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PELA PRIMEIRA VEZ, UMA INICIATIVA QUE DESAFIA AS LEIS DO TEMPO.
RECUANDO AO PASSADO QUE SOMaS, ESPINHO TERA UMA EXPERI~N-
CIA IN~DITA: ENTRE as BLOCOS DE CIMENTO E as ESCAPES DOS
AUTOMOVEIS, A IDADE M~DIA VOLTARA A SER VIV1DA!

COM TODA A COR POSSIVEL DA VIDA DO S~CULO XIV, REALIZAR-SE-A
A PRIMEIRA FEIRA MEDIEVAL PORTUGUESA. UM P!iOJECTO AMBICIO-
SO QUE IRA RECRIAR UM PASSADO REMOTa ESCONDIDO NAS SaM,
BRAS DO TEMPO!

NOS ORGANlzAMo-LA PARA SI.

NAo PERCA A OPORTUNIDADE, CONHE<;A AS SUAS RAlzES HIS-
TORICAS!

VENHA REVIVER A IDADE M~DIAI

A 16 DE JUNHO DE 1988, a PARQUE JOAo DE DEUS SERA PALCO DO
NOSSO PASSADOI... -

ORGANIZA<;AO DA ESCOLA SECUNDARIA DO DR. MANUEL LARANJEIRA,
NO AMBITO DA ESCOLA CULTURAL, A CARGO DO CLUBE DE DRAMA TI-
ZI\<;Ao EM HISTORIA. COLABORA<;Ao DA CAMARA MUNICIPAL DE ES-
PINHO

BREVE NOTA
EXPLICITIVA

"Tada aquete que se aliver (ape-
nas) aa presente, ao actual, nao com-
preendera (nunca) 0 actua!..." - Mi·
chelet (sec. XIX).

Estas palavras de Michelet que,
para os pensadores do seu lempo, Ira·
duziam urn principia aceile, indi.scutl-
vel e natural, parecem hoje aos olhos
de rnL;;'.tJs desprovidas de senlido,
toleradas com urn sorriso de compla-
cents ironia: "0 Pass ado, para qu~ sa
o que importa e 0 Presenle?"

Ostraciza-se pais 0 passado. catald-
gada no rol das caisas inuteis, passa-
tempo de historiadores de bafienla e
eslArll erudi<;Ao. Ao conlrtuio, exallam-
sa as campeoes do sOllsaclonalismo,
as Ilabilldades cornpetilivas dos noli-
clf\rlos "om primoim m?lo", as roporla-
gons arrojndas e "om directo ••, as
sondagens, as previs6os, as apostas,
entim, 0 que esla a acontecer e ainda
nao aconteceu, 0 que ainda nao veio e
asia pam virL

Todavin, ~o o!>lo lronosi11l6 podoita-
monlo cOfllproons!vol nUllla 6pCJcado
muta<;6es alucinantes e de acotovela-
mentas para S8 chegar a primeira fila
das Actualidades. ja se nos aligura
baslanle estranha a aliludo assumida
por muilas esplritos muito engenhosos
e modernislas, para quem 0 passado
esla ••morto e encerrado", inapelavel-
mente I Nada da modernidado tara a
vor com um passado born rna-is longln-
quo do que a distallcia lomporal.
Como explicar esle distariciarnenlo
bem maior nas consci{mcias que 0
tempo cronol6gico que para a Pre-
sente do Passado? A resposta poder{)
encontrar-se no senlimenlo exclusi-
vista triunfalista de progresso e de pre-
sente, alimentada no turbilhao das no-
vidades, da evolu<;ao inconlida que
caracterizam os dias de hoje. Mas 0
mais preocupante, nesta atitude de
cepticismo e desvalorizaGao do pas-
sado, sac as consequencias irrepara-
veis que sa projectam na consciencia
colectiva, na pr6pria identidade nacio-
nal. A crise de ideais que alinge a ju-
ventude actual passa tamb~m por ai.
Como poderao estes jovens idenlifi-
car-se com valoros cullurais que des-

prrrs~fSPINHO

conhecem? Como poderao valorizar
algo que veern desvalorizar au mesma
vilipendiar no quotidiano pelas gera·
<;oes instal ad as?

Mas, se e certo que consideramos 0
conhecimento do pass ado fundamen-
tal para a compreensao do presente,
consideramos igualmente fundamen-
tal 0 conhecimento do presenlo para a
compreensao do passado. Electiva-
mente, que imparta conhecer 0 pas-
sada, sa nada sabemos do presente?
Teriam entao razao todos aqueles que
descr~em da utilidade da hisl6ria ..
Mas n6s samos daqueles que conli·
nuam a apostar na sua actualidade. no
seu papei delerminante na conslru<;ao
do presente.

E nesta perspectiva quo f10nsarnos
enquodrm 0 inicintivn quo 0 Clubo do
DWlTlotlzuC;:'to om IIist6rin vni promo-
ver em 16 de Junho. Vamos recrlar 0
pass ado, ainda que longlnquo no
tempo, vamos dar-Ihe presente, apro-
xima-Io de n6s porque 010 laz parte de
tod05. [Ilqumlr,ulo IllHll o~rnc;o ,lim-
dinado sogundo os go!;IOS 0 concoitos
do sec. xx. de 1988, a recriaG~o de
uma teira medieval vai reenconlrar-
nos corn alguns aspectos civilizacio-
nais de ha 600 anos tal como os pars-
pectivamos no presonts. com as olhos
que temos e nao com prelensos
••olhos" de urn passado que enquanlo
realidade serA sompre inalinglvel: nao
podemos ressuscilar os morlas ... 0
masmo que 0 pud6ssorllos fazor olos
comportar-se-iam de modo diferente,
a experiEmcia vivida e as lacunas de
mem6ria modificar·lles-iam as atitu-
des, os comportamentos ...

Por isso, quem for a Feira Medieval
em Espinho naquele dia festivo para a
cidade, naa vai encontra,r a reconslitui-
etaO de urn evento, de grande impor-
Ia.ncia econ6mica e s6cio-cultural do
sec. XIV, mas um perspectiva de um
grupo de pessoas que se empenhou
em marcar enconlro, num lugar apra-
zlvel, do presente com 0 passado e do
passado com 0 presente. Preparemo-
nos para ele!

AvolinoAlvos Ribolro. prof. do HiSr6rilJ 8 dinllmiZil-
OOf do Clubo do Df(lmnri711,J1o ()III Hislt)rin dll f.:<;(:.

Soc. Vf. Mtlilutli Lmflfl/(llfA
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PORQUE UMA FEIRA MEDIEVAL EM ESPINHO?
Cultural men Ie, a cidade de
Espinho e pobre; lalvez nao
tanto como a generalidade
das vilas e cidades
portuguesas, mas, mesmo
assim, a cultura em Espinho e
escassa para uma popula<;8.o
de varios milhares de
indivlduos.

Verdade nem sempre
recebida com bons olhos, a
constata<;a.o deste facto foi urn
dos primeiros incentivos ao
nosso projecto.

Esla Feira Medieval, apesar
de durar um Dnico dia, tern
desde logo duas OUtres
caracleristicas interessantes:

Em primeiro lugar, permite
recriar um espaGo socia-
econ6mico que, apesar de
distinla do aclual. Ihe esleve
Ila base; esla sera uma sua
vertente «cultural •• que
permitira a cidadaos pacatos
do dia-a-dia "saborear •• 0
estilo de vida de ha seis
seculos atras.

Por oulro lado, esla nossa
feira servira (ou podera servir)
para pravocar urn ..boom •• de
outras actividades igualmenle

valid as e acesslveis a toda a
popula<;ao. ~ precisamenle
aqui que reside 0 aspeclo
mais importante desta nos sa
recrial:;ao: uestina-se a uma
mancha helerog~nea d3
populac;ao espinnense,
contemplando todos os
posslveis escal6es etarios e
sociais - e um fen6meno de
massas que. a meu ver,
consegue escapar ao
negativismo (sempre
contestavel) da expressao.
Mas, enriquecer a cullura da

. cidade nao foi 0 primeiro e
unico impulso que nos levou a
organizar uma Feira Medieval;
houve e continua a haver
oulros faclores.
Como membros da Escola
Secunda ria do Or. Manuel
Laranjeira fomos, desde logo,
influenciados pelo projecto
pilato da ••Escola Cuilural •• (a
que a nossa Escola tern 0
privilegio de pertencer). Lelra
e espirito do projecto apontam
para um objectivo claro: inserir
a Escola na comunidade
envolvente; Escola deve
deixar de ser um mera ediffcio
de passagem e conslituir uma
enlidade cada vez mais activa
e interveniente.

Mas, par outro lado, como
jovens que somos, sentimos
tambem a necessidade de
contribuir objectivamente para
a comunidade, realizondo
algo de concrelo e pal pavel.

Queremos u1trapassar a
missao tradicional do
esludanle, aplicando os
nossos conhecimentos
tearicos a realidades
humanas.

A Juventude na actualidade
encontra-se mergulhada na
indecisao em que,
desmotivada par um sistema
rigido e limilador, prefere nada
fazer, a ter de arrostar com as
dificuldades e obslaculos.
Precisamente a superar este
problema foi essencial 0 papei
do Dr. Avelino Ribeiro que
sou be motivar lodas as
pessoas.

Em epoca de comemora<;ao
do Meio Milenio dos
Oescobrimentos tomava-se
obrigat6rio relembrar (e
porque nao recriar) alga do
nosso passado. Ao inves da
op<;8.0 mais 6bvia que
apontaria para 0 seculo XVI,
decidimos atenlar nos
condicionalismos que

provocaram ou favoreceram a
Expansao; par isso, e tambem
pelo cara.cter mislerioso e
aliciante da epoca, sentimos a
necessidade de optar pela
recriaGao de uma estrutura
complexa mas importanle (ao
nivel social, cultural e
econ6mico) como foi a Feira
durante a Idade Media.

o dia 16 de Junho provara
duas co is as importantes: em
primeiro lugar que a cultura e
mais que uma palavra, ela e
urn acto consciente e
construtivo; por outro lado,
que a juventude nao e apenas
uma esperan<;a de futuro, mas
tambem uma realidade
presente.

Todos nos estamos a viver 0
presente, lodos n6s iremos
conheeer 0 futuro, mas quem
conhece, quem viveu 0
passado longinquo? Se quiser
viver e conhecer a Idade
Media marque urn encontro
com ela. Gnde e quando? No
Parque Joao de Deus aos 16
dias de Junho proximo.
N6s estaremos la. E voce? ..

LuIs BOTELHO
'2" ano da Esc. Sec. Dr Manuel LlrveO 5



AS FEIRAS
SEMANAL

E ,fllebietJal.
Hoje, em -Oefesa de Espinho» vamos falar

sobretudo de leiras. Vamos, com eleito, pOr em
destaque a feira semanal actual- a maior do Pais,

reza a propaganda - e a leira medieval que a
Escola Secundaria Dr. Manuel Laranjeira leva a

efeito dia 16 (Dia da Cidade), no Parque Joao de"
Deus.;,

Na feira dos nossos dias, cuja origem remonta a
finais do seculo passado, falamos com os

protagonistas - os vended ores - sobre mudan~as
profundas que ali estao a acontecer. Mudan~as se
calhar noutros senlidos, mas tambem nestes: nos

das taxas de ocupa~ao do terrado, que subiram
substancialmente; e no grau de exigencia das

autoridades em materia de higiene, que cresceu
bastante.

Sobre a feira de outros tempos, que vamos reviver
nos nossos dias, damos 0 programa completo, as

razlies desta inicialiva e apontamentos sobre as
fciras medievais.

Flque, entretanto, a saber que a leira dos nossos
dias Yoltaremos para a semana: e a feira de outros

tempos, voltaremos de hoje a quinze dias-
. precisamente no dla -D •.



"DE
Em tempo de baJanfo

'"A RECR/AfAO
DE UNA fE/RA MEDIEYAL
EIlSP/NHO

Em termos gJobais, e tendo
em conta as objectivQS perse-
gUidos, 0 Clube Dramatizalfao
em Hisl6ria, promotor da inicia-
tiva, pensar poder aflrmar que a
experiencia constituiu no com-
puto geral urn exito, ainda que
tenhamos consciencia de que
mais e melhor se poderia ter
conseguido.

No que respeila a sua pre-
parac;ao e divulgac;ao junto das
entidades e do publico em geral,
julgamos ler feito urn born traba-
Iho. Seria dificil lazer muilo
mais: esclarecemos a papula-
980 atraves de texlos publici-
larios, informativQs e de an~lise
hist6rica, com a que conlamas
com a colaborac;ao total do jar-
nal ••Oefesa de Espinholl e da
Junia de Freguesia de Espinho,
que patrocinou a emissao de
uma serie de carteiras de f6s·
foros, apoiada ainda pela Fos·
foreira Portuguesa, bern como
com a receptividade e estimulo
do Concelho Directivo, profes·
sores e alunos da nossa escola.
Todavia, a animac;:ao cullural da
Feira ficou electivamenle
aquem do Que prelendiamos e
seria desejaveL Alguns apoios e
participa90es que reputavamos
de fundamentais falharam, a
maior parle deles por razoes
justificadas e humanamenle
eompreensiveis, mas que nao
deixaram naturalmenle de se re-
fleetir no ritmo que pretendia-
mos dar as actividades lealrais,
musicais e ludicas. Este era 0
sector no q~al mais apostava-
mas, denlro alias das concep·
Goes hisloriograficas que perii-
Ihamos e que aponlam para a
valoriza<;ao da hisl6ria dos com-
portamentos, das menlatidades,
da hist6ria lotar. De qualquer
forma, julgamos ter recriado
dentro de para metros aceitA-
veis, a vivencia social e cultural
de uma feira medieval. As pes·
soas interiorizaram·no, os ven-
dedores lambem,ainda que urn
ou outro dentro do seu volun·
tarismo intuitivo, compreensivel
ate, se tenha mostrado relulanle
em aceitar 0 convite a despir Ira·
jes regionais dos finais do sec.
XIX que por sua auto-recria<;ao
preparam, convencidos de que
••assim e que devia ser.'~ Ou
ainda aquele que, preocupado
com as suas allaces que mur·
chavam, nao hesilou em recor-

o SeD

a seu dona
o professor Mendes Moreira

foi 0 coordenador do supls-
menlo da ullima edi<;ao sobre a
leira medieval e nao coardena-
dor da feira em si, como poderia
transparecer da legenda inserta
no pr6prio caderno. 0 seu a seu
dono.

rer a um balde de plastico, par·
que 0 plastico ja se usava no
«tempo do seu pai" ..

Alguns alunos·vendedo;-r.;s
cansaram·se depressa dessa
actividade e alguns naa dispu-
nham de grande a-vantade ...
mas fizeram 0 seu melhor, en-
tregaram·se dentro das suas ca·
pacidades, viveram com alegria
esses momenlos. Tambem para
eles vai 0 nosso aplauso, pois
serao no futuro, eslamos certos,
melhores e mais entusiaslas es-
tUdantes da Hisl6ria.

No final, houve lambem uma
siluac;:ao que por momentos es·
leve inconlrolavel e que conSli-
tuiu urn aspecto infehz, a ter em
conta em pr6ximas realizacoes
deste genero, protagonizado
por uma r~dio local. Apesar de
compreendermos as explica-
<;6es que nos deram, na.o pode-
mos aeeilar que no recinlo onde
se lenla recriar urna vivencia
medieval, se enquadrem mani-
festa.yoes populares muilo lipi-
cas e respeilaveis de Espinho,
como preg6es e can:igas de raiz
vareira, porque se em termos de
radio e possivel faze-Io, desde
que inlroduzidas correctamente,
ja em termos de local tais ana-
cronismos nao sao possiveis,
nem admissiveis. Demos enlaa
par terminada a feira.

Finalmente, ao nivel da ade-
sao da eomunidade, considera-
mas que ela excedeu as nossas
melhores expeclalivas, quer no
perfado de preparaCao, quer no
pr6prio dia da feira. As enlida-
des publicas e privadas de Espi-
nho compreenderam desde a
primeira hora a alcance desta
iniciativa, apoiaram-na, acari-
nharam-na, tornaram-na a sua.

Muilos ale desejariam apoiar
e nao 0 puderam fazer. Alguns
ofereceram inclusive os seus
preslimos sem mesmo os solici-
tarmos. Ficarao para outra opor-
tunidade. Permitam-me agora
que sublinhe 0 enlusiasmo da
Camara Municipal, particular·
mente na pessoa com quem nos
relacionamos directamente. a
vereadora do pelouro da cultura,
D. Elsa, as firmas Hgulo, Rono-
car, Casa Mourao, Restauran·
tes Concha do Mar, Ripolim,
Varina, Forno, Coop. Nascenle,
Ac. de Musica, Ext. Oliveira
Martins, para alem das ja cita-
das Junta de Freguesia de Espi-
nho, ••Oefesa de Espinho», Fos-
foreira Portuguesa e Conselho
Directivo da nossa escola, bem
como todos aqueles que de uma
forma ou oul~a colaboraram na
recria9ao de um passado que e
de todos n6s.

o povo de Espinho espera,
agora que foi dado mais um
passo, que as pessoas e os or-
ganismos colectivos se empe-
nhem no enriquecimento cuI·
tural de uma cidade que deseja
muito mais do que apagar velas
e receber parabens nos dias de
aniversario.

.•.Dinamizador do Clube Drama-
tizaq80 em Hist6ria da Ese. Sec.
Dr. Manuel Laranjeira
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A viv~ncia de urn pave, as
lutes trevades ns defesa do
territ6rio e a estabilidade ou
agitac;Ao polltica reflectem-se
ns emjss~o monetaria de urn
pals.
Urns des epocas da hist6ria de
Portugal que melhor espelha e
documents a influAncia
desses fscloras ns cunhagem
dB moede l:l precisamente a
que raspaite a 6poca
medieval.
Nesle parfodo. as principais
espedes circulanles foram 0
rnc~abitino, 0 dinheiro a, a
partir dos fins do seculo XIII, 0
soldo au tarnaz de prate.
Nos inlcios da primeira
dinastia. as nossos monarcas
fizeram usa des moedas
arabes para as neg6cios
intemacionais au serviram-se
dales para recunhar novas
unidades. Assim, 0 dinheiro ral
a primeira e (mica moede
cunhada par O. Afonso
Henriques que, obtendo
moeda au rea mUl;ulmana nos
saques e resgates, n~o leve

necessidade de emitir moeda
pr6pria em ouro e prata.
D. Sancho leD. Afonso II
representam a persist~ncia da
tradil;ao moneta ria isla-mica,
ao mandarem cunhar
morabilinos a semelhanc;a dos
dinares muc;ulmanos. E de
assinalar no reinado de D.
Sancho II, uma alterac;ao no
peso da moeda, facto que e
plenamente justificado pela
escassez de malais preciosos
no nosso subsolo, pelas
reduzidas exportac;oes e pelas
despesas que uma guerra de
reconquista sempre
acarretav8.
Compreende·se, deste modo,
8 necessidade da quebra da
moeda que. segundo D.
Sancho II, era 0 melhor
processo de debelar a crise
existente.
No reinado de D. Afonso Jll,
introduz·se uma grande
inovac;ao em materia
monetA ria: a adopc;ao do
sislema francas de contagem
por libras (1 libra = 12 soldos
= 240 dinheiros). Entao, a
participac;ao do nossa pais no
comtJrcio internacional
permile-Ihe obter grande
quantidade de moeda

estrangeira, 0 que vai originar
a ausencia de cunhagem
portuguesa durante quase urn
secule. Esta silu8l;30
caracteriza toda a epoca de D.
Oinis que, gra((as a
presperidade do reina, pode
cunhar moedas em prata.
Ja com D. Afonso IV, inlroduz·
se em Portugal 0 coslume
espanhol de quebrar a moeda
em cada 7 anos. Face as
dificuldades econ6mico·
·tinanceiras que 0 paIs
atravessava, 0 monarca
publica uma ••carta de lei ••que
proibe as exportat;6es de aura
e de prata, ao mesmo tempo
qua desvaloriza a moeda de'
25 para 36%.
Nao se panse, no entanto, que
a circula(f80 monetaria foi uma
constante no lerrit6rio nacional
deste tempo. Durante toda a
ldade Media, trocas e
pagamentos de servil;os em
generos agricolas foram
vulgares numa parte
consideravel do nos so pais.
Em boa verdade. apenas uma
moeda de bolhao (Iiga de
cobre e prata) era utilizada
regularmenle nas transacc;oes
intern as, anquanto as moedas
estrangeiras serviam
normal mente nas relac;6es
comerciais com 0 estrangairo.

MARIA DO CEU LE<;A
PATRICIA CARVALHO

COELHO
MARIA MANUEL MIRANDA

BolhAo de D. Afonso III; Tornes de D. Dinis, de prata. Este tomes foi tambem
atribuldo ao infanta D. Dinis, filho de D. Pedro e pretenuente ao trono, ern 1383.

~ a primeil3 moeda de boa prata lavrada em Portugal. Nela notamos a
influencia do lomes de Luis IX, de Fran.;a. 0 uso de versiculos de salmos na

legenda a uma novidade na numismatica portuguesa; Bolhao de D. Dinis. D.
Dinis acrescenla ao seu titulo de rei de Portugal 0 do Algarve. Alam disso, fixa

os besantes em cinco e dispostos em aspa, ou sautor, ou cruz de Santo Andre.
As armas reais permanecerao inalteraveis ata ao reinado de D. Joao II, allura

em que os dois escudetes lalerais deixarao de se apresentar deilados e
aparecerao de pa; Bothao de D. Afonso IV.

··MEDII
o conceito actual de "moda •. surgiu no decorrer
do seculo XIII. Antes dessa epeea, embora
houvesse a registar modificat;oes no vesluArio,
dificilmente poderiamos interpreta·las como
tradutoras de novas modas.
Neste contexte surge-nos.a "Unha X•• que
caracterizou a moda masculina na Idade Media.
Em oposil;ao a estes habilos de mod as
nobiliarquicas, situa·se 0 vestuario das massas
populares.
o vesluario rural, devido a condil;ao ecan6mica
e social dos populares ser precaria, era mais
simples e muHo pralico. 0 camponbs ou mesmo
o pequana burgues itineranla e os artifices
usavam na cabe\;a a tradicional touca ou coifa,
as vezes um sombreiro de abas largas para
resguardar do sol. Era lambem frequente ver-se
o chapeu de palha. Como vesles usavam urn
saio ale ao joelho provido de t"Tlangaslargas e
apertadas com urn pequeno decole no
pesco<;o. Nos plJs usavam sapatos, sandfllias
ou botas, geralmente de cabedal. No Ver:to, 0
campon~s usa va, em vaz do saio, uma simples
blusa. Davida a auslmcia de algibeiras, eram
us ados os cintos que serviam de suporte a
armas e outros objectos. Em tempo de Inverno
usavam um manto com capuz.
Quanto a moda feminina, imp6s·se a "Unha
S ••, cuja evoluc;ao foi inferior a da moda
masculina.
A mulher do povo, habituada ao trabalho, teria
de lar urn vastuMio bern mais simples. Os
tecidos de Que eram teilas as suas vesles aram
geralmenle lisos, da pouca valia e grosseiros.
Sobre uma carnisa interior de linho, vestiam
uma cota com mangas [argas e compridas e
sobre esta uma opa mais curta e sem mangas.
A cab9l;8 ara coberta pala touca ou coifa assim
como capuzes ou sombreiros.
A criadagem nao podia vestir mais que saias,
pelotes e capuzes ou cemmas. tudo enfim de-
baixa valia.
Como conclusao, Pc-rtugal, como pais
tradicionalmente receptivo a novas ideias,
regista no seu vestuario uma enorme influ6ncia
estrangeira, a qual contribuiu para uma maior
distinc;ao social.

Unha X - carae/ariza-s8 pelo
8centuar das (ormas v8r1i-
cais e horizontais do corpo

Unha S - a mulhsr e/eg8me
incJinava a cabar;a, espe-
tando a barriga sX8ger8da-

mente para a (rente

•
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Os seculos XIII e XIV
correspond em a um perlodo
au rea da expansao das feiras
do nosso pafs. Rearizadas,
normal mente em espaGos
intramuros (nos castalos.
praGas, nos ..-chaos dos
povoados,,). aquando de
leslividades religiosas locals,
os rairas medievais
proenchiam dUBS IUI](;005 na
vida dos Eslados - ullla

lunc;:ao econ6mico·social
(comercinlizaC;:3o dos produtas
e fomenla das rolac;:6es socia is
enlre comunidados) e UIfl<:\
tunGao Bnlropor6gica do
diversao (a testa, a ramaria, a
divulgac;:ao de "noHcias,,).
f\ realiza<;:ao das faires, em
prazos e lermos
delerminados, gozava de uma
jurisdiGao privilegiada.
Aquando do seu
luncionamento, vigorava a
"paz de leira •• que proibia
qualquer acto de hostilidade e
punia os lransgressores com
penas severas. Do mesmo
modo, as diplomas regios ou
senhoriais garantiam
prol&cl;~m aos leirantcs e suas
mercadorias, ;senlando·os de
penhora e persegui<;ao. De
igual modo, todos os demais
frequenladores das leiras
gozavam de seguranQa
pessoal e de bens.
Mas, in teressa-nos sobretudo
saber Qual era 0 ambients
pr6prio das feires medievais?
Que papel desernpenhavam
os seus Irequenladores para
alam do interesse econ6mico?
As fairas eram frequenladas,
fundamentalmente, pelas
massas populares-
camponeses, pescadores,
homens de mesteres, jograis,

«mulheres de segre», mas
tarnbam por rnembros da
nobreza e do clero. Por enlre
tandas e alpandres, ao longo
de filas de barracas de
"comes e bebes ••, 0 homem
medieval mercadejava,
divertia·se e dislraia-se,
procurando aproveitar os dias
au semano(s) da leira para
convivor com oulros ham ens
de oulras aldeias, de oulros

imporlanta - para allHn de
Iransporlarom mercadorins.
arom porlacloras de recados
de lerras distanles.

lugares e, por vezes, masmo
da Galiza e de Caslela.
Nesta perspecliva, 0 papel dos
almocreves era deveras

eslabelecendo rela<;:6es entre
povoados, divulgando notfcias
e ate costumes alheios.
De igual modo. os
come reiantes de paragens
dislantes contavam hist6rias
das suas aventuras em paises
longinquos, enquanto os
moradores de lugares mais
pr6ximos davam conla do
resultado das colheilas ou
falavam das suas condiQ6es

de trabalho e tributos que
pagavam aos seus senhores;
par sua vez, os mais jovens
enlravam em disputas
amigaveis e estabeleciam
relac;6es de namoro com as
moc;as do lugar.
Quando a leira sa associava a
romaria, 0 que acontecia
muilas vezes (par ex empie, as
que sa realizavam ern homa
de Santa Mafalda, em
Arouca), a fesla era uma
constan(e: os lavradores
fraziam 0 gada onfeilado com
rolos de cera arnarcla e lHas
muile vislosas, dando com os
anfmais tres voltas em reda da
Igreja; as jograis cantavam,
dan<;avam e, ate, vendiam
remedios e falsas relfquias; d.~
«mulheres de segre»
(meretizes ou soldadeiras)
acanlonavam-se num local
reservado do espa<;o da teira,
onde em tendas pr6prias
recebiam os seus dentes; os
bailes e as cantigas ao desafio
anfmavam igualmente as
feiras tradicionais.
Assim, e inegavel que, para
alem da sua tun<;:ao
estritamente econ6mica, a
feira medieval serviu como
importante agente de
intercambio social e cultural.
Numa sociedade
relativamente fechada, as
feiras constituiram urn local de
encontro, urn cenlro de
divertimento, urn foco de
cullura, enfim. um p610
centralizador e divulgador de
comunidades econ6mico·
-culturais distinlas.

Isabel N. Moreira!
IMlguel A. Brandeo

(11.' F)

ICARTA DA rEIHl/
IDA «VILA I

IDE AVEIRO» I
IExtractos I

••... N6s mandamos que fodos aque/es que a dita feira vierem
comprar e vender nao paguem mais que a metade da sisa
posta que as que as ditas coisa_scomprarem e venderem
sejam moradores n8 dita vila de Aveiro ou em seu lermo ou
em oulras quaisquer partes que sej8m e islo S8 nao enlenda
em vinhos que se vendam atavemados nem carne que se
venda a ta(ho que mandamos que destas dURSCOiS8SSB
pague sisa em elleio. Dutro sim mandamos que os que As
dUas (eiras vierem IhBS nao sejum tamadas suas bestas de
sa/a nem de a/barda para nenhumas cargas que sejam
canstrangidos ... enquanlo a dita feira vierem e nela andarem
€I para suas casas tornarem. E Dutro sim mandamos qUB
non/wns Que n dit.1 foira vierem nao sej.1m prosos 110m

acusados nem demandados por nenflurlS ma/eridos em Que
sejam culpados ... salvo se estes maleficios (orem feilos no
dilo lugar ou seu termo au forem feitos novamente na dita
feira que par tais maleficios como estes mandamos que
sejam presos ... Outro sim mandamos que os que a dila (eira
vierem nao sejam situados nem demandados par nenhumas
dividas que devam nem por heranc;as nem por nenhuma
oulra coisa ... salvo se torem dfvidas que devam de coisas
que af comprarem ou venderem na dita teira. Dutro sim
mandamos que os que a dita feira vierem, enquanlo ... durar,
possam !razer suas armas ... Oulro sim possam andarna dita
feira em quaisquer bestas que (hes prover ... Outro sim
mandamos e defendemos aos nossos corregedores e
meirinhos assim da nossa corte como dos nossos reinos que
nao vao a dita feira para fazer correir;ao nem a (aryam na dita
leira e se eles quiserem ir vao comprar e vender se Ihes
prover e nao por nenhuma outra coisa ...
E em it.":temunho disto mandamos ser feita esta carta
assinadi' porn6s e selada ... em Santarem a 27dias de
Feverei.' 0."

CLINICA DENTARIA

DR, CARLOS RAMOS PEREIRA
Av. 87 0.0 784-1.t)

ESPINHO • TELEF.723472
Rua Elias Garcia. 55_1.0

OVAR TELEF.52401

I

EMPREGADO DE ESCRITORIO

FONSECA

MANUEL PEREIRA FONTES & CA., LOA.
- FABRICA DE TAPE<;ARIAS-

Importacyao - Exportas:ao

SIMON, S, A.
COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES
RUA 28, N.' 574 - TELEF. 725454 - 4500 ESPINHO

CLlNICA DE MEDICINA DENTARIA
DE ESPINHO

DR. ILiDIO D'OLIVEIRA SANTOS
MEDICO OENTISTA

Acordo com as Enlidades:
ACASA, CGD, ADSE

Rua 16 (esquina Rua 19), n.' 545-1.' DI.'A
Telel. 722931 ------_ ESPINHO

PAR,4. COMPRAR 80M CAFE

Casa AL YES RIBEIRO
TORREFACTOR DE CAFE

ESTABELECIMENTO DE VENDA AO PUBLICO
RUA 19, N." 294 " ESP IN H 0

Fernando Rodrigues Lima
Distribuidor dos papeis Colowall e oufros marcos.
pavimento8 de cortis:os.

Travessa da Rua 5 CTraseiras da Garagem Sousa)
Telefone 72 1739 -----___ ESPINHO
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conviva e de forma redonda. Nas casas ricas. 0
pao estava embebido em molho, que depois S8

distribu[a aos mendigos au aos c~es que
rodeavam a mesa. Mais tarde, comsl;<)u-se a
usar 0 pralo, 0 «talhador», que servia para dais
convivas. senlados fado a lado. Na:o havia gaffos.
mas uli!izavam·se colheres. Del S8 compreende
a necossidade imprescindfvel de lavAr 8S mhos
nnlos 0 dopois do refoicl'lo. A loca oro levnon polo
pr6prio convivn, Iilllpnndu-se 0 objeclo it 10nlho.
Pnrn bebor usnvnm capos, rnois posodas 0 Illuilo
rnnioros QUo as do Ilois, donom;nados do
"vasos".

ou de Qutro metal consoanle a abastan~a da
mesa; em banquetes de especial rsquints, a
ague simples podia ser substitufda por agua de
rosas au de Dutro perfume.
Sabre a mesa dispunham-se peGas de
ourivtlsaria com lins decoralivos mas lambem
ulilit~rios.
A comida. tr<'l.zidaom lorrinas de prata que
cl10gnwull n pe~rtr I a 2 kg, vinha om proci~::;.lO,
016 tl sala do j;mlar. alliocodida palos porloiras 0
lochniro!;.

o recoio dos ollvononnrnolltos. n/indo n
suporstiGao do lempo. levava ao emprego de .
«chifres de unic6rnio". encabados em ouro ou
praIa ,.lingueros" (suportes donde se
suspendiam linguas de serpenles). Ao contaclo
com alimonlos irnpuros, as amulelos mudariam
de cor. Ill<lnchar-se-iam ou comecariam a
sangrar. segundo acredilavam as genIes do
enlao.
Duran Ie muito lempo. na Idade Media. nao se
utilizavam pratos. mas cornia-58 em grandes
pedaGos de pao, poslas em fronte de cada

para Portugal na viagem de Vasco da Gama.
A hierarquia das pessaas define-se pela cor do
seu pao e a qualidade da sua bebida. 0 pao era
de trigo. grande e de forma circular. crescendo
paueo. Como as solos eram pouco fsrtais era
necessaria importar trigo dai que. especialmento
no campo. 0 cereallosse substituldo par
caslanha au balola (a pao alvo. s6 de Irigo, lorna-
so gulosoima de potHOS om dins fostivos). Aindn
pm asia rnzno. a P;)O era IrunlJomloito i'l baso do
milllo, conloia 0 nl6 covatla. As vozos. fnzin-so
ullm lIlislura dos IrO~ coroni~ 110 lllosrno pi\o.
Grando parle da populaGao fabricava, ala pr6pria,
a pao nos lomos. Na cidado. poram. exisliam
padeiros Que 0 eoziam e vendiam em tend as au
ao domicllio.
a nurnoro de bebidas era rnuilo lil1litado: agua e
vinll0. Produziam-se varias vinllos brancos e
!intos. oxporlados para todo a Norle da Europa,
donde se destaeam os vinhos palhotos e 0 vinllo
de Az6ia.
Antes des refeil;oes. era Ilabito lavar as maos.
Servidores Iraziam "juslas» ou ••gomis.', de prata

o casebre camponl!ls de um andar e 2 au 3
compartimentos mostra pobres paredes de barre
amass ado com palha, onde so abrem uma porta
e muito raramonte uma janela; a telhado. por sua
VOZ, €I de colma. as ch~os s~o de lerra balida ou
de argila e 8Quecidos por lareiras abertas ou por
chnmlnes de pedro au madoira. 0 mobilillria
reduz-so ao indi~ponslwol: cadoirns. mesos,
lellas. cubos. cubns.
As casAS aristocrnlns oxibom, por vows, tocidos
do soda com bordadas ricas, objeclas de praIa au
prate doureda, raras vezes do auro. lapeles e
oulros m6veis. Cortes peles chamadas aguines
lelvoz fossem usadas nas coberluras des camas.
Podiam ver-se aqui e aJiobjeclos de valor.
deslocados sobre mesas tosces ou no canto de
urn aposenlo desguarnecido.

o essencial da vida coleelive dependia
fundamentsllnenle da vida religiose. As reuni6es
dos membros das comunidades ocorrism ns
igreja de aldeia ou da par6quia urbana, nos
c1austros dos convenlas au no meio dos adros.
A populaG8o manifestava lambem 0 seu lervor
religioso participando na construc;ao au na
conservaG80 de uma capela, nas eerim6nias das
grandes {estas da Pascoa e do Nalal au nas
procissces da Semana Santa.
Assim, nao admira QUo as confrarias
enquadrassem lods a vida social na Idade Media.
Estas associal;oes de socarras mUluas
preslavam auxllio monelario aos seus mernbros
mais pobres ou daentes. mandav,:lIn reZAr
rniss!.ls polos morlos e. ;lirld~, ilJdonmiz;wlJln 05

a~ruill:ldos por qualquor calactiSrllO (QuinlilS

illcondiC\Uas. colheilas danilicada~ pAin rnml
lampo. ole.)
Nas cidados. eram as confrarias que
organizavam e/ou participavarn nos jogos. nas
compeliGoos desportivas - corridas de cavabs.
tire ao area, juslas - e nas feslas e mascar3das
que animavam os grandes dies das urbe3.

o pAo nosso de cada dia, ontem como hoje. nao
it igual para todos. Afirrnalfao banal que nao
deixa de ser insofismavelmente ume verdade.
A elimentac;Ao medieval era pcbre, a quantidade
supria a qualidade, levando-a a uma defici~ncia
especial em vilaminas.
as ••trutos selvagens ••, os ••paes», bem como a
calfS. a pesca, as cereais e 0 vinho eram as
alirnentos fulcrais dessa epoca.
A corne erB extrornmnonln varindn !-jrnc.;t'ls;'\
c:riat;ho. mas sobroludo ;'lcaf.;:l, 0 lion so iu~tiIic".
urnn V07 qllo Portu9al ora urn Pnfs do coulildas 0

bnldios.
a poixe era outl':l d;:l~ h;"J~0':0.:1:llirnflllt:1,,;fH"I
modieval, nao 5(, enlre:l5 classo:.nmis
daslavorecidas mas tamborn 011110n llol>loza 0 0
cloro, pois a Igreja 8stip\llnvn UlTISabstinOncis
ohri'1at6ria de carne de 78 dias no ao. 0 Ido do
peixe fresco, a Idade Media lez grande usa do
peixe seco, salgado e defumado.
Nas casas mais rieas. onde a eulinaria era
roquinlada. as elvas de clloiro or<lrn
illdj~pensaveis ilO bOlll tOIllPOI0. '-'Olll corno ;J
pirnellt~ (froquonte, m'.):,>r:arn) n 0 OOllqilJlc. r):;
porlugueses da Idado MG~li<J,l;ll corno 110jo,
ulilizavam varias mal8rias gordas.
a leite era muito uliJizado. mas sornpre
Iransformado nas chamf\d~s ..vi~ndas do lolla ..
(como Acomp;:mhilmonlo oIl50hrolll{JSrt): 0
qUAijo, as nill;)s, a manloign fJ docos do Juilo.
Os legumes e horlaliG~s /laO Ol,lln muHo
npreciados pelas classes superiOies. mas 0 pavo
ulilizava-os lrequerllernonto
A Iruta desempenhava igualmonle urn papet
relevanlG na diota medieval. nflo s6 "crua". mas
lambern om forma de cornpolns. Irut;)s SOC<'lS,

doeos 0 consorvas. Com oloHa. COIlIt0c1il111-S0

qunse lados os Illllo,.; da llcllJ:lliu;U]fl, corn
oxr:op<;i'lo ri'llarmlj;"\ <loco qun r,o suri •• lr;lzida

M6NICA PEREIRA
SANDRA RES ENDE (11.0 F)

FABRICA DE ESTORES DE ESPINHOFABRICA DE ARTIGOS
DE

CElULOIDE E PlAsTICOS

LUSO-CELULOIDE

~OVEIVI! COLOCA<;AO DE TOLDOS EM ESTABELECIMENTOS

CARLOS MARICA TONAO COMPROMETAS
o TEU FUTURO

EXECUTAM.SE REPARM~6ES EM ESTORES E rERSlANAS DE TODOS OS Tlros
COLOCAf.;Ao Of. ESTORES Of. pL.ASTICO. ALUMiNIO, !.AMINADOS f. \'f.RTlCAIS
_ REPRESENTANTES DE ESTORES VITORIA E AASOL-

~strada do GOI;. 1921-2.0 0.10
•• '" 4500 ESPINHO

TElEFONE 724786 (0 partir dos 9 do noire ote os 9 do mantle)•• Completas 15 anos este ano? Entao podes ins-
crever-te nO 9.' ano, mesmo que nao tenhas 0

8.'.
" Fazes 17 anos, ate 31 de Dezembro? Aeeitamos

a tua inscri~o para 0 II.' ana, sem que tenhas 0

10.'.

Externato Oliveira Martins
ESCOLA DE QUALIDADE COM ENSINO PERSONALIZADO
Rua 19. n.' 786 (praceta) em ESPINtlO 'B" 721468

o FORNO DE ESPINHO
GOMES & PEREIRA, LDA.

Rua 19.n., 1.278 - ESPINHO - Tetef. 72~338

Espccialidades em:

PAD D'AGUA, PAD CENTEIO, PAD HOLANDESAPART ADO 22 - TELEFONE 722193

ESPINHO



PARTE
INTEGRANTE
DA EDI~AO
HUMERO 2932
DE 16 DE JUNHO
DE 1988.
Mio PODE SER
VENDIDO
SEPARADAMENTE
00 CORPO
PRINCIPAl.

jfeira
£lU

JW[ebieual
~zptnbo

dia: 16 de Junho.
Local: parque Joao de Deus.

Aconteclmento: primeira feira medieval portuguesa.
Organlzalfao: Escola Secundarin do Dr. Manuel Laranjeira, no ambito da

Escola Cultural, a cargo do Clube de Dramatizac;ao em hist6ria.
ColaboraCfao: Camara Municipal de Espinho, Junta de Freguesia de

Espinho, Cooperativa Nascente, Academia de Musica de Espinho, Externato
Oliveira Martins, diversas firmas comerciais e industriais, radios Nova Onda e

Comercial/Norte, Centro Hfpico de Espinho, Caixa de Pandora, Associac;ao
de Moradores do Formigueiro, vendedores da feira de Espinho.

Apoio

lJfm~fSPINHO

A epocs que decorre do ano
1000 ao seculo XIII
corresponds a urn forte Indice
de crescimenlo demografico
na Europa. Ests Bvmento
populacional e causa e eteilo
de ums poderosa renOvBl;8.0
agra.ria marcada por grandes
movimenlos de arrolefas em
que pAntanos. polders e
bosQues sAo ganhos para a
8xplorac;Ao agrlcola. EntAo.
graC;as 80 spoio de vArios
melhoramentos e inovac;Oes -
a charrua de rodas, a
stratagem do cava 1o,0
afolhamenla Irfene! e a difusao
do moinho - a produc;ao
aurnenta. proporcionando
excedentes agrfcolas Que VaG

animar e activar 0 comercio
interno (mercados, leiras). De
igual modo, tal como 0
aumento da produtividade
gera 0 crescimonlo
populacionallambem 0
desenvolvimenlo da
agricullura ocasiona uma forte
procura de aUaias e de
ferraduras para os cavalos, 0
que inegavelmente conduz ao
tomenlo da aclividade dos
mineiros e dos ferreiros. Desle
modo, pode·se afirmar que
este perfodo da hist6ria
medieval europeia regista uma
serie de fen6menos que,
funcionando em interacc;ao
recrproca, desencadeia urn
poderoso processo de
crescimento e
desenvolvimento expansivos.

~ ..'.II..!s.d*t r··l

o PROGRA A
Prosseguem tambem as actividades cul-

turais e recreativas com 0 seguinte:
Teatro - Fantoches palo nudeo de taatra

da Escola Secunda-ria do Dr. Manuel Laran-
jeira e do Externato Oliveira Martins; taatro de
rua (saltimbancos a pantominas pela Coo-
perativa Nascente e Caixa de Pandora
Porto); habilkJades e acrobacias oHm picas.

Teatro - Coros e cantigas medievais in-
terpretadas par Cooperativa Nascente, Aca-
demia de Musica de Espinho e Escola Sacun-
dAria do Dr. Manuel Laranjeira.

Jogos - Dinamizac;;aa a cargo da Asso-
ciac;;ao de 8airro do Formigueiro (Porto), pro-
motores de jogos tradicionais.

NoUcias de ~~outra8 bandss» - ditas por
urn arauto do fim do mundo.

Palas 10 harBs, abertura oficial com a
presem;:a de individualidades da vida polllica
e cultural do Pals e de Espinho, seguindo-se
a proclamac;;ao da carta de feira de Espinho
(oulorgada por D. Dinis (ap6crifa).

Depois iniciam-se as actividades econ6-
micas - exposic;;ao-venda - e, mais tarde, as
aclividades culturais e recreativas, com musi-
cas medievais interpret ad as pelas caTOS da
Academia de Musica de Espinho e de Escala
Secunda-ria do Dr. Manuel Laranjeira.

Prosseguem as actividades econ6micas -
exposir;ao/venda e abre a taberna .<comes e
bebes •• D. Dinis.

PORTUGAL EM TEMPO
DE FORMAi;Ao
E POVOAMENTO

No seculo XII. grande parte do
nossa pars cobria-se de
f10restas e matagais, apenas
interrompidos aqui e alam por
pequenos grupos de casas e
minusculos campos
arroteados.
A 8scassa populac;;ao, cerea
de um milhM de habitantes,
distribula·se irregularmente de
norte a sui, aglomerando-se
sobretudo nas cidades
herdeiras des tradi<;6es
romans e isla-mica como
Leiria, Sanlaram, Tomar,
Lisboa, t=vora, etc.; a norte da
linha do Tejo, apenas Braga,
GUimaraes, Porto 8 Coimbra
sobressaiam como cidades.

As comunicacoes entre as
diverses regioes do pais aram
escassas - apenas as rios
navegaveis e algumas zonas
costeiras permitiam

I
transportes regula res e
rapidos. Por terra, as Iigac;:6es
entre aldeias, vilas e cidades
estavam tolalmente·
dependentes das condic;:Oes
do solo - atalhos e veredes de
terra belide surgiam ali e alam
quando a planura
caraclerizeva a paisagem.
A agriculture era 0 principal
modo de vide dos
pOrlugueses: cereais, vinho e
azaile conSlitulam as grandes
produc6es da terra nacional e,
em grande parle, a base das
nossas exportac6es. Tambem
o sal de Aveiro e Setubal e a
frula do Algarve eram
expedidos para os palses do
Norte da Europa.
A manulaclura era inexislenle,
limilando-se 0 pr6prio
artesanato as necessidades
de consumo: labrico de pec;:as
de vesluario, calc;;ado,
objeclc..is de ferro, madeiras e
barra, alfaias e pouco mais.
No Portugal agrario dos
sl:lculos XII e XIII distinguiam-
·se varias ordens sociais, cada
urna dalas com estratos
diversos: a nobreza e a clero,
privilegiados, nae cram
homogeneos - entre os ricos-
·homens e os 8scudeiros au
enlre os bispos 8 as curas
eram bem diferentes as
c6digos de comportamenlo,
riqueza e poderss. Contudo,
todos gozavam da isenc;:ao de
impastos e do direito de imp6r
tributos e servic;;os aos
populares. 0 pavo, que
mantinha as outras ordens
pelo trabalho, dividia-se em
inumeros grupos - as
homens-lxms, os rendeiros e
as colonos nos campos, as
burgueses mercadares, as
masteireis e os assalariados
nas cidades conslituram
algumas das camadas
populares medievais.
Toda esta gente vivia de
maneira muito diferentes da
nossa. A sua alimenta~ao,
vestuArio e divertimentos tal
como a habitayao, a mobiliario
e a mentalidade nada ou
pouco tinham de semelhante
ao dos nossos dias. AM a
contagem do tempo era
diferente - ados anos fazia·se
pela era de Cesar (adianlada
38 anos em rela~ao Ii era de

Cristo, s6 em 1422 se deu a
mudanc;;a); as pr6prios dias
seguiram ate meados do
seculo XII a sistema romane
das calendas, nonas e idos
com contagem para tras (por
ex., 4 das calendas de Janeiro
corresponde a 29 de
Dezembro, visto que 01.° dis

• das calendas era 0 1.° dia de
cad a m~s); as divisOes
basicas do die e da noite
carrespondiam a cerca de um
terc;;o des actuais (4 haras de
dia 8 3 hares de noite). Urn
outro aspecto revolador dos
lempos medievais era, por
examplo, a marta - a par des
carpideiras que choravam e se
lastimavam em alIos gritos, a
familia enlutada celebrava a
morte com banquoles au
rapastos ligeiros.
Este esbo<;o.
necessariamenle breve,
caracleriza genericamente os
seculos XII 0 XIII no nossa
pais. (: nesle contexto
hist6rico que devem ser
enquadrados e Srliendidos os
artigosiestudos a seguir
publicados.

Trabalhol da rnponMblUdaode
de um grupo d3 elunol

da Tonna F, 11." 800
(coordenac;Ao do Prol. Mendes J..klreira)



o PROGRAMA AS FEIRAS MEDIEVAIS
Esta ja definido programa da Feira Medieval

em Espinho, a reaHzar em 16 de Junho - dia da PORTUGUESAScidade - pela Escola Secundaria do Or. Manuel
Laranjeira, no ambito do projecto "Escoia Cui··
tural», e com 0 apoio de "Oefesa de Espinho>l_

Pa!as 10 horas. abertur;] oficial com (l pre·
sen!;a de individualidades da vida politica e cuI-
tutal do Pals e de Espinho, seguindo-se a prada·
macao da carta de feira de Espinho (oulorgada
par D. Dinis (ap6crila).

Dopais iniciafn-se as actividndos econ6mic<ls
~ exposiGfl.O-vonda -- 0, mars tarde, as activida-
des culturais e recreativas. com musicas modio-
vais inlorpreladas rfllOS coros da Academia de
Musica de Espinho e da Escola Secundtuia do
Dr. Mi'lnlJel Laranjeira

Prosseguern AS actividndes econ6micas -
exposiGao/venda e abre a taberna "comes e be-
bes» D. Dinis.

Prosseguem lambem as aclividades culturais
e recreativas com 0 seguinte:

Teatro - Fanloches pelo nueleo de leatro da
Escola Secunda ria do Dr. Manuel Laranjeira e do
Externato Oliveira Martins: !eatro de rua (saltim-
bancos e panlomin8S pela Cooperaliva Nascente
e Caixa de Pandora Porto); habilidades e acroba·
cias gimnicas

Teatro - Coras e canligas medievais interpre-
tadas por Cooperativa Nascenle, Academia de
Musica de Espinho e Escofa Secundaria do Or.
Manuel Laranjeira.

Jogos - DinamizaGao a cargo da Associa<;ao
de Bairro do Forrnigueiro (Porto), promotores de
jogos Iradicionais.

Noticla8 de «outra8 bandasJ) - difas par um
araulo do fim do mundo.

Nota - A organizalfao aguarda ainda a can fir-
maGao de outras coJabora<;oes.

Informat;80 - 0 jornal .•oefesa de Espinho»
publicara um suplemenlo alusivo ao evento no
pr6prio dia da feira; sera cofocada a disposi<;ao
dos interessados uma colecGao de qualro cartei-
ras de f6sforos com gravuras medievais, inlitula-
da "Serie Feira Medieval", palrocinada pela
Junta de Espinho e com 0 apoio da Fosforeira
Portuguesa (Espinho).

ColaboraqOes e apolos - Camara Municipal
de Espinho, Junta de Freguesia de Espinho, jor-
nal "Delesa de Espinho», Cooperativa Nascente,
Academia de Musiea de Espinho, Externalo Oli-
veira Martins, Forno de Espinho. Carnes Hgulo
(SaD Joao de Ver), Ronocar, restaurantes Con-
cha do Mar, Varina e Ripolim, Unicer (Porto)
Casa Mourao, Adegas vinfcolas UVA, FA Salona,
AR Soares, Radio Nova Onda, Radio Comercial
Norte, Centro Hipico de Espinho. Caixa de Pan·
dora (porto), Associac;ao de Moradores do Formi-
gueiro, vendedores da feira de Espinho, muitas
vontades ..

Organlzaqao - Nucleo de oramatizaGao em
Hist6ria da Escola Secundaria do Dr. Manuel La-
ranjeira, em Espinho.

As Feiras sac um dos aspectos mais impor-
tantes da organizac;ao econ6mica da ldade Me-
dia. A sua funGao econ6mica - no dizer do prof.
Amzalak - consistia fundamentalmente na 10-
caliza<;ao, em prazos e lermos delerminados,
de produtores e consumidores, corrigindo as-
sim a falta de comuniea<;oes faceis e rapidas.
As Feiras geralrnente coincidiam com leslas
litl.lrgicas. No local onde se faziam Qxislia uma
paz especial. a paz da Feira, quo proibia toda a
disputa ou vinganc;a, ou lodo 0 <lelo do Hostili-
dado. sob pena severa ern caso de trans·
!=lressao.

A primeira referenda de uma Feira portu-
guesa diferenciada do mercado local e a que
vem referida no Foral de Castelo Mendo de
1229, e que se realizava tres vezes no ano e
durante oilo dias de cad a vez. Tados os que a
ela concorressem teriam seguranc;a durante oi-
to dias antes ate oito dias depois da Feira, na
Ida e volta. As Feiras oram uma fonte de receita
para 0 Fisco, pelos varios impostos que sabre
elas incidiam. As mercadorias trazidas para
vender na Feira pagavam portagens e tad os os
outros direitos que pertenciam a coroa. Eram
estes os direitos:

1 - Os que incidiam sobre a cireulac;ao de
mercadorias, como a peagem e portagem;

2 - Os que incidiam sobre as transacc;6es,
como dlzima e a sisa;

3 - Os que provinham do aluguer de lojas,
da licenGa de venda paga pelos vendedores
ambulantes;

4 - Os que resultavam das pen as pecunia-
rias pagas pelas contendas e delilos que direc-
tamente se relacionavam com a Feira.

No enlanlo, havia Feiras Que isentavam os
feirantes do pagamento de direitos Fiscais (por-
lagens e costumagens) 0 que favorecia 0 seu
desenvolvimento. A estas Feiras deu-se 0
nome de Feiras Francas.

Na evoluc;ao das Feiras medievais portu-
guesas podemos considerar duas fases princi·

pais: uma. de Formac;ao. que decorreu ate
mead as do sec. XIII; outra, de incremento e
pujanGa. que se along a por mais dois seculos e
que termina para alem do reinado de D. Afonso
V. Na primeira lase deline-se a profecc;ao jurl-
dica aos feiranles e a pouco e poueo surge a
isenc;ao do penhora 0 aurnenla a composi<;ao
do couto regia. Na segunda lase, que se inicia
com 0 reinado de D. Alonso Ill, multiplica-se 0
numero dns Foiras. aumentam as garantias 0
os privil6gios jurldieos concedidos aos loirnntes
e as morcadorias e 0 couto regio fixa-so em
6.000 soldos, alem de se estabelecer que qual-
quer roubo {eilo acarretava a pena de restiluir
em dobro aquilo que tive~3e sido roubado.

As Feiras runcionavam tambem como um
meio de arroxirnac;ao entre os povos, numa
epoca em que praticamenle toda a populac;:ao
europeia vivia para a agricultura. 0 instinlo de
sociabilidade inerante a todo 0 homem. deve ter
enconlrado nessas rsuniees a unica oportuni·
dade de se expandir. D. Aronso III, ao facilHar e
fomenlar 0 comercio interno por meio da insti-
tuiC(ao de Feiras, leve tambem a preocupac;:ao
de aumenlar, graGas a elas, os recursos po-
pulacionais de determinadas localidades e en-
grandecer os reditos da coroa.

a impulso e a protecc;ao dispensados ao
comercio interno, no reinado de D. Fernando,
diminuiu como con sequencia das guerras com
Castela 0 que prejudicava 0 comercio am-
bulante dos feirantes.

Com D. Joao 1os feirantes alcanc;am vanta·
gens consideraveis durante 0 perfodo em que
se efectuam certas Feiras Franquead?s. Era-
-lhes concedido andarem armadas, nao serem
constrangidos a qualquer servic;o, nem seus
animais serem tornados para cargas - nem que
fosse para servic;o del Rei - durante a Feira e
para quando ela iam ou quando dela regress a-
yam. Os mercadores e feirantes nao seriam
acusados ou presos por qualquer crime, a nao
ser que praticado na povoac;ao, no seu termo
ou na Feira.

Nos rein ados seguintes 0 pl'esHgio das Fei-
ras ainda se mantem, notando-se no entanto a
partir de meados do sec. xv certos indlc.ios de
uma pr6xima decadencia. 0 povo atribuia tal
decadencia aos abusos praticados pelos ren-
deiros das sisas. Esta decadencia foi tambem
motivada pe!a evoluG8.o natural de um comereio
que perdia 0 seu caracter peri6dieo e errants. t.
diHcil determinarem a epoca em que a impor-
tancia das Feiras portuguesas declinou. Noen-
tanto, pareee poder eonsiderar-se ° fim do sec.
xv como a peri ado de diminui980 da import~n-
cia das Feiras em Portugal, porque elas haviam
deixado de ser os unicos, ou os mais importan-
tes centros de trafico. As cidades e vilas desen-
volvendo-se e prosperando, serviam mais ade-
quadamente os inleresses e as necessidades
econ6micas da comunidade. Este declfnio
acentua-se mais no sec. XVI quando Portugal
brilhou como potencia maritima, quando 0
grande comercio se concentrou definilivamente
nas cidades - portos do Litoral.

- Marco Ant6nlo Stanlslau
- Meneses Cruz

Alunos do 10.° G

ARIUTO,
NOTICIAS
• Mui nobrs e sempre leal cidade de Esplnho
D. Dinis pela grac;a de Dous rei de Portugal e do
Atgarve, 0 por piada do destino marido da va
Santa, declara aborta e franca esta leirinha de

-truz!

• Milagre! Milagre! Milagre!
A rainha translormou vinho em vinagret

Viva a rainha! Abaixo a vinhal

• EI-rei e poetal A possia senta-s8 no trona.
"Ai f1oros ai flores de verde pino"
Se sabedos nov(lS do meu reizlllllO
Ai Deus, onde ele e?
• Pinhal! Pinhal! Pinhal!
Par O. Dinis rei de Portugal.
Em Leiria mandou plantar
Arraial que mui ha·de durar.
Pinh;ll! Pinhal! Pinhal!
Por D. Dinis rei de Portugal!
• Snnliago mata 0 mouro
A rainha tempora os mol has
Portugal gasta 0 ouro,
E 0 rei cac;:a as piolhos!
• EstudoS Gerais ern Coimbra
D. Dinis ora criou
Universidade para todos
o Barreto numerus clausou
• a Instituto Real de Estatisticas
Tern 0 prazer de anunciar
Inflac;ao de zero por cento.
(Olha 0 Cavaco ja a imilar!)
• Pombinha lem 0 seu Casino
para as obras assistenciais;
E para espalhar 0 seu carinho
Cria a rainha os Hospitais.
f) Nostradamus disse a el-rei
Que 0 mundo ia amanha acabar
Aquele logo fez uma lei:
Todos com 0 Vitinho deitar.
• D. Dinis, 0 lavrador
Rei. poeta, can lor
A Trancoso foi casar
Com uma santa do altar.


