
 
 
 

Do comércio & indústria, e não só! 
 
 

Hermes, ou o mercúrio latino, esse deus alado e atrevido, mensageiro e mediador olímpico, 

entronizado como alegoria do comércio, invariavelmente emparelhado com a sua cara-metade, 

uma figura feminina, inexpressiva, dotada de uma roda dentada, quando não, apoiada numa 

bigorna e segurando um martelo na mão, a indústria. Símbolos da modernidade burguesa. Da 

sociedade liberal dos séc.s XIX e XX, que estabeleceu na díade comércio & indústria a identificação, 
por excelência, do capital, da livre concorrência, do progresso, e da prosperidade das nações…Uma 
associação alegórica enraizada no nosso inconsciente coletivo. Das artes decorativas aos jazigos 
dos cemitérios, esta dupla impregnou os edifícios, decorou tetos, as paredes, serviu de tema à 
estatuária, e a um sem fim de motivos ornamentais, exaltando o espírito empreendedor e laico de 
uma nova classe afirmante.  

 
 

Desde o acervo fotográfico do Museu de Imagem, que a presente série se ocupa, temos 
no comércio e na indústria o mote ideal para discorremos pela afirmação da fotografia 
entre nós, e percorrermos as memórias de Braga da primeira metade do século XX. Um 
período da história recente da cidade que não deixa já de nos acenar com a resignação 
das imagens distanciadas do tempo que passa. As mesmas que, sendo ainda familiares 
para uma população bracarense hoje em dia cada vez mais idosa, induzindo para muitos 
a emoção sentida das recordações de infância, ou então, pelas referências daqueles que 
nos são saudosamente queridos, e que são portadoras de uma suave ternura, que não 
tem tempo, nem lugar. Mas são, igualmente, lição atual para todos os que desejam 
conhecer melhor a sua cidade e a si próprios, nesta comunidade acolhedora, cada vez 
mais renovada e diversa. 
Mais do que comércio e a indústria, de facto, o roteiro proposto estende-se a outros 
enlaces, como a antitética atividade rural, que, todavia, continua a persistir nas 
profundezas do nosso sentir urbano. Então, de subsistência, sem estatuto financeiro e 
tecnológico para ombrear com a dupla anterior. Ou, também, os apontamentos 
temáticos relacionados com as demais atividades humanas – quando, muito 
corporativamente, davam pelo nome de ofícios e profissões – particularmente, através 
do retrato da aprendizagem dos respetivos mesteres. 
Sim, o retrato, enquanto enquadramento privilegiado das ruas, dos edifícios e das lojas. 
Onde a composição da imagem, quantas vezes sujeita à pose da figura postada à porta 
do estabelecimento comercial, traduz ainda o deslumbramento pela fixação da imagem. 
Que também atrai os incautos pela restituição inconfundível do retrato, algo dotado de 
encantamento. Ou, também, pelo motivo da exposição dos produtos, dos objetos de 
venda. Desde aqueles que são captados em conjunto, enquadrados pelos seus 
orgulhosos produtores-vendedores, dispostos “para a fotografia”, até ao objeto em si 
mesmo (ex. o motor Pachancho e a bomba Sarotos), no seu detalhe e em fundo neutro, 
a elucidar-nos a relação da fotografia com o surgimento e afirmação da publicidade. 
A fotografia, irmanada ao binómio comércio & indústria, é bem a marca esclarecedora 
de uma época que tinha na ideia de progresso e prosperidade o mote da inovação 
técnica e da produção industrial. Motor da modernidade. 



Braga da primeira metade do século XX assume-se como um considerável centro 
administrativo e comercial, polarizador da envolvente territorial densamente povoada, 
de matiz rural, em lenta transição. Das reminiscências do senhorio eclesiástico para o 
liberalismo titubeante da monarquia, e cuja república não pode mais que prorrogar. 
Imposta a ditadura, que teve na cidade o seu berço, instalou-se uma modernidade 
tardia, sobretudo, feita de novidades vindas de fora, prolongando-se em coexistência 
com os mais tradicionais arcaísmos. 
Do sugestivo itinerário proposto, não podemos deixar de relevar a feira semanal, 
expressão máxima de contacto entre o rural e o urbano dentro da cidade, e que se 
realizou no Campo da Vinha até 1966, contribuindo assim para a especialização do 
comércio fronteiro. Veja-se também os mercados, na certeza de que toda a cidade, 
durante os séculos anteriores, foi sempre um lugar de trocas e contactos. Um mercado 
integral, onde o lugar de viver, produzir e vender, era indistinto para a maior parte da 
população. A fotografia dá-nos o reflexo da crescente separação entre residência e 
atividade, e da divisão do trabalho. Da história dos mercados, mais ou menos 
especializados, que ocorreram a céu aberto, ou em simples alpendres, migrando por 
diversas artérias e largos, temos no célebre mercado de ferro (1914-56) da praça 
Municipal, que substituiu um anterior, o testemunho da modernização do consumo. 
Retenha-se a tipologia e funcionalidade do edifício, mas também o conhecimento de 
que dispôs da primeira grande câmara frigorífica em Braga. Percorrido o seu tempo, e 
na volatilidade que é própria da oferta comercial, foi desmantelado para dar lugar a um 
novo equipamento, mais a norte, o novo mercado municipal (1956), já adaptado à era 
do automóvel. A maquete reflete o cuidado do projeto arquitectónico, enquanto 
expressão dos melhoramentos públicos do Estado Novo em Braga. Hoje pronto a ser 
reabilitado. 
A presente exposição dá-nos também conta da crescente especialização comercial. A 
transição do abastecimento de produtos originários do entorno próximo, e de um 
espectro diminuto e uniforme de mercadorias proveniente de fontes de distribuição 
tradicionais ao País, face a uma crescente e diversificada gama de produtos em série, 
industrializados, cada vez mais importados de longe. 
Recordemos que, início do século XX, quando Braga deixaria de ser uma cidade 
essencialmente produtora, para se tornar uma urbe predominantemente consumidora, 
esta estaria próxima dos 25 mil habitantes. De acordo com a leitura do Almanak de 1905, 
que enuncia os “Commerciantes e Industreaes” então estabelecidos, a investigação de 
Leonor L. Carneiro (2000) identifica 112 atividades, e pouco mais de meio milhar de 
estabelecimentos ativos. Por aí podemos reconstituir os principais eixos e 
concentrações do comércio & indústria, sobretudo, do primeiro. Já então sobressaia 
aquela que é atualmente a rua do Souto e o seu alinhamento natural, a rua D. Diogo de 
Sousa. Prefigurando-se, no desenho urbano, como que o cabo de um tridente 
compósito, tendo por centro da forquilha o Largo Barão de São Martinho. Note-se, 
apropriadamente designado, o “Chiado de Braga” (D. António da Costa, 1874). A partir 
daí: o dente norte prolongava-se pela rua dos Chãos, largo dos Penedos, até São Vicente, 
incorporando o Largo de São Francisco e a atual rua dos Capelistas, com extensão aos 
alçados sul/leste do Campo da Vinha; a nascente, a concentração do comércio seguia 
rumo a leste, pelo Campo de Sant’ Anna (atual Av. Central); e, finalmente, no dente sul, 
os estabelecimentos estendiam-se pelas ruas, das Águas (tramo poente da atual Av. da 
Liberdade) e de São Marcos. Esta última, note-se, ostentava então a maior densidade 



de atividades, patente na relação da curta extensão do arrumamento com o número 
elevado de estabelecimentos existentes. 
Braga, sendo então reconhecida como a 3ª cidade de Portugal, refletia assim o retrato 
fiel do comércio numa cidade do País, como sempre, excetuando os casos particulares 
de Lisboa e o Porto. 
O mesmo, porém, já não será o mais ajustado para caracterizar o setor industrial. A 
coexistência entre a oficina e a manufatura, entre o artesão e o operário, a mão e a 
máquina, são ainda os elementos recorrentes do panorama da Indústria de Braga no 
final dos anos de 1920, captado por Manuel Araújo. Como se Hermes alado, deus 
protetor dos comerciantes, resistisse em conceder à sua cara metade, a dama da roda 
dentada, a relevância e a primazia própria de uma cidade moderna, retraída por uma 
burguesia que tardava em afirmar-se. 
As primeiras grandes fábricas de Braga surgirão na segunda metade do século XIX, no 
extremo nascente do crescimento da cidade (São Vítor), na esteira das “velhas indústrias 
caseiras” dos sombreireiros, associando as oficinas mais empreendedoras que deram 
origem às fábricas de chapéus. Não foi, pois, a razão industrial que as localizou no lugar 
oposto à estação de caminho de ferro (1875), mas sim as antecedências manufatureiras 
que deram motivo ao primeiro fenómeno de concentração industrial em Braga. Ainda 
assim, incipiente, não pela qualidade do que produziam, que era reconhecido em todo 
o lado, mas pelas dificuldades de aceitação dos produtos nacionais, da pesada carga 
fiscal, e do decréscimo do mercado colonial. Não ultrapassando a duas centenas de 
trabalhadores por unidade, rapidamente baquearam perante a grande crise financeira, 
em particular, com a falência do Banco do Minho, no início da década de 1930. Algumas 
unidades fabris, como a Saboaria e Perfumaria Confiança prosperaram e mantiveram a 
pujança valiosa do produto nacional, e tiveram ainda o ensejo de promover a harmonia 
filantrópica laboral, traduzida na consciência da condição moral e assistencial dos seus 
trabalhadores. 
Entretanto, sobretudo, a partir do início do século XX, surgirão mais e diversificadas 
unidades produtivas. Embora de pequena e média dimensão, disseminaram-se pelo 
concelho, com especial ênfase em Ferreiros. De Gröer, urbanista que será chamado a 
Braga em 1942, para planear a cidade, perante a localização fabril a poente da cidade, 
alertará para os efeitos nocivos dos fumos expelidos pelas chaminés das fábricas sobre 
a cidade, por se sujeitarem aos ventos vindos do lado do mar. São unidades fabris que 
passam agora a privilegiar o fator do transporte, com a noção plena que os tempos da 
ferrovia davam lugar aos da rodovia. Na década de sessenta virá a destacar-se a 
aglomeração industrial da Quinta de Santa Maria e, particularmente, a instalação da 
multinacional alemã, Grundig, que irá inaugurar um novo ciclo da indústria em Braga. 
Em síntese, o repositório fotográfico testemunha-nos os diferenciais do viver urbano, as 
diferentes velocidades de desenvolvimento, os estilos de vida, e os distintos modos de 
estar. Constata-se uma acessibilidade seletiva em função de perfis de clientes, frente ao 
esforço quotidiano da sobrevivência, próprio de um País por entre crises e uma ditadura. 
Do produtor-vendedor ao comerciante de longo curso, ambos coabitam em realidades 
próximas, mas diametralmente opostas. Da coexistência entre a loja de miudezas, como 
a Casa Americana, que anuncia, perfumes, gramophones e cutelarias; à delegação local 
renovada dos Grandes Armazéns do Chiado, espécie de evocação do grand magasin 
parisiense em Braga. Note-se, um dos primeiros exemplos de comércio distribuído por 
pisos e com acesso direto aos produtos expostos. O Hotel Central, que incorporava a 



estação intermédia da ligação ferroviária, do terminal de longo curso ao Bom-Jesus do 
monte, por contraponto à rede das pensões e casas de pasto disseminadas pela cidade; 
ou o anacronismo da Casa Novidades, na Avenida Central, exibindo figurinos à Belle 
Epoque. Desse mesmo discorrer não passará despercebida A Primorosa, pastelaria de 
sortido fino e, também, das Especialidades de Braga (frigideiras, viuvinhas e 
fidalguinhos), antecâmara de desejos apetitosos, aos jovens que se apeiam junto às 
vitrines, e fonte de oportunidades para outros, como a criança miserável, precocemente 
envelhecida, certamente, pela subnutrição, que segura a sua caixa de vendedor 
ambulante. A barrar a porta da entrada do estabelecimento descortina-se uma figura 
fantasmagórica debaixo de um cacho de bananas, cujo fotógrafo(?) resolveu raspar, e 
de cuja memória só resta um vetusto sobretudo, a lembrar a famigerada “reserva de 
admissão”. Patrão, empregado, cliente?! Talvez, nunca se saberá… 
Para lá dos naturais clichés, sempre defrontamos o final de uma época. O contraste 
porta com porta, próprio de um cosmopolitismo imberbe, de que é exemplo a elegante 
Livraria e Editora Cruz, paredes-meias com um portão, cujos vestígios de uso não 
enjeitam a entrada e saída dos animais de carga que então circulavam na cidade. E, 
todavia, já estamos no século XX, numa das principais ruas da urbe bracarense. Sem que 
a promessa industrial, precocemente interrompida por uma profunda crise económica, 
e o sonho distante, patente nas expressões conformadas dos oficiais e aprendizes 
laborando seus ofícios, pudesse contrariar essa crua realidade.  
No final, o testemunho de uma cidade que manteve sempre o melhor das suas 
qualidades nas suas gentes, e nas suas capacidades de resiliência. Disso nos dá conta 
Braga e o Tempo, Comércio e Indústria. O lento, mas imparável, desenvolvimento de 
Braga da primeira metade do século XX. A fotografia enquanto promessa de 
modernidade. A criança andrajosa e descalça à porta da Photographia Alliança a 
prometer futuro! 
 

Miguel Melo Bandeira 
Junho de 2020 
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