feira chegaram a ser 

confundidos devido à proximidade de conceitos56, estabeleçamos desde já a distinção que 

pretendemos utilizar. Consideremos o mercado como o espaço encerrado, geralmente 

coberto, por isso de limites fixos nas suas totais dimensões, que se encontra aberto ao 

público diariamente, um ”espaço circunscrito mas permanente”57; e a feira como o evento 

que acontece ao ar livre e que apresenta uma dada periodicidade (semanal, quinzenal, 

mensal ou anual), portanto que se dá numa série de “encontros espaçados”58. Em suma, 

podemos distinguir o mercado e a feira pela continuidade/repetição e perenidade/

efemeridade.

O mercado constituiu o ganho de permanência de um fenómeno que é efémero, a feira. 

É a cristalização de uma ritualização que acontecia ao ar livre num espaço fechado. É uma 

instalação provisória em ciclos que se tornou permanente e que, simultaneamente, ganhou 

interioridade. Assim, podemos dizer que a feira se tornou, pelo significado e importância 

para o tecido urbano que a recebia periodicamente, “digna” de ser protegida, cristalizada.

A cidade acolheu progressivamente a feira, tendo sido criadas condições físicas para 

a sua permanência e edificação. Se à feira pelo seu carácter itinerante e temporário não é 

permitida a sua fixação e edificação no espaço público, ao espaço vazio que se apropria 

para os mais diversos usos, o inverso acontece com o mercado em espaço urbano que 

55.  MILÃO, Cristina Susana, op. cit., p. 3.

56.  Idem, ibidem, p. 54.

57.  ALVES, Jorge. “Feiras e mercado interno na história contemporânea: algumas notas avulsas”. In Vectores de 

desenvolvimento económico: as feiras da Idade Média à época contemporânea, 2005, pp. 155-165. Actas do 3.º 

encontro de História. Vila do Conde: Câmara Municipal de Vila do Conde, p. 158.

58.  ALVES, Jorge, op. cit, p. 158. 
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ganhou regularidade e passou a representar-se por um edifício. A absorção pelo tecido 

urbano deste fenómeno acontece, pois a sociedade dispôs-se a abdicar desse espaço 

urbano onde ocorria a feira para construir uma estrutura que lhes permita utilizar de forma 

constante, tornando o fenómeno agora permanente e acessível.

À origem dos mercados enquanto edifício, associamos uma nova preocupação e visão 

sobre o tema da cidade, assim como à crescente preocupação com as questões de higiene e 

conservação dos produtos.59 Procurava-se melhores condições do que aquelas que as feiras 

dispunham. Assistia-se à valorização da cidade moderna, uma procura de relação entre o 

edificado e o espaço urbano, considerando que este deve ser reflexo das necessidades do 

edificado e da população. A construção de mercados surgiu como resposta à mudança das 

novas realidades urbanas.

A fixação do mercado na cidade trouxe ainda a alteração das lógicas de compra e 

venda, assim como uma diferente abrangência, dado que “o mercado só é relativo a uma 

cidade ou vila em particular; enquanto que a feira respeita uma ou mais províncias.”60 O 

mercado, de realização diária e influência limitada, surge assim ligado à economia das 

povoações, possuindo uma organização municipal autónoma, um núcleo indispensável 

para o comércio local, mantendo a população. Pretende satisfazer as necessidades diárias 

da população, pelo que a compra e venda de produtos é feita em quantidades menores 

e mais direccionadas para o sector alimentar e bens essenciais do quotidiano. Todavia, a 

feira, de duração e frequência variável, põe em contacto o comércio local com o comércio 

do país inteiro, que, por seu intermédio, distribuiu os produtos importados, contribuindo 

ainda para o desenvolvimento da população onde se realizava. Se o mercado apenas 

domina local e regionalmente, a feira, por seu turno, é o centro do grande comércio que 

atrai os mercadores longínquos.

O mercado não esqueceu o seu passado e dentro dos seus limites encontramos uma 

área que acolhe uma memória dessa sua característica de levante. Falamos dos lugares 

de terrado, a área de pavimento disponível, tal como existe nas feiras, para a venda e 

comercialização de produtos ocasionais. O mercado incorpora assim, dentro do seu 

edifício, um espaço temporário ocupado semanalmente. O próprio edifício do mercado 

alimenta-se do tempo composto da feira, de presenças e ausências. O mercado ajusta-se 

às circunstâncias existindo uma certa hibridez, as lojas permanentes dão uso ao espaço 

59.  “[...] o ideário higienista emerge no liberalismo e vem até ao século XX [...]” MILÃO, Cristina Susana, op. cit., 

p. 108.

60.  BORGES, Ferreira, Dicionário Jurídico Comercial, 1856 in ALVES, Jorge, op. cit., p. 158.
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diariamente, e, uma vez por semana, este é complementado pela ocupação da área de 

terrado com estruturas desmontáveis. Nestes dias, o ambiente é manipulado, sentindo-se 

o visitante na feira na qual associamos, frequentemente, a uma exibição desordenada e 

confusa de objectos, onde o barulho e as vozes que desafiam os visitantes a comprar os 

produtos são uma constante. A agregação do espaço de feira no interior dos mercados 

nem sempre ocorre do mesmo modo. No caso do Mercado Municipal do Castêlo da Maia, 

como vimos, este encontra-se infra-estruturado para receber a feira com a existência de 

bancas cobertas e organizadas por sectores, enquanto noutros espaços não existe qualquer 

infra-estrutura, apenas espaço disponível.

A feira apenas activa pontualmente um dado espaço, sendo que os elementos que 

a rodeiam convivem com esta, mas não possuem uma interferência directa nesse local, 

como vimos no ponto anterior. E, em relação ao mercado, essa dinâmica é alterada? A sua 

permanência, com comércio sedentário, dá movimento e atracção de pessoas em todos os 

dias da semana. Nos dias em que recebe a feira, a sua afluência cresce exponencialmente, 

mas não é um espaço como a feira em espera. Tem sempre um propósito, uma função – 

abastecer a população.

Apesar de ambos os conceitos serem capazes de dinamizar os pontos das cidades onde 

se realizam e atrair pessoas para as suas proximidades, de gerarem grande movimento e 

adesão de pessoas, as situações que produzem são diferentes pela sua distinta frequência. 

As feiras apenas oferecem um propósito e uma vivência dos locais onde se instalam nos dias 

em que se realizam, trazendo grande fluxo de pessoas, já que nos restantes dias, pelo seu 

carácter temporário, assim como as suas instalações temporárias e portáteis, são espaços 

em espera. Não oferecem um propósito e uma vivência a estes espaços diariamente. 

Inversamente, os mercados, pelo seu carácter diário e pela sua edificação, contribuem para 

que esse espaço se torne permanentemente utilizado, com afluência e movimentação de 

pessoas constantemente no seu interior ou nas suas proximidades. Ao contrário da feira que 

nos seus momentos de ausência deixa à cidade um espaço em espera, o mercado apresenta 

sempre um uso e um propósito.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

I

Esta dissertação propunha-se, essencialmente, explorar a feira como fenómeno de 

organização territorial, para além do seu reconhecimento como evento histórico, económico, 

religioso e social. Quisemos compreendê-la pela sua potencial participação na estrutura do 

território, entender como se instalaram no território desde o seu posicionamento à forma 

como se integraram e dinamizaram as estruturas urbanas.

Para isso, analisaram-se um conjunto de factores que foram determinantes ao longo 

dos séculos para a fixação deste tipo de eventos comerciais. O estudo dos sistemas de 

comunicação – viários e ferroviários – permitiu compreender uma associação entre a 

localização das feiras e o modo como estas são acessíveis pela aproximação a vias de 

circulação. Também se abordaram questões morfológicas, económicas e religiosas como 

justificação para a implantação de uma feira em determinado território. Foi ainda possível 

perceber, através de dois casos exteriores ao território objecto de estudo – Barcelos e Vila 

Nova de Famalicão –, que o lugar da feira não possui uma localização fixa, deslocando-se 

para acompanhar as dinâmicas de crescimento urbano.

A escolha do concelho da Maia como território em estudo permitiu analisar um conjunto 

numeroso e diverso de espaços de feira, pois a sua transformação de território rural a 

centro urbano dinâmico originou um território complexo e de características distintas que 

se reflectiram nos espaços que acolheram as feiras.

Estruturas de levante na organização territorial é esta dupla condição da feira, uma 

dinâmica interveniente na organização territorial e, ao mesmo tempo, um evento efémero 

cíclico composto por estruturas que acompanham essa condição provisória, o que a torna 

particularmente interessante como caso de estudo.

II

O progressivo afastamento do espaço de feira do núcleo central dos povoados e o seu 

proporcional distanciamento ao ritmo de desenvolvimento desse núcleo sugere que muitas 

vezes foram deixados para segundo plano no planeamento das cidades. Podemos constatar 

que em alguns locais, como Vila Nova de Famalicão pelas sucessivas reformas ao seu 

espaço de feira, este evento era entendido como fulcral para a dinamização daquele núcleo 

e que, a partir do momento em que abandonou um dos espaços centrais, a sua importância 

como espaço planeado diminuiu, mesmo que a tradição da feira esteja presente até aos 

dias de hoje. Esta despreocupação relativamente ao uso dos espaços temporariamente 

utilizados pelo fenómeno da feira é uma realidade actual, ainda que se tenha verificado 
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Figura 36. Anteprojecto do Mercado Municipal e da Alameda Teixeira de Pascoaes, Amarante. Arquitecto Eduardo 

Souto Moura, em colaboração com o Arquitecto Nuno Graça Moura. Apresentação pública dia 18 Janeiro 2019
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um aumento de atenção a estes. Apesar destas circunstâncias, as feiras mantêm-se vivas e 

activas, de maiores ou menores dimensões, um pouco por todo o lado, pelas dinâmicas 

que são capazes de potenciar no desenvolvimento dos povoados ainda que o seu espaço 

merecesse maior atenção enquanto fragmento de cidade.

A sobrevivência destes espaços, fruto do enraizamento deste ritual na comunidade, 

alerta para a importância do seu planeamento enquanto espaço de cidade. A feira pode ter 

deixado de ser o único local onde se estabeleciam as trocas comerciais com o surgimento do 

comércio sedentário, no entanto não poderemos considerar que ocorreu uma substituição, 

mas antes um complemento de actividades que se beneficiam mutuamente. 

Deve ser uma preocupação de quem se ocupa a pensar a cidade. Ao longo da história 

foram vários os arquitectos que pensaram, desenharam e construíram estes espaços muitas 

vezes integrados nos mercados municipais – os mercados de levante – como Fernando 

Távora em Santa Maria da Feira (1953-59), Júlio de Brito em Vila Nova de Famalicão (1947-

50) e Januário Godinho em Amarante (1960-63). Mencione-se a propósito a proposta do 

arquitecto Eduardo Souto Moura para a requalificação deste último, o Mercado Municipal 

de Amarante1 e área envolvente, onde também semanalmente se realiza a feira. O edifício 

original procurou uma solução aberta e permeável para este mercado, de um espaço aberto 

que dilata e contrai para corresponder aos dias de feira. O arquitecto Januário Godinho foi 

capaz de materializar uma solução em que a feira e o mercado são espaços conciliáveis, 

assim como, compreender as dinâmicas que ambos potenciam. Herdando o projecto de 

Januário Godinho, o arquitecto Eduardo Souto Moura vai reforçar as suas qualidades na 

proposta que apresenta. A sua preocupação foi reintegrar aquele espaço que em termos 

físicos se encontrava isolado do resto da cidade. Procurou reequilibrar pelo redesenho de 

dois percursos a diferentes cotas, o espaço de representação do poder cívico e o espaço 

comercial. Este reequilíbrio permite não só solucionar a necessidade de ampliação e 

revitalização da área de feira, como potenciar todo o espaço com a dinâmica natural dos 

espaços comerciais. A solução para um dos espaços centrais não passou por relocalizar a 

feira, afastando-a, mas antes mantê-la no núcleo da cidade, com o redesenho necessário 

para a acomodar e integrar como dinâmica. Reassume-se assim a sua centralidade como 

espaço comunitário de trocas. O projecto de Eduardo Souto Moura acaba por mostrar que 

o espaço de feira é, tanto nos seus momentos de actividade como – e talvez sobretudo – 

nos seus momentos de ausência, motivo de desenho/projecto contemporâneo.

1.   Apresentação do ante-projecto da requalificação do Mercado Municipal e da Alameda Teixeira de Pascoaes para 

a cidade de Amarante. Proposta elaborada pelo arquitecto Eduardo Souto Moura, em colaboração com o arquitecto 

Nuno Graça Moura, em 2019. Arquitecto Eduardo Souto Moura - “Uma ideia para Amarante”. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=bobwT9_om24 (consultado a 1 Fevereiro 2019).
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Pensar sobre o espaço público onde a feira se posiciona é um problema da actualidade 

sobretudo pela sua já referida capacidade de dinamizar a sua envolvente. Todavia, não 

podemos esquecer de que a realidade dos dias de hoje é muito diferente de séculos 

passados nos quais a feira teve um papel determinante como único local de trocas.

III

Reconhecendo que a feira é uma ocupação temporária em ciclos regulares do espaço 

público, consideramos que se este não se dotar de versatilidade para que seja ocupado 

e dinamizado na presença e ausência da feira, possa acabar por se tornar num espaço 

vazio e sem vida. Uma vez mais, a proposta do arquitecto Eduardo Souto Moura volta 

a reforçar a sua consciência perante a ciclicidade do evento e da necessidade de tornar 

aquele espaço flexível. Nesta linha de raciocínio, levantam-se as mesmas questões em 

relação ao mercado. “A feira é a alma do mercado, o mercado é a feira, não consigo 

distinguir!”2, assim afirma o arquitecto Eduardo Souto Moura durante a apresentação do 

anteprojecto, demonstrando que não as entende como entidades autónomas. Fazem parte 

de uma mesma realidade. A feira é a extensão do mercado uma vez por semana. Ao prever 

remodelar as lojas e incluir um restaurante e um café no interior do Mercado Municipal, 

permite-se que o espaço tenha movimentações diárias. Assim, atribui-se uma nova função, 

de carácter permanente, e cativam-se pessoas para lá do evento da feira. Dá-se-lhe um 

uso contínuo que se vê reforçado com a realização da feira. A presença de estruturas de 

carácter permanente permite dinamizar os espaços para que não permaneçam em espera 

até à realização da feira na semana seguinte.

Cabe-nos questionar se a ocupação por parques de estacionamento em três dos seis 

casos analisados – Pedras Rubras, Custóias e Santana – durante o intervalo de tempo sem 

actividade comercial será a melhor utilização para o espaço público onde a feira se implanta. 

Há que reconhecer que, se, por um lado, a utilização como parque de estacionamento 

atribui um uso ao espaço combatendo-se assim a ocasionalidade da feira, por outro, nos 

dias de feira em que se regista uma maior afluência de pessoas e, por consequência, maior 

necessidade de estacionamento, as redes ficam sobrecarregadas e desaparece um local 

para estacionar. Esta é uma resposta imediata a um problema paralelo da cidade actual, 

que vive sobrelotada de veículos. A sua localização relativamente central, assim como a 

sua organização distinguindo espaços de circulação e de estar coadunam-se com os dois 

tipos de actividade, o vender/comprar e o estacionar. A contradição evidente que se revela 

2.  Idem, ibidem. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=bobwT9_om24 (consultado a 1 Fevereiro 

2019).
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na utilização como parques de estacionamento destes espaços faz sobressair a necessidade 

de os pensar para a presença, mas, sobretudo, para a ausência de feira.

As estruturas de levante têm a capacidade de se apropriar e de transformar o espaço 

em movimentações contínuas entre o que já existe e o que se lhe sobrepôs, ainda que 

temporariamente. As feiras introduzem novas versões da realidade, percursos, dinâmicas, 

trazem-nos novos modos de coreografar os movimentos da interacção social. Os espaços 

vazios tornam-se, por determinados períodos de tempo, no local mais apregoado da 

povoação. A feira ritualiza-se marcando ciclos na vida das comunidades.

IV

As cidades são um produto em constante alteração que resulta das vivências dos 

habitantes e das suas necessidades cada vez mais exigentes, e as feiras foram tentando 

acompanhar as novas circunstâncias inerentes ao seu progresso. No entanto, perante uma 

sociedade consumista com novos hábitos de consumo, as feiras acabaram por sofrer uma 

progressiva desvitalização e perda de importância enquanto local de abastecimento de 

bens alimentares perecíveis. Outras formas de comercializar emergiram, tendo a fixação do 

comércio sido uma resposta ao aumento significativo da população. Estava, assim, alterada 

a estrutura de trocas do quotidiano que já não vivia da itinerância do mercador.

A alteração mais evidente, associada à expansão das cidades, dá-se na década de 90 

do século passado com o surgimento de novos pólos de atracção, nomeadamente com 

os hipermercados e os centros comerciais. Nestas grandes unidades, pela sua maior 

variedade de produtos dentro do mesmo espaço, assim como as melhores infra-estruturas 

de acesso e estacionamento, fizeram que fossem eleitas em relação às feiras. Inicialmente, 

a proliferação destas unidades comerciais localizou-se nas periferias das cidades onde o 

espaço disponível era maior e a criação de infra-estruturas era mais fácil. No entanto, 

assiste-se recentemente à abertura destes novos formatos de comércio, ainda que de 

menores dimensões, nos centros das cidades para responder às necessidades citadinas, 

tornando-se comércio de proximidade.

Apesar de se terem tornado no espaço preferencial de compras pelas razões apresentadas, 

nota-se uma certa saturação destes formatos, pois há uma impessoalidade do atendimento 

nas grandes superfícies, enquanto no comércio tradicional privilegia-se a proximidade 

entre cliente e produtor numa maior relação de confiança, promovendo-se a interacção 

social entre os intervenientes. Para contrariar este afastamento entre cliente e vendedor, 

as grandes superfícies procuram realizar pequenas acções que tornem o atendimento 

mais personalizado, recriando de certa forma as dinâmicas das feiras, como se tornassem 
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“superfeiras”. Provavelmente, será este atendimento mais pessoal e personalizado, podendo 

comprar os produtos vindos directamente dos produtores, que ainda mantém as feiras vivas, 

assim como os seus preços competitivos. É perfeitamente possível a coexistência entre as 

feiras, como imagem de tradição, com os formatos de comercialização mais modernos, 

numa perspectiva de evolução de ambos.

Apesar da proliferação do comércio sedentário, é notável que as feiras, como comércio 

itinerante, continuem a sobreviver em muitos pontos do país. Há feiras que, pelo seu 

simbolismo e tradição, conseguiram tornar-se marcas da sua cidade, como acontece em 

Barcelos. No entanto, sabe-se que não é a regra e que, para manutenção das feiras, cientes 

das suas qualidades e potencialidades, é necessário que o conceito original seja reinventado 

e adaptado, cativando um novo público-alvo. Assim, para contornar o esquecimento das 

feiras, assiste-se neste momento à multiplicação de pequenas feiras que se especializam em 

determinado tipo de produtos – feira do livro, feira de artesanato, feira de gastronomia, feira 

de velharias, feira medieval, etc. – numa tentativa de voltar a direccionar as pessoas para os 

espaços de feira, procurando adaptar-se às novas exigências de procura, mesmo que estas 

sejam em moldes diferentes do conceito original.
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Reorganização Administrativa do Território das Freguesias (RATF)

 Distrito do Porto, 2013

ANEXO I

Freguesia Alteração RATF Freguesia criada/alterada RAFT

M
ai

a

Águas Santas Sem alteração –

Avioso (Santa Marta) Agregação  Castêlo da Maia

Avioso (São Pedro) Agregação  Castêlo da Maia

Barca Agregação  Castêlo da Maia

Folgosa Sem alteração –

Gemunde Agregação Cidade da Maia

Gondim Agregação Cidade da Maia

Gueifães Agregação Cidade da Maia

Maia Agregação Cidade da Maia

Milheirós Sem alteração –

Moreira Sem alteração –

Nogueira Agregação Nogueira e Silva Escura

Pedrouços Sem alteração –

São Pedro FIns Sem alteração –

Silva Escura Agregação Nogueira e Silva Escura

Vermoim Agregação Cidade da Maia

Vila Nova da Telha Sem alteração –

M
at

os
in

ho
s

Custóias Agregação
União das freguesias de Custóias, Leça do 

Balio e Guifões

Guifões Agregação
União das freguesias de Custóias, Leça do 

Balio e Guifões

Lavra Agregação
União das freguesias de Custóias, Leça do 

Balio e Guifões

Leça da Palmeira Agregação
União das freguesias de Matosinhos e Leça 

da Palmeira

Leça do Balio Agregação
União das freguesias de Custóias, Leça do 

Balio e Guifões

Matosinhos Agregação
União das freguesias de Matosinhos e Leça 

da Palmeira

Perafita Agregação
União das freguesias de Perafita, Lavra e 

Santa Cruz do Bispo

Santa Cruz do Bispo Agregação
União das freguesias de Perafita, Lavra e 

Santa Cruz do Bispo
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* Referência apenas às freguesias pertinentes ao estudo

Freguesia Alteração RATF Freguesia criada/alterada RAFT

M
at

os
in

ho
s

São Mamede de Infesta Agregação
União das freguesias de São Mamede de 

Infesta e Senhora da Hora

Senhora da Hora Agregação
União das freguesias de São Mamede de 

Infesta e Senhora da Hora

V
ila

 d
o 

C
on

de
* Gilhabreu Sem alteração –

Mosteiró Agregação União das freguesias de Vilar e Mosteiró

Vilar Agregação União das freguesias de Vilar e Mosteiró
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Quadro cronológico

A instituição de feiras/mercados e os eventos nas suas proximidades

ANEXO II

Concelho da Maia Porto e periferia Feiras/mercados

Século XIX

1845

Feira Castêlo da Maia, Santa 
Maria Avioso, Maia [1]
Feira semanal de Santana, 
Leça do Balio, Matosinhos 
[2]

1866
Debate transferência da sede 
do concelho: Castêlo da Maia 
- Barreiros (Maia) [3]

1875

Abertura à exploração pública 
do caminho-de-ferro entre 
Porto-Boavista e Póvoa de 
Varzim, Linha Litoral do 
Minho [4]

Inauguração da estação de 
Porto-Campanhã [4]
Abertura à exploração pública 
do troço entre Campanhã e 
Nine, Linha do Minho
Abertura à exploração pública 
do Ramal de Braga [4]

1877
Inauguração da Ponte D. Maria 
sobre o rio Douro, Linha do 
Norte [4]

1881

Abertura à exploração pública 
do caminho-de-ferro entre 
Póvoa de Varzim e Famalicão, 
Linha de Famalicão [4]

1883-95
Construção do porto artificial 
de abrigo de Leixões [5]

1883-84

Abertura à exploração pública 
do caminho-de-ferro entre 
Trofa e Guimarães, linha de 
Guimarães [4]

1886
Inauguração da Ponte Luís I 
sobre o rio Douro [6]

1888

Abertura à exploração pública 
do ramal da Alfândega entre 
Porto-Campanhã e Porto-
Alfândega [4]
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Concelho da Maia Porto e periferia Feiras/mercados

Século XIX (cont.)

1889
Feira S.José, Santana, Leça 
do Balio, Matosinhos [7]

1890
Feira Santiago, Custóias, 
Matosinhos [8]

1896
1ª Feira da Lameira, 
Mosteiró, Vila do Conde [9]

1897
Abertura parcial da Estrada da 
Circunvalação [10]

1899
1ª Feira dos Moços de Verão, 
Custóias, Matosinhos [11]

Século XX

1902
Transferência da sede do 
concelho: Castêlo da Maia - 
Barreiros (Maia) [12]

Feira de Pedras Rubras, 
Moreira da Maia, Maia [13]

1912-31
Adaptação do porto de abrigo 
a porto comercial de Leixões 
(molhe Sul) [14]

1916
Inauguração da estação de 
Porto-São Bento [4]

1932
Abertura à exploração pública 
do troço Trofa-Senhora da 
Hora, Linha de Guimarães [4]

1932-40
Construção da doca n.º1 no 
Porto de Leixões [15]

1938

Abertura à exploração pública 
do troço Porto-Trindade e 
bifurcação Porto-Boavista, 
conclusão da Linha de 
Guimarães [4]

Abertura à exploração pública 
da linha férrea da Cintura 
do Porto (Porto de Leixões - 
Contumil) [4]

1945
Inauguração do Aeroporto 
Francisco Sá Carneiro, Pedras 
Rubras, Moreira da Maia [16]

1960 Construção da Via Norte [17]
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Concelho da Maia Porto e periferia Feiras/mercados

Século XX (cont.)

1963

Construção do Mercado 
Municipal do Castêlo da 
Maia, Maia. Arquitecto 
António Machado [18]

1960-9(?)

Construção no Porto de 
Leixões: terminal petroleiro, 
porto de pescado, terminal de 
contentores, doca n.º3 e 4, 
nova marina [15]

1962

Inauguração da Ponte da 
Arrábida [6]
Via de Cintura Interna (VCI), 
Plano Director Municipal, 
Robert Auzelle [19]

1979-84
Restauração da feira 
semanal da Maia, Maia [20]

1982

Nova Praça do Município e 
novo edifício dos Paços do 
Concelho, Arquitecto António 
Machado [21]

1986
Elevação da freguesia da Maia 
a cidade [22]

1988-98
Construção da auto-estrada 
n.º3 (Porto-Braga) [23]

1991
Inauguração da Ponte S. 
João sobre o rio Douro (para 
substituir ponte D. Maria) [6]

1995
Aérodromo de Vilar de Luz, 
Folgosa [24]

Inauguração da Ponte Freixo 
sobre o rio Douro [6]

Século XXI

2001
Construção da Torre do 
Lidador, Arquitecto António 
Machado [25]

2002

Abertura da 1ª linha do 
Metro do Porto. Linha A – 
azul: Trindade – Senhor de 
Matosinhos [26]

2003
Inauguração da Ponte do 
Infante sobre o rio Douro [6]
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Concelho da Maia Porto e periferia Feiras/mercados

Século XXI (cont.)

2005

Abertura do 1º troço da linha 
B – vermelha – do Metro do 
Porto: Estádio do Dragão – 
Pedras Rubras [26]
Abertura parcial da linha C 
– verde – do Metro do Porto: 
Estádio do Dragão – Fórum 
Maia [26]

2007

Abertura total da linha B – 
vermelha – do Metro do Porto: 
Estádio do Dragão – Póvoa de 
Varzim [26]
Abertura total da linha C – 
verde – do Metro do Porto: 
Fórum Maia – ISMAI
Abertura da linha E – Violeta – 
do Metro do Porto: Estádio do 
Dragão - Aeroporto [26]
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