
277

A EXTINÇÃO DAS FUNÇÕES PÚBLICAS DA
COMPANHIA GERAL DA AGRICUL TURA

DAS VINHAS DO ALTO DOURO (1852)

Fernando de Sousa
Professor catedrático da Universidade do Porto

Paulo Amorim
Assistente da Universidade Luíada

INTRODUÇÃO

A história do Alto Douro e sobretudo, a história da instituição que, durante
um século, praticamente se identificou com a região, estão ainda por fazer –
apesar de o Douro e o vinho do Porto registarem a bibliografia mais extensa
que até hoje se produziu sobre uma região de Portugal e sobre um produto
económico.

Muito se escreveu e se conhece, mas muito está ainda por investigar, o que
se compreende, uma vez que o arquivo mais importante do país vinhateiro e
da comercialização do vinho do Porto - o Arquivo da Real Companhia Velha -
raramente consultado, só agora se encontra a ser inventari ado por nós, no
âmbi to de um Projecto de Investi gação que apresentámos à Comissão de
Coordenação da Região Norte, e que veio a ser contemplado pelo Programa
Operacional da Região do Norte (ON - Operação Norte)

O GEHVID – Grupo de Estudos de História da Viticultura Duriense e do
Vinho do Porto –, da Faculdade de Letras do Porto, coordenado por Gaspar
Pereira tem dado, nos últimos anos, um substancial contributo para o conhe-
cimento do Alto Douro. Mas muitas das questões que permanecem ainda em
aberto só poderão ter respostas seguras ou definitivas – tanto quanto em
Históri a, como nas Ciênci as Sociais e Humanas, podemos consi derar como
“seguros” ou “definitivos” os resultados da investigação –, quando o Arquivo
da Real companhia Velha, que se encontra a ser inventariado por uma equipa
coordenada por nós, estiver à disposição dos especial istas do Douro e do
vinho do Porto.

Há, no entanto, alguns problemas que não necessitam do Arquivo da Real
Companhia Velha para serem abordados e resolvidos, e que só exigem um le-
vantamento sistemáti co da numerosa l egisl ação que di z respeito a esta
Empresa. Um deles tem a haver com a problemática da “extinção”  da
Companhia Geral da Agricultura dos Vinhos do Alto Douro, a qual só se pode
compreender se tivermos em consideração que, ao contrário do que acontece
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com as origens e a história da Companhia na época pombalina, o século XIX,
no que diz respeito à intervenção do Estado quanto à produção e comércio do
vinho do Porto e quanto à Companhia, está ainda por estudar.

Vejamos o que se escreveu, até ao momento, quanto à “extinção”  da
Companhia.

Num estudo de Moreira da Fonseca, Amândio Galhano e outros, efectuado
em 1972-1973, mas editado apenas em 1981, escreveu-se que a carta de lei de
7.12.1865 extinguiu a Companhia Geral das Vinhas do Alto Douro1.

António Barreto, em 1988, num artigo publicado na Análise Social, a o
tratar das fases da intervenção do Estado no sector do vinho do Porto, muito
particularmente da fase “de 1865 até aos princípios do século XX”, refere que
a Companhia é “pura e simplesmente extinta” 2.

Mais tarde, o mesmo autor, na sua obra, Douro, a este propósito, irá con-
cluir que “exti nta”  em 1834, “ li teralmente reorganizada em 1843, a
Companhia será definitivamente dissolvida em 1863” 3.

Na mesma Análi se Social em que Barreto, em 1988, publi cou aquele
arti go, Conceição Martins, ao tratar dos ciclos do vinho do Porto, mai s
cautelosamente esclareceu que a Companhia “foi extinta ou foram-lhe retira-
dos parte dos seus privilégios e atribuições em 1821, 1832, 1834, 1852 e 1863
e restaurada e repostos ou mesmo ampliados os seus poderes em 1822, 1823,
1837 e 1843”, nada adiantando com segurança quanto à extinção ou à redução
de privilégios ou atribuições4.

Esta última investigadora, em 1990, irá publicar a Memória do Vinho do
Porto. Neste estudo profundo, Conceição Martins irá escrever no capítulo da
cronologia vinícola que, a partir do decreto de 30.5.1834, a Companhia “passa
a desempenhar exclusivamente as funções próprias de qualquer firma comer-
cial”; que a Companhia “é reabilitada por um período de vinte anos”, com a
lei de 7.4.1838; que, por decreto de 5.4.1843 e carta de lei de 21.4.1843, é con-
cedido à Companhia “um subsídio anual de 150 contos de réis... para que esta
adqui ra anual mente 20 000 pipas de vi nho do Douro” ; e que, por l ei de
21.4.1852, é revogado o contrato estabelecido em 1843 com a Companhia, a
qual deixa de receber o subsídio anual de 150 contos, passando, assim a actuar
“como uma firma comercial”. Todas estas observações estão correctas. Mas,
logo a seguir, i nexpl icavelmente, irá afirmar que, em 1863, “é novamente
extinta a Companhia e finalmente, que em 1865, a “antiga Companhia passa a
d e s i g n a r-se Companhia Velha e a funcionar como qualquer f irma comercial em
igualdade de circunstâncias com as demais (carta de lei de 7 de dezembro)” 5.

Gaspar Martins Pereira, o investigador mais rigoroso da história do Douro e do
vinho do Porto, em 1991, quanto ao ano de 1834, irá escrever que, no rescaldo da
guerra civil, os privilégios e poderes administrativos da Companhia – não a
Companhia - irão ser totalmente extintos, mas acrescentou, mais adiante, provavel-
mente alicerçado no estudo de Conceição Martins, que a Companhia, “inoperante e
desacreditada, atacada por forças poderosas, como a Associação Comercial do
Porto, acabará por ser extinta definitivamente em 1865” 6.
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É evidente que nenhum dos estudos referidos diz respeito à Companhia
Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, e muito menos à sua extinção.
Mas todos eles, al iás excelentes, pecam quanto à questão da “extinção da
Companhia” , por não serem exactos e discordarem quanto à data do f im
daquela Sociedade.

Em que ficamos, afinal? A Companhia foi extinta? Se o foi, quando é que
tal aconteceu?

1. EXTINÇÃO DA COMPANHIA?

Sej amos claros, já, quanto a esta questão. A Companhia Geral da
Agricultura das Vinhas do Alto Douro, enquanto Empresa ou Sociedade por
acções, desde a sua fundação, em 1756, até ao presente, nunca foi extinta,
tendo-se mantido sempre, durante tal período de tempo, em funcionamento, de
“portas abertas”  como alguém afi rmou. E como tal , não se pode falar de
extinção. O seu capi tal social, desde as origens, foi  sempre detido por
accionistas privados, e a maior parte das acções, desde 1756, com os respec-
tivos averbamentos, vieram até aos nossos dias, registando minuciosamente os
nomes dos seus detentores.

Só podemos falar de extinção, renovação, reforço ou redução quanto aos
privilégios e poderes concedidos ou delegados pelo Estado a esta Empresa.

Aliás, no diploma legislativo mais duro em toda a história da Companhia,
o decreto de 30. 5. 1834, expressamente se declara que ficam extintos “todos
os privilégios, autori dades, prerrogativas e preeminências de qual quer
natureza ou denominação concedidos à Companhia da Agricultura das Vinhas
do Alto Douro e à junta da sua admini stração, desde o tempo do seu esta-
beleci mento até ao presente” . Mas, mais adiante, determina-se que, a
Companhia, “dentro de um mês, convocará os accionistas para deliberar com
eles sobre a liquidação das suas contas, e aproveitamento das suas fazendas e
interesses, como convier”.

Aconteceu, porém, que os accionistas e credores da Companhia, após
nomearem uma comissão encarregada de dar o seu parecer sobre o futuro des-
tino daquela, vieram a pronunciar-se, em Agosto de 1834, a favor da con-
tinuidade do estabelecimento, sob a denominação de Companhia dos Vinhos
do Porto, a qual viu os seus estatutos aprovados em 4.11.1834, designação,
aliás, porque já era conhecida a Companhia Geral da Agricultura dos Vinhos
do Alto Douro, como se vê dos textos do Diario das Cortes, de 1821, quando
então se debateram os privilégios da mesma.

Portanto, insisto, o decreto de 30.5.1834 não retirou à Companhia a autori-
zação que tinha para funcionar, como “corpo comercial”, até 31.12.1836, de
acordo com o alvará de 10.2.1815.

É certo que, mais tarde, a carta de lei de 7. 4. 1838, que restabelece por 20
anos a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, referindo-
-se a esta, no seu artigo primei ro fala de “extinção”  pela lei de 30.5.1834.
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Trata-se, porém, de uma força de expressão, que apenas pode ser entendida à
luz da referida lei e do desaparecimento de tal designação, uma vez que, os
acci onistas, as instalações, agências ou delegações no estrangei ro, e o
activo/passivo da Companhia Geral dos Vinhos do Alto Douro, passaram por
inteiro, para a Companhia dos Vinhos do Porto.

Por algumas vezes pairou sobre a Companhia o espectro da sua dissolução
ou exti nção. Tal ameaça, contudo, sempre se revel ou mais dependente da
assembleia geral de accionistas ou credores que do Estado. Ora, aquela nunca
deliberou em tal sentido. E o Estado, em momento algum encontrou funda-
mentos legais para proceder à sua extinção (apesar dos apelos reiterados de
alguns agentes sociais), l imitando-se, apenas, a retirar à Instituição, privilé-
gios, atribuições ou subsídios que anteriormente lhe concedera – sobretudo a
partir da instauração do li beral ismo e defi ni tivamente com o triunfo das
doutrinas livre-cambistas assumidas pela Regeneração, favoráveis à liberdade
de comércio e à redução do papel interventor do Estado, como bem sublinha
Gaspar Martins Pereira6.

Assim sendo, os anos indicados como de “extinção da Companhia” pelos
autores referidos, só podem ser entendidos como dizendo respeito à extinção
de pri vi légios, em últ ima análise, à cessação dos últi mos pri vi légios,
atribuições ou funções públicas concedidas pelo Estado à Instituição. Por ou-
tras palavras, importa saber quando é que a Companhia Geral da Agricultura
das Vinhas do Alto Douro passou a funcionar “como associação meramente
mercantil”  e a reger-se, como qualquer outra sociedade, pela legislação em
vigor quanto às sociedades comerci ai s, terminando, desse modo, “ todos os
direitos e obrigações recíprocas, entre o Governo e a Companhia?

Quando é que tal aconteceu?

2. A EXTINÇÃO DOS DIREIT OS E OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS
ENTRE O GOVERNO E A COMPANHIA (1852)

Como já tivemos oportunidade de chamar a atenção, os autores referidos
falam da “extinção” da Companhia (expressão a que só podemos dar a inter-
pretação já referida) em 1863 e 1865.

A indicação do ano de 1863, tem a ver, muito provavelmente com a apre-
sentação ao Parlamento, por parte do Governo, de um projecto defendendo a
liberdade comerci al dos vinhos do Douro. Este projecto, contudo, não foi
aprovado, dando lugar, como refere Gaspar Pereira, a uma comissão encar-
regada de estudar a questão do Douro, a qual, aliás, acabou por se pronunciar
por uma legislação proteccionista restritiva e pela continuidade da demarcação
da região produtora do vinho do Douro – o “absurdo da demarcação”, como
referia Serpa Pi mentel nas Cortes, o sistema que o barão de Massarelos
chamou de “desmoralizador, opressivo e absurdo”.
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Portanto, em 1863, nada se passou de relevante, em termos de decisão e
mui to menos de algo que tenha a ver com a Companhi a, demarcação do
Douro, ou o exclusivo da barra do Douro.

O ano de 1865 deve ter a ver com a lei de 7 de Dezembro, a qual declarou livre
a exportação pela barra do Douro, de todos os vinhos produzidos em território por-
tuguês, e não só o vinho do Douro. Mas este era um privilégio que tinha a ver com
o Alto Douro, “o último dos privilégios da região do Douro no mercado interno” ,
como bem escreveu Halpern Pereira7, e não com a Companhia.

A opção dos autores referidos por 1865, tem a ver, muito provavelmente,
com os autores do úl timo quartel do sécul o XIX que escreveram sobre tal
questão, como o visconde de Vila Maior ou Rodrigues de Freitas, os quais,
embora não dizendo explicitamente que a Companhia se extinguiu em 1865,
falavam daquele estabelecimento, relacionando-o com a lei de 7.12.18658. O
que está em causa, porém, entre 1860 e 1865, é o fim das “leis protectoras da
agricultura e comércio dos vinhos do Douro”  como pedi a a A s s o c i a ç ã o
Comercial do Porto e nada mais9.

Para a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, a data
marcante é 1852 e não qualquer dos anos referidos, uma vez que foi naquele
ano, que aquela empresa perdeu as funções que o Estado lhe concedera
enquanto instância reguladora do vinho do Porto.

Vejamos o que se passou.

A Companhia, desprovida dos seus privilégios em 30.5.1834, foi resta-
belecida em 7.4.1838 com a antiga designação e pela carta de lei de 21.4.1843,
ratificada pelo decreto de 7.8.1843, viu ampliados os seus direitos e alargadas
as suas obrigações, concedendo-se à Instituição, em compensação dos encar-
gos que lhe eram impostos, 150 contos de réis anuais, deduzidos dos direitos
de consumo e de exportação que os vinhos do Douro pagavam na alfândega do
Porto, com a cláusula de que, não perfazendo esta soma o produto dos direitos
consignados à Companhia, o tesoureiro da mesma alfândega, “independente-
mente da ordem do Governo”, completaria à dita Companhia os 150 contos de
réis pelo produto de quaisquer outros direitos.

A Companhia ficava obrigada a comprar até 20 000 pipas de vinho por
ano, de segunda e terceira qualidade, ao preço respectivamente de 16 000 e 12
000 réis a pipa. O número de pipas e os preços dos mesmos podiam ser altera-
dos pelo Governo, ouvidos o Conselho de Estado e consultadas previamente a
Companhia, a Associação de Agricultores do Douro e a Associação Comercial
do Porto.

Até 1848, tudo correu pelo melhor, jazendo o Douro “na mais profunda
paz e sossego”. Contudo, a crise política e comercial da Europa, em 1848, veio
a provocar uma redução dos vinhos do Douro exportados e um abaixamento
dos preços.
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Em 14.8.1848, Rodrigo da Fonseca Magalhães, na Câmara dos Pares, dá
conta dos “motivos de desgosto” da região do Douro quanto à execução da lei
de 21.4.1843, uma vez que os lavradores do Douro se queixavam que a
Companhia não cumpria as condições a que se obrigara.

O Governo, ainda nesse ano, apresentou à Câmara dos Deputados uma
proposta para reduzir 50 contos de réis ao subsídio que a Companhia devia
arrecadar no ano económico de 1848-1849, abalando, deste modo, os créditos
do Estabelecimento, debilitado pela redução considerável da venda dos seus
vinhos em todos os continentes – continuando, porém a manter a obrigação 
da compra anual das 20 000 pipas –, pelas entregas forçadas de produtos e 
dinheiro durante a guerra civil de 1846-1847, e pelo desembolso em que se
achava, desde 1847, de 64 445$825 réis, não pagos pela Alfândega do Porto –
para já não falar da retirada de uma parte dos capitais que lhe haviam mutua-
do, ao verificar-se a possibilidade da alteração da lei de 1843 e do contrato por
ela sancionado.

Perante tão difíci l conjuntura, a Companhia, em representação de
19.12.1848, dirigida ao Governo, manifesta a impossibilidade de comprar as
20 000 pipas relativas a 1849, caso o Governo não declarasse que se compro-
metia a sustentar a inviolabilidade da lei de 1843.

No Parlamento e na imprensa “a questão vinhateira” manteve-se acesa até
1852, sugerindo-se mesmo a manutenção do contrato entre o Governo e a
Companhia, desde que esta, das 20 000 pipas compradas anualmente, fosse
obrigada a exportar 10 000 pipas – sugestão, obviamente, que a Companhia
rejeitava.

Criticava-se ainda a Instituição por não promover novos mercados para o
vinho do Porto, argumento rebatido por aquela, afirmando que não existia um
único porto, a nível  mundial , que não ti vesse sido explorado e que a ver-
dadeira questão consistia em “arreigar o seu gosto” nos mercados que já todos
conheciam. 

E insistia-se pela criação de uma comissão de inquérito, destinada a veri-
ficar o cumprimento da lei de 1843 e o estado financeiro da Empresa, alvitre
que a Companhia repudiava inteiramente por ser um “estabelecimento parti-
cular”, uma “associação particular”.

Em 1852, as críticas à Companhia quanto ao cumprimento, quer das obri-
gações da lei de 1843, quer do que se encontrava estipulado na convenção de
21.6.1843, feita com os credores do Estabelecimento e que servia de base à
sua própria organização, subiram de tom. Argumentava-se que a compra anual
das 20 000 pipas, longe de constituir um encargo redundava num benefício,
que os balanços da Companhia, publicados anualmente, não traduziam o ver-
dadeiro estado da Casa, não sendo “efectivos” nem “reais”; que a Companhia
não dava contas dos saldos das massas falidas – quando a Empresa apenas
administrava a casa de José Marti ns da Luz, que não fal ira, outrossim,
obtivera moratória por carta régia de 1795 –, e recusar-se-ía a mostrá-la aos
credores!...
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Alegando a necessidade de se tomar conhecimento do estado da adminis-
tração da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro e pôr
termo às desintel igências que se mani festavam entre os i nteressados no
Estabelecimento, – alguma polémica levantada por três ou quatro accionistas
desavindos com a direcção –, o mi ni stro do Reino, Rodrigo da Fonseca
Magalhães, que não morria de amores pel a Companhia, por decreto de
21.8.1852, nomeou uma comissão de inquérito, consti tuída por A g o s t i n h o
Albano da Silveira Pinto Pinto, do barão de Massarelos, Manuel de Clamouse
Browne, José de Amorim Braga, Francisco de Oliveira Chamiço, Eugénio
Ferreira Pinto Basto e José Ferreira dos Santos Silva, encarregada de exami-
nar toda a escrituração da Companhia e investigar se a legislação, estatutos e
regul amentos foi executada f ielmente, e averiguar se t inha sido cumprida a
convenção feita com os credores, de 1843 (fonte nº I), medida que prenun-
ciava uma mudança na atitude do Governo, como de facto, veio a acontecer.

No dia seguinte, a 22 de Agosto, era apresentado ao governador civil de
Vila Real, pela comissão da assembleia de deputados das câmaras do distrito
do Douro, um relatório dando conta dos “motivos de desgosto e ansiedade em
que se acha o país do Douro”, face aos boatos de que o Governo pretendia
anular a lei de 21. 4. 1843 e terminar com as leis restritivas da agricultura e
comércio dos vinhos do Douro (fonte nº II).

Contudo, logo a seguir, o Governo, sem receber, ainda, o rel atório da
comissão de inquérito, na ausênci a das Cortes, através do decreto de
11.10.1853, decide fazer cessar as disposições das leis de 7.4.1838 e
21.4.1843, no que respeita aos direitos e obri gações recíprocas entre o
Governo e a Companhia, aliviando esta de todos os encargos que lhe eram
impostos pela lei de 1843 e acabando com o subsídio que lhe era concedido
“em compensação desses encargos”. Todas as atribuições que pelas referidas
leis pertenciam à Companhia, para regular a agricultura e o comérci o dos 
vinhos do Porto, f icaram a pertencer a uma Comissão Reguladora da
Agricultura e Comércio das Vinhas do Alto Douro, estabelecida no Porto, na
mesma data, constituída por membros representativos das duas classes, da
lavoura e do comércio (fonte nº III).

A Companhia, por representação ao Governo de 16.10.1852 reagiu contra tal
medida, uma vez que o contrato bilateral estabelecido tinha a duração de 14
anos, f indando apenas em 1858. E protestou pelo rompimento daquele, pelos
interesses dos 8% anuais do fundo da Nova Gerência, garantidos pelo artigo 16º
da lei de 21.4.1843, pelo preenchimento integral do fundo da Nova Gerência e
por todas as perdas e danos resultantes da quebra do contrato (fonte nº IV).

Em 3.12.1852, a direcção da Empresa apresentou um relatório à assem-
bleia geral dos credores, onde sublinhou a “ilegítima interpretação da cláusula
do decreto de 7.8.1843, a não aceitação nem o reconhecimento do decreto de
11.10.1852, e portanto, de “um acto que não é lei, nem o pode ser, porque
ataca a fé pública e os eternos princípi os que asseguram a propriedade e o
direito” e propôs:
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“ 1.º – Que até ao ano de 1858, em que de direito fi nda o contrato da
Companhia com o Estado, ela continue o giro do seu comércio pela
nova gerência, e liquidação pela caixa de amortização, como está
estatuído na convenção e estatutos.

2.º – Que a direcção verifique todas as reduções e economias nos ordena-
dos e despesas de serviço, que exigem as ci rcunstânci as da Com-
panhia, dispensada como está, das funções públicas que até aqui lhe
competiam.

3.º – Que se transfiram para a caixa de amortização, os lucros que anual-
mente se obtiveram pela nova gerência, até à concorrência de 8%,
garantidos pelo artigo 16.º da lei de 21 de Abril de 1843.

4.º – Que toda a diferença que venha a haver entre esses lucros e os referi-
dos 8% seja reclamada pela direcção, do Governo de sua majestade, na
forma da representação e protesto de 16 de Outubro do corrente ano.

5.º – Que nos casos de se não realizar a esperada possibilidade de se pagar
o juro anual a todos os credores, ou de se dar qualquer nova proposta
por parte do Governo – seja convocada pela direcção a assembleia
geral dos mesmos credores, para resolver o que for mais conveniente,
conformando-se a mesma direcção com a deci são da maioria da
referida assembleia”.

A assembleia geral de credores nomeou uma comissão, a qual, a 12.1.1853
apresentou à assembleia um parecer, “com os artigos a que a di recção da
Companhia teria de se conformar: 

1.º Que até ao ano de 1858, em que de direi to f inda o contrato da
Companhia com o Estado, e termina a convenção com os credores, a
mesma Companhia continue o giro do seu comércio pela nova gerên-
cia, e a liquidação pela caixa de amortização, como está regulado na
convenção e nos estatutos.

2.º Que a direcção veri fique a redução dos ordenados, até à quantia de
12 000$000 réis, na forma da sua proposta.

3.º Que se transfiram para a caixa de amortização anual mente todos os
lucros que se obtiveram pela nova gerência, até à concorrência de 8%
do seu capital, garantidos pelo artigo 16º da lei de 21 de Abril de 1843.

4.º Que por esses lucros, bem como pelos rendimentos próprios da dita
caixa de amortização, e pela cobrança que se for apurando das dívidas
activas, se pague anualmente o juro a todos os credores.

5.º Que toda a diferença que possa haver entre os lucros que se obtiveram
pela nova gerência e os 8% do seu capital, seja reclamada do Governo
de sua majestade pela direcção, na forma da representação de 16 de
Outubro do ano passado.

6.º Que igualmente sejam reclamados do mesmo Governo, todos os pre-
juízos que por ventura se forem realizando, pela liquidação dos valores
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e carregações existentes na época do rompimento do contrato da
Companhia.

7.º Que a comissão eleita pelos 50 maiores credores, que tem de examinar
as contas e o balanço anual , na forma do art igo 12º da convenção,
declare, além do que ali se acha prescrito, se a direcção tem cumprido
as condições aqui estabelecidas.

8.º Que no caso não esperado, de que não seja possível pagar o juro anual
a todos os credores, pela forma e pelos meios indicados, ou no caso de
se verificar qualquer nova proposta do Governo, ou qualquer inespe-
rada decisão dos tribunai s, que altere o modo de ser actual  da 
Companhia, e nomeadamente qualquer deci são que ordene o paga-
mento antecipado do capital de quaisquer créditos da caixa de amorti-
zação, somente vi ncendos em 1858; a direcção faça imediatamente
convocar a assembleia geral dos credores, para resolver o que for mais
conveniente, conformando-se a direcção com a decisão da maioria da
referida assembleia”.
“Se porém em quaisquer dos anos a decorrer até o de 1858, se der
alguma diferença entre o importe total dos juros anuais e os meios 
designados porque deve ser satisfeito, e que a direcção de acordo com
a comissão do exame de contas, entendam que poderá no ano seguinte
ser compensada aquela diferença no todo ou em parte; continuará a
gerência da Companhia sem dependência de convocação e resolução
da assembleia geral dos credores”.

Este parecer foi aprovado pelas assembleias dos credores e de accionistas,
as quais, por unanimidade, votaram a continuação da Companhia até 1852, de
acordo com os estatutos de 1843, então em vigor.

Em 1.2.1853 a comissão de i nquérito criada por decreto de 21.8.1853
envi ou o seu relatóri o ao Governo, o qual acabou por ser publ icado na
imprensa do Porto, em 1 de Outubro do mesmo ano. (fonte nº V).

Este relatório era demolidor para a Companhia:
• a escrituração dos livros comerciais não podia ser considerada regular,

era “demasiadamente obscura”, talvez com “propósito deliberado”;
• as despesas, gratificações e alugueres, lançados à conta do imposto do

cruzado em pipa de vinho, criado pela lei de 7.4.1838, eram excessivos,
indevidos e exorbitantes, e o número de funcionários excessivo;

• quanto à legislação (a lei de 21.4.1843), a Companhia nem abrira novos
mercados aos vinhos do Douro, nem socorrera os lavradores do Douro
através das caixas filiais; só em 1846 criou uma caixa filial na Régua,
com “fantásticos fundos”, com um regulamento inexequível, e só em
proveito do Estabelecimento;

• as direcções da Companhia não observavam as disposições dos seus
estatutos em numerosos artigos, não demonstrando, por exemplo, nos
balanços anuais, a real e verdadeira situação da Casa;
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• as direcções da Companhia faltavam a algumas das obrigações estipu-
l adas com os credores pela convenção de 21.12.1843, desviando os 
valores da caixa de amortização da sua verdadeira aplicação, não regu-
lando a conveniente amortização com os 8% dos lucros exigidos pela
lei de 21.4.1843.

A comi ssão chamava a atenção, criticamente para quatro contas entre a
Companhia e o Governo, segundo as quais o Governo devia àquela mais de
500 contos.

A Companhia, ao tomar conhecimento, pelos jornais do Porto, do relatório
da comissão de inquérito, representou à rainha em 4.11.1853, com um extenso
texto, refutando o que entendia serem “reconhecidas inexactidões e patentes
falsidades”, quanto à sua gerência (fonte nº VI):

• todos os membros da comissão sustentavam opiniões contrárias ao sis-
tema restritivo e à gerência da Companhia;

• dos sete membros nomeados, três dos vogais renunciaram à comissão
por entenderem que não podi am ser j uizes dos actos da Companhia,
contra a qual se tinham abertamente pronunciado e Silveira Pinto, um
mês após o início dos trabalhos da comissão, morreu, reduzindo esta,
apenas a três membros e sem presidente, o que a impossibilitava, tanto
de facto como de direito de funcionar; por outro lado, atendendo a que
o Governo promulgara, entretanto, o decreto de 11.10.1852, deixava de
haver fundamento para a continuidade da comissão;

• o relatório da comissão fundamentava-se apenas nos exames de um dos
vogais;

• a escrituração da nova gerência da Companhia tinha toda a extensão e
desenvolvimentos necessários, com três livros princi pais e 23 li vros
auxiliares, sendo o método de escrituração por partidas dobradas;

• as despesas e gratificações relativas às contas do imposto dos 400 réis
por pipa de vinho, além de regulares, eram processadas pelo Tesouro
Público; e a comissão reguladora da agricultura e comércio dos vinhos
do Douro, criada em 11.10.1852, mantivera todos os funcionários e seus
vencimentos;

• quanto à legislação, já em 1849, por portaria de 10 de Fevereiro, o Governo
reconhecera que a Companhia dera “ fiel execução”  à lei de 21.4.1843;

• quanto à não exploração de novos mercados, a Companhia especifica-
-os nos diversos continentes; aduzindo, até, o quadro dos portos e mer-
cados a que a Companhia enviara carregamentos, padrões e balizas do
vinho do Douro, entre 1843 e 1848, que a Companhia mandara publicar
em 1849 (fonte nº VII); e quanto ao regulamento da caixa filial, a ver-
dade é que este tinha sido aprovado pelo Governo;

• o argumento do não cumprimento dos estatutos é desmontado artigo a
artigo, pela direcção da Companhia, com um pormenor que seria ocioso
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aqui descrever, mas que constam da fonte que já referi mos e que se 
publica neste trabalho;

• os arti gos da convenção com os credores eram cumpridos, como se
podia comprovar pelos pareceres da comissão de credores;

• e quanto aos fundos das quatro contas com o Governo, a direcção da
Companhia demonstrava a veracidade das mesmas e a fundamentação
dos valores em causa.

Apesar de a Companhia ter varrido a sua testada, com determinação, segura
da justiça que lhe assistia, a verdade é que, em 1853, se levantou a questão da
dissolução e liquidação da Companhia. Disso é prova o documento que também
publicamos, existente no Arquivo da Real Companhia Velha (fonte nº V I I I ) .

Mas a verdade é que o Governo, a não ser que provasse o não cumpri-
mento da lei, ou graves irregularidades, não podia dissolver a Companhia
Geral da Agricultura das Vinhas do Alto douro.

O decreto de 7.8.1843 não estipulava que, no caso de ser retirado o subsí-
dio à Companhia, lhe retiraria, também, a aprovação do estatuto, ou se dis-
solveria o Estabelecimento como companhia de comércio. E o Governo, ao
fazer cessar o subsídio em 1852, nunca alegou que a Companhia não
cumprisse as obrigações da lei, mas sim que a lei de 1843 já não era de con-
veniência pública.

Aliás, o decreto de 11.10.1852 não só revogava, das leis de 7.4.1838 e
21.4.1843, apenas as disposições que estabeleciam as funções públicas confia-
das à Companhia, como também reconhecia a continuação da existência da
mesma, concordando que a Empresa prestasse à comissão reguladora, então
criada, todos os esclarecimentos necessários.

Neste caso, só se a Companhia decidisse, por conveniência própria e com
a anuência da assembleia geral dos credores, dissolver-se. E como já vimos, a
assembleia geral dos credores, na reunião de 26.1.1853, decidiu, por una-
nimidade, que o Estabelecimento continuasse.

Em conclusão, quer tendo em atenção o Código Comercial, quer pela dis-
posição das l eis de 1838, 1843 e 1852, quer, f inalmente pel as cláusulas
estatutárias, sancionadas pelo decreto de 7.8.1843, o Governo não tinha o 
direito de dissolver a Companhia ou retirar-lhe o seu estatuto, antes de 1858.

Assim aconteceu. A Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto
Douro manteve os estatutos de 1843 até 1858. E por decreto de 4.3.1858, uma
vez terminado o prazo de 20 anos porque fora prorrogada a sua existência, e
tendo em atenção a decisão unânime da assembleia geral da Companhia, de
17.8.1857, o Governo decidiu aprovar os novos estatutos da Companhia Geral
da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, “associação puramente mercantil”,
prorrogando por mais de 20 anos, a contar de 7.4.1858, isto é, até 7.4.1878, a
sua existência.
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CONCLUSÃO

A História da Companhia Geral da Agricultura dos Vinhos do Alto Douro está
ainda por fazer. Daí que os historiadores que se preocupam com a história do A l t o
Douro e o comércio do vinho do Porto desconheçam a estrutura, funcionamento
e evolução dos negócios daquele estabelecimento, sobretudo no século XIX.

Não é de estranhar, pois, que questões tão si mples como aquela que se
prende com a “extinção” da Companhia, que só podemos interpretar como o
fim da intervenção do Estado na mesma, ou por outras palavras, a extinção dos
direi tos e obrigações recíprocos entre o Governo e aquela Empresa, sejam
objecto de respostas discordantes e susceptíveis de induzirem em erro – sendo
de notar, como diz Vital Moreira, que a “general idade dos estudos sobre a
Companhi a e a história institucional do vinho do Porto não dão conta”  da
transformação institucional operada em 185210.

O Estado e a Companhia casaram em 1756 e durante longas dezenas de
anos manti veram-se f iéis um ao outro. A separação anunciada em 1821, só
veio a concretizar-se em 1834, por decisão unilateral do Estado. Estado e
Companhia voltaram a uni r-se em 1838 e a reforçar essa li gação em 1843.
Contudo, longe de renovarem a indissociabilidade afirmada no século XVIII,
reavivaram, ciclicamente, desconfi anças recíprocas. O divórci o, portanto, a
quebra definitiva do contrato entre ambas as partes aconteceu, contrariamente
ao que se tem escrito até ao momento, em 1852.

Como acontece em todos os divórcios litigiosos, manteve-se um certo aze-
dume e algum contencioso ficou por resolver. Nada, todavia, que viesse a por
em causa a decisão de 1852. A partir daí, a Companhia Geral da Agricultura
dos Vinhos do Alto Douro passará a ser uma sociedade dedicada ao negócio
dos vinhos, como muitas outras que então existiam, uma sociedade comercial,
por acções, que viu os seus estatutos renovados em 1858, e que nessa quali-
dade se manteve até aos nossos dias.

Voltaremos à História desta Empresa, através das fontes, já se vê!…
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I
Decreto da criação da comissão de inquérito à Companhia Geral 

da Agricultura dos Vinhos do Alto Douro (21.8.1852)

Convindo tomar conhecimento do estado da administração da Companhia
Geral da Agricultura dos Vi nhos do Alto Douro, para pôr termo às desin-
teligências, que ultimamente se têm manifestado entre os interessados naquele
Estabelecimento: hei por bem ordenar o seguinte:

Artigo 1.º É criada uma comissão composta do ministro e secretário de
Estado honorário Agosti nho Al bano da Silveira Pinto, do
Barão de Massarelos, de Manuel de Clamouse Brown, José de
Amori m Braga, Franci sco de Ol iveira Chami ço, Eugénio
Ferreira Pinto Basto, e de José Ferreira dos Santos Silva, os
quais de entre si escolherão presidente e secretário.

Artigo 2.º A comissão é encarregada de examinar toda a escrituração da
Companhia Geral da Agricultura dos Vinhos do Alto Douro, e
investigar se porventura há sido fielmente executada a legis-
lação, estatutos e regulamentos porque a mesma Companhia se
rege; e bem assim se têm sido devidamente cumpridas as esti-
pulações da convenção feita com os credores daquele estabele-
cimento.

Artigo 3.º A mesma comissão é autorizada para requisitar das diversas
repartições públicas os esclarecimentos de que carecer, para
melhor satisfação dos trabalhos a seu cargo, de cujo resultado
dará sucessivamente parte pelo Mi nistério dos Negóci os do
Reino, confiando que, no desempenho desta incumbência, a
comissão se haverá com o zelo e patriotismo próprio de cada
um dos seus vogais.

O ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, assim o tenha
intendido, e faça executar. Paço de Mafra, em vinte e um de Agosto de mil
oitocentos cinquenta e dois. = Rainha. = Rodrigo da Fonseca Magalhães.
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II
Relatório ao exmo. sr. governadorcivil de Vila Real pela comissão da
assembleia de deputados das câmaras do distrito do Douro (22.8.1852)

Ilmo. e Exmo. Snr. – Por V. Exa. encarregados de o informar acerca dos
motivos de desgosto, e ansiedade, em que se acha o País do Douro, assim
como de propor as medidas e providências, que convém pedir e solicitar do
Governo para fazer minorar esta ansiedade e agitação – vi emos portanto
cumprir tão melindrosa e delicada missão; melindrosa sim, porque quando há
excitações de paixões, desconfiança, receio e incerteza, em tais circunstâncias
é sempre dificultoso achar meios adequados para fazer sossegar os ânimos, e
renascer a confiança.

A convicção geral de que há reclamações inglesas a fim de ser alterado o
actual sistema vinhateiro, e que por parte do Governo daquela nação e do
comércio português, se empregam altos esforços para acabar com a parte mais
essencial das leis restritivas – os boatos divulgados de que o Governo quer
anular a lei de 21 de Abril de 1843 sem um melhor equivalente – a já decre-
tada faculdade para poderem ser armazenados em Vila Nova de Gaia os vi-
nhos de 2.ª qualidade, promiscuamente com os de 1.ª – o conhecimento de que
a Associação Comercial  resolveu pedi r ao Governo de sua maj estade, a
adopção de medidas contidas em seu projecto, algumas das quais são incon-
gruentes à agricultura do Alto Douro – o receio de que o Governo português
aceda a essas reclamações e propostas – são as verdadeiras causas, que a todos
os lavradores do Douro trazem descontentes e agitados. A política não toma
parte alguma nestas graves impressões, porque estas nascem unicamente da
terrível lembrança do muito que sofreu a agricultura no tempo em que não 
vigoravam as leis e regulamentos, que pretendem aniquilar.

Antes da criação da antiga Companhia, existia a mais ampla liberdade de
comércio; porém a agricultura do Alto Douro chegou à quase total ruína, e o
crédito dos vinhos esteve de todo perdi do. Nestas crít icas circunstâncias
vieram essas providênci as e leis restritivas, que tão memorável  fi zeram o
reinado de el-rei, o senhor D. José I – e o comércio e agricultura reabilitaram-
-se, e prosperaram por longos anos. 

Quando em 1834 o senhor D. Pedro, levado dos atractivos das teori as
modernas, julgando talvez, que o andar dos tempos tinha feito mudar as cir-
cunstâncias, e tornar desnecessárias aquelas antigas leis e regulamentos vinha-
teiros, decretou a extinção da Companhia, e suas respectivas Leis, restabele-
cendo a plena liberdade do comércio dos vinhos. Quai s foram, porém, os
resultados? Bem fatais foram eles, e ainda estão recentes, e tanto na lembrança
de todos, que o receio de voltarmos a outro semelhante estado assusta e inti-
mida, pois que sendo os homens da mesma natureza, e tendo as mesmas
tendências e paixões, hão-de forçosamente pô-las em acção, dadas as mesmas
circunstâncias e possibilidades.
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Desta sucinta e breve exposição pode v. exa. conhecer, que a opinião desta
comissão, que sem contestação é unânime neste País, e, que a âncora da sal-
vação do Douro está em se não anularem as medidas restritivas, embora sejam
modificadas, porém com o parecer das corporações competentes, e interes-
sadas, tais como as câmaras do Douro, companhia dos vinhos, associações
agrícola e comercial.

É voz pública, que o Governo inglês pretende que os vinhos de 2ª quali-
dade sej am exportávei s para a sua nação. Se tal exi gência for satisfei ta,
perdeu-se a base principal do crédito dos vinhos do Douro, e a sua deprecia-
ção, e decadência será infalível.

O decreto que concedeu a armazenagem dos vinhos de 2ª qualidade em
Vila Nova, é prejudicial aos lavradores do Douro. Esta concessão facilita a
fraude, e dificulta a fiscalização; e fará com que a troca de uns com outros
diminua o crédito dos vinhos de 1ª qualidade, e com que o depósito existente
não diminua em proporção da exportação legal, e das quantidades habilitadas
para o comércio.

A experiência bem claro mostrou, que só depois dos últimos anos, em que
a armazenagem para vinhos de 2ª qualidade não foi permitida em Vila Nova,
é que o depósito dos de 1ª qualidade chegou ao estado normal em que antes
daquele decreto se achava.

O projecto da Associação Comercial contém disposições, que não são bem
recebidas pela lavoura, e não devem ser adoptadas sem serem ouvidas as mais
corporações competentes.

Sabi das as causas do descontentamento e ansiedade fácil é de conhecer
quais os meios de evitar os seus efeitos e consequências: estes são por certo:

1.º Ter o País, a certeza de que os interessados nacionais não serão sacri-
ficados às exigências de qualquer nação estrangeira.

2.º Que as reclamações inglesas não sejam concedidas, se elas têm por
fim a permissão de serem exportados os vinhos de 2ª qualidade para
aquela nação, ou extinguir os direitos diferenciais, ou os regulamentos
restritivos.

3.º Que sejam suspensos os efeitos do decreto de 21 de Julho, que con-
cedeu a armazenagem promíscua até se ouvirem as corporações inte-
ressadas.

4.º Que nenhuma alteração se admita nas leis e regulamentos vinhateiros,
sem que esta seja feita pelas Cortes, aonde possam os representantes
deste distrito advogar os interesses do seu País, e elucidar-se a opinião
pública acerca de objectos tão importantes, e de que depende a principal
riqueza desta nação; porque este negócio exige conhecimentos muito
especiais e positivos, que são de muitos ignorados e desconhecidos.

Nas circunstâncias actuai s qualquer alteração no status quo fará uma
impressão grave, e seri a uma imprudência arri scada, muito principal mente
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feita sem serem ouvidas as corporações competentes. Qual quer disposição
menos bem pensada e menos adequada, pode fazer perigar a segurança
pública, e agravar os males que receamos – o que sem dúvida V. Exa. deve
conhecer como verdade, em vista do País que lhe não deve ser desconhecido.

Esta comissão não pode avaliar quais serão as consequências se chegarem
a veri f icar-se as alterações que se receiam – porém não pode deixar de
declarar com toda a franqueza e lealdade que elas podem ser muito fatais a
todos os respeitos.

Desta sorte temos declarado a v. exa. a nossa opinião e parecer, que nas
circunstâncias melindrosas e arriscadas em que nos achamos, não pode ser
mais explicito e desenvolvido.

Deus guarde a v. exa. 

Vila Real, 22 de Agosto de 1852
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N O TA

Suposto que no resumo acima se acham no número segundo, oitenta e um
culpados, examinando-os e o dito número se encontrou o erro de onze culpa-
dos demais; e devem tão somente ser setenta como consta da declaração feita
nesta, a fólio 41º e vem a ser o total de todos os culpados, mil cento noventa
e dois, sem embargo de se ter passado uma certidão em vinte e quatro de
Julho de mil setecentos e setenta e sete, com o número de mil duzentos e três
culpados; e para evitar dúvidas para o futuro, se reformou o resumo acima,
pela maneira seguinte.

RESUM O

Resumo t otal  do número de t odos os cul pados que, 
p o r d i f e rentes transgressões, resul taram da devassa t ir ada 

p o rordem de sua maj est ade, pel o desembargador
Antóni o de Mesqui ta e M oura [1777]

Total do Título 1º 595 Pessoas
Dito Taverneiros 5
Dito 2º 70
Dito 3º 13
Dito 4º 7
Dito 5º 58
Dito 6º 3
Dito 7º 1
Dito 8º 7
Dito 9º 28
Dito 10º 359
Dito 11º 46
São 1192 Pessoas
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III
Decreto fazendo cessarpara todos os efeitos as disposições das 
leis de 7 de Abril de 1838 e 21 de Abril de 1843, no que respeita

aos direitos e obrigações entre o Governo e a Companhia 
Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro e medidas 

e instruções para a sua execução (11.10.1852)

Senhora! Os vinhos do Douro são o mais valioso produto da nossa agri-
cultura, e da exportação do País.

O Governo, a quem cumpre velar pelo interesse da sociedade que admi-
nistra, reputa dever seu, mui principal, animar aquela agricultura, e alargar a
área do consumo das suas produções .

Este objecto há merecido a atenção de todas as administrações; mas nem
todas têm seguido o mesmo sistema de protecção, nem aplicado os mesmos
meios ao desenvolvimento do comércio daquele ramo: nem ainda hoje deixa
de haver a tal respeito diferentes opiniões, encontradas e repugnantes entre si.

Ao entrar na gerência dos negócios públicos, os ministros de vossa majes-
tade acharam este assunto cheio de dificuldades e embaraços; e estudando a
legislação que o regula, e os seus efeitos, convenceram-se da necessidade e
urgência da sua alteração.

A agricultura oprimida pelo excesso de produção, em alguns anos mui supe-
rior ao consumo, e o comércio impossibilitado de o promover, o género levado
por efeito das leis e dos impostos a uma carestia artif icial , e o exportador
lutando com essa carestia que necessariamente limita os mercados ou os fecha
absolutamente, tal é o verdadeiro estado deste ramo da nossa indústria agrícola.

Quando o vinho do Porto senhoreava o mercado britânico com um direito
diferencial a seu favor, quando tinha no Brasil um consumo sem concorrentes,
bastavam esses dois mercados à nossa produção; que além de superior, e nesse
tempo sem rival de qualidade, era especialmente favorecida.

Hoje no mercado britânico e brasileiro a liberdade estabeleceu a concor-
rência, cessaram as estipulações de leis e tratados que favoreciam aquele pro-
duto. A moda inconstante caprichosa veio também infl uir no gosto do con-
sumidor, que é indispensável consultar e satisfazer. Querer regular esse gosto,
ou fixar o preço do género, não o permite o estado actual do comércio; e muito
menos num produto que, não obstante a sua qualidade superior, não é único e
exclusivo, antes disputa a concorrência a outros muitos que a indústria hoje
lhe oferece.

Nestas circunstâncias era necessário alterar, e não restabelecer a antiga
legislação, que aliás em alguns pontos se tinha tornado mais severa.

Essa legislação produziu bons resultados, quando a protecção às indústrias
nascentes consistia no privilégio e no monopólio.

Mas uma indústria que tem obtido certo grau de força e vigor, só prospera
pelo consumo que alcança. O exclusivo opõe-se ao seu aperfeiçoamento; o
privilégio é inútil, porque não obriga o consumidor que tem donde se proveja.
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Todo o empenho em tal caso deve consistir, quando se trata de dar protecção
à nossa indústria vinícola, em abrir-lhe mercados, onde o produtor e o exporta-
dor possam oferecer as variedades mais aceitas, e em que a quantidade da oferta
não exceda tanto a procura, que os preços desçam até à perda e ao descrédito.

Para manter a reputação dos nossos vinhos do Douro nas praças
estrangeiras, entendeu-se que eles deviam aparecer ali puros de toda a adul-
teração, e conservando a sua qualidade especialíssi ma, que perdem quando
misturados com outros; e não permitir que lhe usurpem o nome, nem concor-
ram com eles ao mercado da exportação no Porto, os que não são produzidos
nos terrenos do Douro, verdadeiramente privilegiados pela natureza.

Este exclusivo, reclamado pela necessidade, é um valioso favor.
Mas o vinho do Douro, por isso que possui as superiores qualidades que

nenhum outro lhe disputa, deve ser levado a todos os mercados: para isto se
conseguir, é força remover os estorvos que a legislação lhe opõe.

O sistema chamado restritivo, base dessa legislação, tem todos os incon-
venientes que se notam no sistema oposto à liberdade comercial, e nenhuma
das encarecidas vantagens do sistema protector. Por este dificulta-se a concor-
rência de géneros da indústria estrangeira para proteger a indústria nacional, e
pel a actual legislação vinícola dif iculta-se a extracção, e encarece-se artif i-
cialmente um produto de exportação que superabunda! Estas considerações
bastam para prescrever tão vicioso sistema. 

Não é actualmente permitido exportar para a Europa senão o vinho intitu-
lado de primeira qualidade, e este onerado com o custo do bilhete de qualifi-
cação, e do direito de exportação; daqui resulta que, além do mercado britânico,
todos os outros da Europa estão quase fechados ao vinho do Douro, pelo seu
custo exagerado; e que ainda para Inglaterra, o comerciante, a f im de econo-
mizar esse custo, procure o caminho indirecto; iludindo a lei portuguesa, para
evitar os direitos de saída, sem que hoje lhe seja contrária a lei inglesa, depois
de abolido o acto de navegação.

Permitindo pois o comércio indi recto dos vi nhos do Douro, entram no
mercado i nglês os vinhos chamados de segunda qualidade; aos quais era
vedado, antes da abolição daquela lei. Estes, que em mérito real, muitas vezes
se não diferenciam dos de primeira qualidade, obtêm grande vantagem de con-
corrência, pela diferença de custo, pela economia do pagamento do bilhete que
lhes dava a qualificação artificial, e pelo favor diferencial do direito de saída.

É certo que no mercado inglês se barateiam os vinhos f inos do Douro,
adulterando-os com os de outros países; em maior detrimento do crédito dos
mesmos vinhos do que se, os de menos valor, também do Douro, pudessem ser
regularmente preparados, e exportados directamente com esse destino.

Ninguém ignora que no vinho do Douro, como em todos os géneros, há
qualidades diversas e que numa produção tão vasta essas qualidades variam
sem tipo fixo que possa distingui-las; e não é menos certo que, actualmente as
diversas distinções da qualif icação legal, não representem a sua qual idade
efectiva.
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Por estes motivos o Governo de vossa majestade entende que, nos vinhos
do Douro, só deve haver a distinção entre o vinho exportável e o que o não é;
e essa distinção, fácil de determinar, contribuirá para a concorrência do me-
lhor vinho ao mercado de exportação, e para que a sua quantidade não apareça
nele muito além das necessidades do comércio.

Por este modo deixa-se ao comércio a livre escolha da qualidade dos vinhos
que lhe convém exportar, e permite-se essa exportação indistintamente para todo
e qualquer mercado do mundo.

Assim o comércio melhor e mais facilmente pagará ao produtor o mérito
real do seu produto, em verdadeiro benefício da agricultura, que obterá a cor-
respondente apreciação das qualidades do género, e o mais vantajoso preço.

A legislação existente há nove anos não produziu o resultado que era de
esperar, e teve por principal efeito promover o consumo interno na cidade do
Porto, alterando gravemente o valor da produção superabundante em efectivo
prejuízo da agricultura.

Nestas circunstâncias o Governo não hesita em propor a abolição da lei de
21 de Abril de 1843, aliviando a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas
do Alto Douro de todos os encargos que lhe impôs a mesma lei, e cessando por
consequência o subsídio que lhe foi concedido pelo artigo 12º em compen -
sação desses encargos, e conforme a cláusula expressa no decreto de 7 de
Agosto de 1843, que sancionou os estatutos da mesma Companhia.

Sendo pois evidente que a protecção de que necessita a cultura e comércio
dos vinhos do Douro, não é essa até agora concedida, e que a legislação
vigente, e os regulamentos que são a consequência dela estabeleceram, mas
sim a abertura de novos mercados, e a diminuição dos impostos que tanto a
onera, os mini stros de vossa majestade não duvidam até sacrificar momen-
taneamente os interesses do Tesouro Público, diminuindo em grande escala o
direito por saída; convencidos de que tal diminuição será devidamente com-
pensada no futuro, pela influência directa na maior exportação, e na conse-
quente prosperidade deste ramo.

Neste intuito propõem a grande redução de quatro quintos no direito que
actualmente paga o vinho de primeira qualidade; é contudo indispensável ele-
var o direito que até agora se pagava para fora da Europa; porque não podendo
haver distinção entre os diversos mercados, nem método eficaz ou possível de
distinguir as qualidades, era forçoso igualar o direito; mas, em compensação,
esses vinhos poderão de ora em diante concorrer a todos os mercados da
Europa, donde até agora eram excluídos.

Com o mesmo fim o Governo de vossa majestade também propõe que
cesse o pagamento de 400 réis por cada pipa que receber guia, estabelecida no
artigo 3º da carta de lei de 7 de Abril de 1838.

Considerando, porém, que, enquanto se não consegue equilibrar o con-
sumo com a produção, é força regular provisoriamente este comércio, por
forma tal, que se converte o depósito no Porto em quantidade que não influa
no seu depreciamento, com este único fim, e na transição de um sistema abso-
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lutamente restrit ivo e excepcional , para aquele que convém adoptar, tendo
sempre em vista a protecção indispensável a este ramo de indústria agrícola, é
que no presente decreto vigora o sistema de provas e corte quantitativo, mas
sem os inconvenientes do método até agora em execução: e para isso, esta-
belecendo apenas o corte quando a produção for superabundante, nunca, por
efeito dele, poderá ficar no mercado quantidade inferior àquela que tiver sido
exportada anualmente, tomando para base o termo médio da exportação dos
cinco anos antecedentes.

Para a execução destas diversas provisões, o Governo de vossa majestade
considerou necessária a criação de uma comissão reguladora; e como o seu
objecto é não menos cuidar nos interesses da lavoura que do comércio, serão
escolhidos os membros da mesma comissão nas duas cl asses respecti vas;
adoptando o sistema electivo directo como a melhor garantia aos interesses
das mesmas classes.

Pelo que respeita às existências actualmente em depósito, de vinhos assim
de primeira, como de segunda qualidade, tendo atenção aos direitos adquiri-
dos, e também para evitar a depreciação resultante de uma repentina acumu-
lação no depósi to geral de exportação, o Governo procurou regul ar este
objecto da maneira que julgou mais adoptável e conveniente, no momento de
uma transição tão importante, e de tamanho alcance.

O Governo de vossa majestade entendeu ainda dever alterar diversas ou-
tras disposições das leis que regulam este ramo, e submete estas alterações à
consi deração de vossa majestade, com a profunda convicção de que, todas
elas, hão-de produzir um verdadeiro benefício à agricultura e comércio de vi-
nhos do Douro.

É por todas estas considerações que os ministros de vossa majestade têm a
honra de submeter à sua real aprovação o seguinte projecto de decreto.

Secretaria de Estado dos negócios do Reino, em 11 de Outubro de 1852. =
duque de Saldanha = Rodrigo da Fonseca Magalhães = António Maria de
Fontes Pereira de Melo = António Aloísio Jervis de Atouguia.

Tomando em consideração o relatório dos ministros e secretários de
Estado de todas as repartições: hei por bem decretar o seguinte:

Artigo 1.º Continuará a ser exclusivamente permitida pela barra do Porto
a exportação dos vinhos e jeropigas do Douro.

Artigo 2.º A jeropiga é equiparada ao vinho, para todos os efeitos do pre-
sente decreto.

Artigo 3.º Haverá de ora em diante uma só qualif icação do vinho e
jeropiga do Douro, produzido no distrito da actual demarcação
da feitoria. Por esta qualificação será considerado exportável,
ficando todo o restante para ser consumido ou destilado.

Artigo 4.º Quando a quantidade do vinho e jeropiga, que nas provas for
qualificado como exportável, exceder a quantidade exportada
no ano antecedente, será habilitada para exportação uma quan-
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tidade que nunca será menor do que o termo médio da expor-
tação geral dos cinco anos anteriores.

Artigo 5.º Essa quantidade será arbitrada pelo Governo, sobre consulta
da comissão reguladora; e este arbítrio será levado a efeito por
meio de um corte, ou divisão quantitativa proporcional a cada
lavrador.

Artigo 6.º O vinho e jeropiga do Douro habilitado como e x p o rt á v e l ,
poderá ser exportado i ndistintamente para qualquer mercado
do mundo, pagando por saída o direito de dois mil e quatro
centos réis em pipa, fora os adicionais.

Artigo 7.º Fi ca revogada a lei de 9 de Julho de 1849, e consequente
decreto de 29 de Maio de 1850.

Artigo 8.º Cessam para todos os efeitos as disposições das leis de 7 de
Abril de 1838, e 21 de Abril de 1943, no que respeita aos dire-
itos e obrigações recíprocas entre o Governo e a Companhia
Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro.

Artigo 9º Todas as atribuições que pelas referidas leis pertenci am à
mesma Companhia, para regular a agricultura e comércio dos
vinhos do Douro, ficarão pertencendo a uma comissão regu-
ladora estabelecida na cidade do Douro.
§ 1.º A Companhia ministrará à Comissão reguladora todos os

esclarecimentos estadísticos, ou outros quaisquer, que
esta exigir para o melhor desempenho das suas atribuições.

§ 2.º A esta comi ssão não pertencem nenhumas outras atri-
buições, além daquelas que lhe são expressamente con-
feridas pelo presente decreto, e consequente regulamento.

Artigo 10.ºA comissão reguladora da agricultura e comércio dos vinhos
do Douro, será composta por um presidente, quatro membros,
e quatro substitutos, sendo doi s membros e dois substitutos
lavradores portugueses eleitos exclusivamente pelos proprie-
tários de vinhas dentro do distrito da demarcação do Douro, e
doi s membros e dois substi tutos comerciantes portugueses
elei tos exclusi vamente pelos comerciantes de vinhos com
armazéns de mais de 50 pipas, manifestadas na alfândega do
Porto; e presi dida pelo director da mesma alfândega, ou por
quem fizer as suas vezes.
§ 1.º Esta comissão é gratuita e durará dois anos sucessivos,

podendo os seus membros ser reeleitos. 
§2.º Toda a despesa efectiva, no desempenho desta incumbên-

cia, lhe será abonada conforme o disposto no artigo 15.º
do presente decreto.

Artigo 11.º A convocação para eleição dos lavradores será feita pelos gover-
nadores civis respectivos, e a dos negociantes pelo presidente da
associação comercial do Porto.
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§ único.Um regulamento especial determinará o modo prático
de efectuar esta eleição.

Artigo 12.ºO Governo mandará rever e harmonizar, com as disposições
do presente decreto, o regulamento de 23 de Outubro de 1843,
e todas as outras disposições sobre arrolamentos, provas, qualifi -
cações, bilhetes, guias, varejos, contabili dade dos armazéns,
desfal ques, multas, e mais providências f iscais, fazendo que
sejam alteradas ou reformadas conforme aconselharem as
necessidades da agricultura e comércio, e codif icadas num
único regulamento.
§ único.Uma comissão especial  será imediatamente encar-

regada desta organização que submeterá à aprovação
do Governo.

Artigo 13.ºO Governo, ouvindo as corporações de pessoas competentes,
resolverá sobre o modo porque deva ser aperfeiçoado o actual
sistema de demarcação, ou substituído por um cadastro espe-
cial das quintas produtoras.

Artigo 14.ºFica abolido o pagamento de 400 réis por cada pipa que rece-
ber guia, estabelecido no artigo 3.º da carta de lei de 7 de Abril
de 1838.

Artigo 15.ºA despesa efectiva com arrolamentos, provas, guias, marcas e
varejos, à qual era destinado aquele produto pela citada lei, ou
outra qualquer da incumbência e expediente da comissão regu-
ladora será satisfeita pelo cofre da alfândega do Porto, à vista
das requisições legai s e documentadas feitas pela mesma
comissão, e sem dependência de outra ordem ou autorização.

Artigo 16.ºNo pagamento do direito por exportação do vinho e jeropiga
do Douro, na alfândega do Porto, cessa de ser descontada a
quantia de 400 réis, importe da guia de que trata a citada lei,
cujo equival ente se considera amortizado pela i mportante
redução no direito até agora existente.

Artigo 17.ºNos direitos de consumo que houverem de cobrar-se na alfân-
dega do Porto, só será descontada aquela quantia aos vinhos
que tiverem recebido a guia, e pago o seu importe antes do pre-
sente decreto; e cessará inteiramente este encontro no dia 31 de
Dezembro do corrente ano.

Artigos transitórios

Artigo 18.º Todos os vinhos e jeropigas de primeira qualidade existentes
nos depósitos do Douro ou do Porto e Vila Nova de Gaia, são
considerados habilitados para ser exportados indistintamente
para todo e qualquer mercado do mundo.
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Artigo 19.ºProceder-se-á imediatamente a um varejo de todos os vinhos e
jeropigas de 1ª e 2ª qualidade existentes no Douro; e aos de 2ª
qualidade existentes no Porto, ou Vila Nova de Gaia..

Artigo 20.ºNesse acto os possuidores de vinhos e jeropigas de 2ª quali-
dade poderão manifestá-los para diversos destinos.
§. 1.º Para ser exportado, para todo e qualquer mercado do

mundo, sujeitando-se ao pagamento de um direito espe-
cial de quatro mil réis por cada pipa sem outro algum
adicional, que será satisfei to no cofre da alfândega do
Porto no acto do manifesto da armazenagem; f icando
além disso sujeito ao direito geral de exportação.

§. 2.º Para ser exportado para fora da Europa, é somente
sujeito ao direito geral de exportação. O vinho e jeropiga
manifestado com este destino será armazenado em sepa-
rado, e com contabilidade especial na alfândega do Porto.

§. 3.º Aquele que não for manifestado, com um ou outro des-
tino f icará habilitado unicamente para o consumo do País.

Artigo 21.ºOs vinhos e jeropigas assim varejados, e manifestados exis-
tentes no Douro receberão gratuitamente, para serem conduzi-
dos para o Porto, novas guias especiai s, com tal ão para ser
confrontado na al fândega do Porto, sendo trancadas e inuti-
lizadas as que anteriormente ti verem recebido, e que f icam
desde já nulas e de nenhum efeito.

Artigo 22.ºO varejo no Douro, termos de manifesto e expedição de guias,
serão efectuados pel os empregados da Companhia Geral da
Agricultura das Vi nhas do alto Douro, com assi stênci a de
empregados comissionados para esse efeito pela alfândega do
Porto. O varejo no Porto e Vila Nova de Gaia será feito pela
alfândega da mesma cidade.

Artigo 23.ºOs cheques emitidos em conformidade do artigo 3.º da carta de
lei de 7 de Abril de 1838, serão amortizados pela forma seguinte:
§. 1.º No prazo de quinze dias serão apresentados na alfândega

do Porto, e al i relacionados, numerados, rubricados, e
carimbados os cheques actualmente existentes de vinhos
que tenham dado entrada no Porto; e os que assim não
forem apresentados, ficarão nulos, e de nenhum efeito.
Findo esse prazo o director da referida alfândega partici-
pará ao Governo o resultado desta operação.

§. 2.º Os possuidores de vinhos de 1ª qualidade apresentarão
na mesma alfândega desde logo (e dentro do prazo de
três dias depois que na cidade do Porto houver conheci-
mento deste decreto) todos os cheques que possuírem
pertencentes a vinhos que tiverem de ser armazenados; e
que devem ser amortizados em conformidade do artigo
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16.º do presente decreto; para o que serão golpeados e
trancados no acto da apresentação.

§. 3.º O mesmo se praticará com os cheques encontrados nos
direitos de consumo em conformidade do artigo 17.º.

§. 4.º Para igual amortização serão os mesmos cheques rece-
bidos, por encontro, e da mesma forma no direito especial
estabelecido no §. 1.º do artigo 20.º do presente decreto.

§. 5.º O Governo providenciará sobre o destino dos cheques,
que não forem amortizados até ao dia 31 de Dezembro
do corrente ano, por efeito dos encontros designados nos
parágrafos antecedentes.

Artigo 24.ºSerão desde logo canceladas na alfândega do Porto, as fianças
prestadas em conformidade do artigo 4.º do decreto de 29 de
Maio de 1850, não obstante o disposto no mesmo artigo e
seguintes; ficando sem efeito as multas, de que trata o artigo
6.º do mesmo decreto.

Artigo 25.ºDos direitos por exportação de vinhos para a Europa, escritu-
rados por depósito, em conformidade do disposto no artigo 1.º
do decreto de 17 de Setembro próximo findo, passará para
receita efectiva a parte correspondente ao direito e adicionais,
defi nit ivamente f ixados no artigo 6.º do presente decreto, e
todo o excedente será restituído aos deposi tantes dentro de
trinta dias.

Artigo 26.ºOs direitos de consumo, também escriturados por depósito,
conforme o citado artigo, passarão a recei ta efectiva na sua
totalidade.

Artigo 27.ºO direito e adicionais, fixado no citado artigo 6.º, correspon-
dente aos vinhos exportados para fora da Europa, por efeito do
decreto de 17 de Setembro próximo findo, serão cobrados con-
forme o disposto no artigo 3.º do mesmo decreto, e parágrafo
correspondente.

Artigo 28.ºA parte dos direitos que até agora pertencia à Companhia Geral
de Agricultura das Vinhas do Alto Douro, passa a fazer parte
de receita pública do Estado.

Artigo 29.ºFica revogada toda a legislação em contrário.
Artigo 30.ºO Governo dará conta às Cortes das disposições contidas neste

decreto.
Os ministros e secretários de Estado de todas as repartições assim o te-

nham entendido, e façam executar. Paço das Necessidades, em onze de
Outubro de mil oitocentos cinquenta e dois.= rainha.=duque de Sal-
danha=Rodrigo da Fonseca Magalhães=António Maria de Fontes Pereira de
Melo=António Aloísio Jervis de Atouguia.



A EXTINÇÃO DAS FUNÇÕES PÚBLICAS DACOMPANHIAGERALDA AGRICULTURA

303

Criação do imposto especial de 500 reis por pipa.

Considerando quanto importa promover a prosperidade do País vinhateiro
do Douro, em atenção à difícil e dispendiosa agricultura das suas vinhas; e que
a lei de 21 de Abril de 1843 não teve o efeito de dar emprego ao excesso de
produção, que superabunda em al guns anos, com grave detrimento daquele
ramo de agricultura. 

Considerando que abolida a referida lei nem por isso deixará de consumir-
-se no Porto, ou destilar-se no Douro, a mesma quantidade de vinho que até
aqui se consumia.

E considerando também que maior destilação e exportação de aguardente
do Douro será novo meio, poderoso e eficaz, para retirar do mercado os vi-
nhos ordinários, garantindo o valor e reputação dos mais finos; e que essa
aguardente se poderá apresentar no mercado de Inglaterra em concorrência
com quaisquer outras e até ser exportada para as nossas possessões africanas;
pelo que muito convém animar um tal ramo de indústria e comércio, dando o
possível auxílio a esta tentativa.

Hei por bem, tendo ouvido o meu conselho de ministros, decretar o
seguinte:

Artigo 1.º Todo o vinho, jeropiga e aguardente, que, de ora em diante até
ao dia 31 de Dezembro de 1857 derem entrada no Porto, ou
Vi la Nova de Gaia, de qualquer procedência, ou seja pela
barra, ou pelas barreiras do rio, ou de terra, pagará um imposto
especial de quinhentos réis por pipa. 

Artigo 2.º Este imposto será cobrado pela alfândega do Porto, e lançado
em conta separada.

Artigo 3.º O produto deste imposto é exclusivamente destinado a favore-
cer a agri cul tura das vinhas do Alto Douro, pela forma
seguinte:
§. 1.º Abrindo concurso para a cessão deste produto, exigindo

as garantias necessárias, a quem se obrigar à destilação
de vinhos do Douro e exportação anual para mercados
estrangeiros, ou para as possessões portuguesas, de
maior quantidade de aguardente, nunca inferior a mi l
pipas; ou seja preparado como conhaque com a gradua-
ção competente, ou promiscuamente de aguardente pura,
e esta da graduação de oito graus de tessa, ou de aí para
cima, verificado no acto da exportação. 

§. 2.ºEm todo o caso, o Governo garante o produto deste
imposto, em cada um dos cinco anos futuros, na quantia
de trinta contos de réis, ainda quando aquele produto não
preencha esta quantia.

§. 3.º Na falta de quem se apresente devidamente a este con-
curso, distribuir-se-á o produto pela forma seguinte: 



FERNANDO DE SOUSA/ PAULO AMORIM

304

I. Concedendo um prémio de trinta mil réis a cada pipa,
de aguardente conhaque, fabricada de vinho do
Douro, que for exportada pela barra do Porto para
País estrangeiro, ou possessões Portuguesas.

II. Concedendo um prémio de vinte mil réis a cada pipa
de aguardente pura do Douro, de graduação nunca
inferior a oito graus de tessa, verif icada no acto da
exportação, que for exportada para qual quer País
estrangeiro, ou possessões portuguesas.

III. Estes prémios serão entregues, metade no acto da ex-
portação, e o resto quando for apresentada a certi-
dão de descarga no porto respectivo.

IV.Quando a exportação exceder o produto do imposto
este será rateado proporcionalmente, e o prémio ao
conhaque será sempre maior cinquenta por cento do
que à aguardente pura.

§. 4.º A comi ssão reguladora da agricul tura e comércios de
vi nhos do Douro providenciará o necessário para veri-
ficar que a aguardente seja destilada de vinhos produzi-
dos dentro da demarcação, efectuada a destilação dentro
do mesmo distrito.

§. 5.º Na falta de aplicação do produto do imposto, no todo, ou
em parte, pelos métodos desi gnados nos parágrafos
antecedentes, será ao fim de cada ano, entregue o saldo
daquele produto, e aplicado exclusivamente a obras que
facil item as vias de comunicação por onde transita tão
valiosa produção.

§. 6.º A administração de tais obras pertencerá a uma comis-
são, da qual fará parte um ofici al de engenharia,
nomeado pelo Governo, e que será presidida pelo gover-
nador civil do respectivo distrito.

Artigo 4.º Para todos os efeitos do presente decreto só se contará, findo o
primeiro ano, em 31 de Dezembro de 1853.

Artigo 5.º O Governo publicará os regulamentos necessários para a exe-
cução do presente decreto.

Artigo 6.º Fica revogada toda a legislação em contrário.
Artigo 7.º O Governo dará conta às Cortes das disposições contidas neste

decreto.

Os ministros e secretários de Estado de todas as repartições assim o te-
nham entendido, e façam executar. Paço das Necessidades, em onze de
Outubro de mil oitocentos cinquenta e dois. = rainha. = duque de Saldanha =
Rodrigo da Fonseca Magalhães = António Maria de Fontes Pereira de Melo =
António Aloísio Jervis de Atouguia.
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Programa para o concurso das empresas que se proponham à destilação
de vinhos do Douro, e exportação de aguardente, em conformidade do
decreto de 11 de Outubro de 1852.

Hei por bem aprovar o programa que baixa com este decreto, e dele faz
parte, assinado pelos ministros e secretários de Estado dos Negócios do Reino
e Fazenda, para em conformidade das condições do mesmo programa se pro-
ceder ao concurso das empresas que se propuserem à destilação de vinhos do
Douro, e exportação de aguardente, segundo o disposto em outro decreto da
data de hoje. Os mesmos ministros e secretários de Estado assim o tenham
entendido, e façam executar. Paço das Necessidades, em onze de Outubro de
mil oitocentos cinquenta e dois. = rainha. =Rodrigo da Fonseca Magalhães =
António Maria de Fontes Pereira de Melo.

Condições gerais

Artigo 1.º O Governo recebe propostas, por espaço de sessenta dias, para
a adjudicação do produto do imposto de que trata o artigo 1.º
do decreto desta data.

Artigo 2.º As propostas serão remetidas fechadas à secretaria de Estado
dos Negócios do Reino, e ali abertas na presença do ministro
respectivo, no dia 13 de Dezembro próximo futuro, em acto
público e solene.

Artigo 3.º Nenhuma proposta será admitida, sem que a sociedade propo-
nente se mostre legalmente constituída, especificando o fundo
social da empresa e a responsabilidade individual dos empre-
sários para a realização do fundo.

Artigo 4.º A licitação versará sobre o maior número de pipas de
aguardente, destiladas de vinhos do Douro que a empresa se
propuser destilar para mercados estrangeiros ou possessões por-
tuguesas e será preferida a proposta que, preenchendo todas as
outras condições deste programa, se obrigar a maior exportação.

Artigo 5.º No acto da licitação, estarão presentes os procuradores autori-
zados das sociedades proponentes; e havendo identidade nas
propostas, o Governo abrirá praça nesse mesmo acto; e adjudi-
cará o produto do imposto a quem se obrigar a maior expor-
tação; sendo porém só admitidos a disputar o lance, aqueles
que estiverem em identidade de circunstâncias na proposta
escrita.

Artigo 6.º Destes actos se lavrará termo, conforme o qual se concluirá o
contrato definitivo, com as formalidade e garantias necessárias.
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Direitos e obrigações da empresa

Artigo 7.º A empresa obrigar-se-á:
§. 1.º A exportar anualmente pela barra do Porto, para merca-

dos estrangeiros ou possessões portuguesas, a quanti-
dade de aguardente que for fixada no respecti vo con-
trato, nunca menor que mil pipas.

§. 2.º A que essa exportação seja de aguardente conhaque, com
a graduação competente, ou promiscuamente de
aguardente pura, da graduação, pelo menos de oito graus
de tessa, no acto da exportação.

§. 3.º A destilar exclusi vamente vi nhos produzidos dentro da
demarcação.

§. 4.º A que essa destilação seja efectuada dentro do mesmo
distrito.

§. 5.º A verificar a aguardente e sua graduação, no acto de ser
exportada.

§. 6.º A assinar termo de fiança, pelo qual se obrigará a apre-
sentar na al fândega do Porto, dentro de um prazo
razoável a certidão da descarga no porto para onde for
exportada.

§.7.º A p r e s t a r-se à f iscal ização da comissão reguladora da
agricultura e comércio de vinhos do Douro sobre a exe-
cução dos parágrafos 3.º e 4.º deste artigo.

Artigo 8.º A empresa apresentará as garanti as necessárias de um fundo
social, nunca inferior a sessenta contos de réis, em di nheiro
efectivo; para o que é indispensável a assinatura reconhecida
dos sócios que tomam parte nela.

Artigo 9.º É permitida a conversão de sociedade em companhia anónima
nos termos do Código Comercial Português; mas só desde o
momento em que tenha realizado o seu capital efectivo.

Artigo 10.ºA empresa é obrigada a dar ao Governo, uma conta semestre e
especif icada da sua gerência, bem como todos os esclareci-
mentos que o mesmo exigir; ficando além disso ao Governo o
direito de mandar exami nar a escri turação e o estado da
empresa; de execução deste contrato, quando e como quiser.

Artigo 11.º Os estrangeiros i nteressados, ou empregados nesta empresa,
desistirão de quaisquer privilégios que nessa qualidade possam
ter, ficando, em tudo o que se refere a este contrato, sujeitos às
leis e tribunais destes reinos.

Artigo 12.ºA empresa f ica isenta de toda e qualquer espéci e de con-
tribuição geral ou municipal, que sobre os seus lucros ou inte-
resses presumíveis lhe pudessem ser l ançados durante o
período do seu contrato, ou por efeito dele; e da mesma forma,
os sócios individualmente, pelos lucros dela.
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Artigo 13.ºAinda no caso de guerra é garantida aos estrangeiros a integri-
dade da sua propriedade envolvida nesta empresa.

Artigo 14.ºPertencerá à empresa na sua totalidade, o produto anual  do
imposto estabelecido pelo decreto desta data, desde já, e até ao
fim do ano de 1857.
§. único Em todo o caso o Governo garante à empresa o pro-

duto deste imposto, em cada um dos cinco anos
futuros, na quantia de trinta contos de réis; ainda
quando aquele produto não preencha esta quantia.

Artigo 15.ºA empresa poderá querendo ter um agente seu na alfândega do
Porto, que verif icará a receita do imposto. O seu produto entrará
em cofre separado, sem que dele possa distrair-se a menor quan-
tia, senão em virtude das condições do contrato.

Artigo 16.ºEste cofre terá duas chaves diversas, das quais uma pertencerá
ao tesoureiro da alfândega, e a outra ao agente ou tesoureiro
que a empresa designar.

Artigo 17.ºNo acto da exportação receberá a empresa, como adiantamento,
por cada pipa exportada, sendo preparada como conhaque,
quinze mil réis, e de aguardente pura, dez mil réis, pagos à boca
do cofre da alfândega do Porto, de que passará recibo.

Artigo 18.ºNo fim de cada ano, verificada a destilação e exportação con-
tratada, a empresa, receberá o saldo do produto total do
imposto do ano decorrido, completando-se pelo cofre da alfân-
dega do Porto a quantia garantida no parágrafo único do artigo
14º no caso nele expresso.
§. 1.º Ser-lhe-á porém retida em depósito a parte proporcional

às pipas de que faltar a certidão de descarga exigida no
parágrafo 6.º do artigo 7.º calculada respectivamente ao
produto do i mposto do ano correspondente; e que lhe
será entregue conforme for apresentando as indicadas
certidões.

§. 2.º Não apresentando, porém, estas dentro do prazo referido
no termo de fiança perde o direito a receber a quota cor-
respondente, conforme parágrafo anterior, e que neste
caso reverte para o Estado.

Artigo 19.ºO produto do imposto que se cobrar até ao fim do corrente ano
de 1852, conquanto f ique pertencendo à empresa entrará em
depósito, como fiança e caução do cumprimento do contrato; e
só lhe será entregue no fim do período do mesmo, e verificadas
todas as suas estipulações.

Artigo 20.ºNão se verificando, por parte da empresa, e por algum motivo
ou pretexto, a destilação e exportação contratada, não lhe será
entregue o saldo de que trata o artigo 18.º; e a empresa perde
também o direito à percepção do depósito mencionado no
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arti go 19.º, cujas quanti as terão a apl icação de que trata o
decreto desta data; e o Governo dará como findo o contrato,
procedendo a novo concurso, ou nos termos dos §§ 3.º, 4.º, 5.º
e 6.º do artigo 3º do mesmo decreto.

Paço das Necessidades, em onze de Outubro de mil oitocentos cinquenta e
dois. = Rodrigo da Fonseca Magalhães = António Maria de Fontes Pereira de Melo.

Comissão especial encar regada de rever e harmonizar com as di s -
posições do decreto de 11.10.1852 o regulamento de 23.10.1843

Sendo necessário dar imediata execução ao artigo 12.º do decreto desta
data: hei por bem criar na cidade do Porto uma comissão especial encarregada
de rever e harmonizar com as disposições daquele decreto o regulamento de
23 de Outubro de 1843, e todas as outras disposições sobre arrolamentos,
provas, qualificações, juízo do ano, bilhetes, guias, varejos, contabilidade dos
armazéns, desfalque, multas, e mais providências fiscais, fazendo que sejam
alteradas ou reformadas conforme aconselharem as necessidades de agricul-
tura e comérci o, e codif icando-as num único regulamento especial, con-
ferindo, se tanto for necessári o com os membros da comi ssão criada por
decreto de 21 de Agosto último, para examinar escrituração da Companhia
Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, e o cumprimento que ela tem
dado à legislação porque se tem regido: hei outrossim por bem, que a mesma
comissão seja composta de António José de Castro e Silva, Afonso Botelho de
Sampaio e Sousa, Francisco Joaquim Maia, Felix Manuel Borges Pinto, José
Maria Rebelo Valente, José Maria Ribeiro Vieira de Castro, Pedro Maria da
Costa e Almeida, os quai s escolherão de entre si presidente e secretário, e
instalando-se na casa do governo civil do Porto, aí darão imediatamente princí-
pio aos seus trabalhos, cujo resultado farão subir à minha presença, f icando
autorizados a requisitar de todas as repartições os esclarecimentos que j ul-
garem precisos. Do zelo, inteligência e patriotismo dos membros da referi da
comissão, espero o mais pronto e devido desempenho de tal importante incum-
bência. O ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino assim o tenha
entendido e faça executar. Paço das Necessidades, em onze de Outubro de mil
oitocentos cinquenta e dois. = rainha. =Rodrigo da Fonseca Magalhães.

Instruções para a execução dos artigos 10.º e 11.º do decreto de 11 de
Outubro deste ano

Sendo necessário dar execução aos artigos 10.º e 11.º do decreto datado de
ontem, procedendo-se à imediata organização da comissão reguladora da agri-
cultura e comércio dos vinhos do Douro: manda a rainha pela secretaria de
Estado dos Negócios do Reino remeter ao governador civil de Vi la Real as
instruções juntas, a f im de que o mesmo magistrado lhes dê a devida execução
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na parte que lhe pertence: participando, por este ministério o resultado que elas
forem tendo no seu cumprimento. Paço, em 12 de Outubro de 1852. = Rodrigo
da Fonseca Magalhães.

Idênticas para os governadores civis de Viseu, Bragança, Guarda, distrito
da alfândega do Porto, e presidente da associação comercial da mesma cidade.

Artigo 1º A eleição de dois membros e dois substitutos lavradores por-
tugueses para fazer parte da comissão reguladora de agricul-
tura e comércio de vinhos do Douro, eleitos exclusivamente
pelos proprietários de vinhas dentro do distrito da demarcação
será efectuada pela forma seguinte.

Artigo 2.º Os governadores civis dos distritos respectivos ordenarão aos
administradores dos concelhos situados dentro da demarcação,
que no prazo de quinze dias procedam a um recenseamento de
todos os proprietários de vinhas existentes nos seus concelhos.
§. 1.º Nele serão i ncluídos todos os proprietários com desi-

gnação dos nomes dos respectivos prédios.
§. 2.º Quando al guma propriedade estiver em l itígio, será

recenseado como proprietário aquele quer dela estiver de
posse.

§. 3.º Quando a propriedade pertencer a diversos e estiver
indivisa, será recenseado como proprietário aquele que
figurar como cabeça de casal, e o tutor no caso de per-
tencer a menores.

Artigo 3.º Ult imados os recenseamentos parciai s, serão patentes aos
interessados na admi ni stração do concel ho perante quem
poderão reclamar.

Artigo 4.º Dentro de oito dias, depois de ultimados os recenseamentos
parciais, deverão ser enviados oficial mente aos respectivos
governadores civis.

Artigo 5.º Destes se extrairão dois recenseamentos gerais, um dos
eleitores, outro dos elegíveis, de que os mesmos governadores
civis, remeterão cópia ao Governo pela repartição competente.
§. 1.º No recenseamento dos eleitores só será mencionado uma

vez o nome do proprietário ainda que possua diferentes
prédios e em diversos concelhos, não lhe pertencendo
por isso usar mais do que uma vez do direito de votar
nesta eleição.

§. 2.º No recenseamento dos el egíveis se omitirão os nomes
dos estrangeiros, exceptuando os naturalizados.

Artigo 6.º Este recenseamento não terá outro nenhum efeito, que não seja
para votar ou ser votado para membro da comissão reguladora.

Artigo 7.º Os governadores civis respectivos acordarão sobre o ponto
mais central em que devem reunir-se os eleitores, para o acto
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eleitoral, o edifício, e o dia e hora mais conveniente em que
deverá efectuar-se.

Artigo 8.º O Governo atendendo ao que os respectivos governadores civis
consultarem, sobre este ponto, ordenará o que entender conveniente.

Artigo 9.º A convocação para este acto eleitoral, será feito por editais em
todos os concelhos dentro da demarcação, com todas as desi-
gnações, e afixados com oito dias pelo menos de antecipação.

Artigo 10.ºÀ eleição presidirá o governador civil da localidade em que for feita. 
Artigo 11.º Os eleitores se apresentarão com passaportes dos respectivos

administradores dos concelhos, que lhos darão gratuitamente,
e que servirão de títulos para reconhecer a identidade da pes-
soa em face dos recenseamentos.

Artigo 12.ºO presidente escol herá dos elei tores presentes dois para
escrutinadores e dois para secretários.

Artigo 13.º A eleição será feita por escrutínio secreto em duas urnas se-
paradas, lançando numa urna, uma lista de dois nomes com
designação – membros efectivos – e na outra urna outra lista
também com dois nomes com designação para substitutos.

Artigo 14.ºA eleição se efectuará com o número de eleitores presentes à
hora designada.
§. único Na ausência do proprietário recenseado poderá votar por

ele unicamente o seu feitor ou administrador principal,
apresentando-se com procuração especial para usar por
ele desse direito, a qual procuração f icará anexa à acta.

Artigo 15.ºPara ser eleito é necessário ter a pluralidade absoluta de votos.
Artigo 16.ºNão resultando do primei ro escrutínio pl uralidade absoluta,

s e g u i r-se-á um segundo escrutínio forçado, sobre uma pauta
dos mais votados no primeiro, contendo o duplo dos nomes
que faltar eleger.
§. único No caso de empate preferirá o mais velho em idade.

Artigo 17.ºA eleição se ficará ultimada no dia designado, e não poderá ser
adiada por qualquer pretexto.

Artigo 18.ºDo resultado se lavrará acta, e cinco cópias autênticas assinadas
pela mesa, e se publicará uma lista na porta da assembleia, desi-
gnando o número dos votantes, e os nomes dos votados, e com
quantos votos, sendo esta lista, assinada pela mesa.

Artigo 19.ºA mesa enviará a acta ao Governo pela repartição competente
e as cinco cópias, uma ao director da alfândega do Porto, e as
outras, uma a cada um dos eleitos, que servirá de diploma.

Artigo 20.ºNeste acto eleitoral e em tudo o que não for designado nas pre-
sentes instruções regularão as disposições do decreto eleitoral
dos deputados da nação, naquilo que possam ser aplicáveis.

Artigo 21.ºA eleição dos dois membros e dois substitutos negociantes por-
tugueses, eleitos exclusivamente pelos negociantes de vinhos
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com armazéns de mais de cinquenta pipas, mani festados na
alfândega do Porto, será efectuada pela forma seguinte.

Artigo 22.ºO governador civil do distrito do Porto designará ao director
da alfândega o di a em que deve ministrar ao presi dente da
associação comercial uma relação autêntica dos possuidores de
armazéns de mais de ci nquenta pi pas, mani festados naquela
alfândega há mais de seis meses, e nos quais se tenha efectua-
do a entrada e transacções de vinhos.

Artigo 23.ºO presidente da associação comercial extrairá da mesma
relação dois recenseamentos, um dos eleitores, outro dos
elegíveis.
§. 1º No recenseamento dos eleitores, quando o proprietário de

armazém for uma fi rma social, a desi gnará da mesma
forma; porém no acto da eleição só poderá votar um dos
sócios da mesma firma.

§. 2.º No recenseamento dos el egíveis se omitirão os nomes
dos estrangeiros, exceptuando os naturalizados.

§. 3.º Estas relações estarão patentes na assembleia comercial
para conhecimento ou reclamação dos interessados.

Artigo 24.ºO governador civil do Porto, de acordo com o presidente da
associação comercial participará ao Governo acharem-se con-
cluídos os recenseamentos conforme estas instruções.

Artigo 25.ºO Governo participará ao presidente da assembleia comercial,
por via do governador civil, o dia e hora em que deve ter lugar
a eleição, que será no mesmo dia em que tiver lugar a eleição
dos proprietários no Douro.

Artigo 26.ºO presidente da associação comercial convocará a reunião para
o dia designado, com toda a possível antecipação e publicidade.

Artigo 27.ºPara reconhecer a i dentidade dos votantes estará presente o
director da alfândega do Porto.

Artigo 28.ºNesta eleição se praticará em tudo como fica regulado para a
eleição dos proprietários de vinhas no Douro.

Artigo 29.ºO Director da alfândega do Porto, logo que tiver, pelas cópias
das actas, conhecimento de quem são os membros eleitos, os
convocará imediatamente a reunirem-se, e procederá à insta-
lação da comissão reguladora da agricultura e comércio de vi-
nhos do Douro; e dessa instalação dará parte ao Governo pela
repartição competente.

Artigo 30.ºQuando faltar algum dos membros, ainda mesmo temporaria-
mente, chamará o respectivo substituto.

Paço das Necessidades, em doze de Outubro de mil oitocentos cinquenta e
dois. = Rodrigo da Fonseca Magalhães. 
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IV
Representação da direcção da Companhia à rainha, protestando pelos
dir eitos do Estabelecimento, face ao decreto de 11 de Outubro de 1852

(16.10.1852)

A direcção da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do alto Douro,
acaba de ler no Diário do Governo de 13 do corrente, os decretos em que
vossa majestade sanciona a abolição da lei de 21 de Abril de 1843, dispen-
sando a mesma Companhia dos encargos que por ela lhe foram impostos, e
retirando-lhe o subsídio que na Alfândega desta cidade lhe foi adjudicado para
esses encargos.

Tomada a direcção da mais pungente dor, vendo despedaçado por tai s
decretos o contrato bilateral e solene que este estabelecimento celebrou com o
Estado – contrato que tinha de durar 14 anos, findando em 1858 – porquanto
nem na lei de 21 de Abril de 1843, nem no decreto de 7 de Agosto do mesmo
ano, que sanci onou aquel e contrato, se deu nem podia dar ao Governo de
vossa majestade o arbítrio de rompê-lo, quando lhe aprouvesse; vem submis-
samente representar a vossa majestade contra esta quebra de fé pública, e fazer
patente a vossa majestade a imensa série de males que este acto vai originar.

Senhora! No relatório do decreto de 11 do corrente alega-se como funda-
mento do direito do Governo de vossa majestade para ordenar a abolição da
lei , a cláusula consignada no decreto de 7 de Agosto de 1843; mas esta
cláusula estipula exactamente o contrário desse suposto direito. Essa cláusula
expressa que, se a Companhia não cumprir os encargos a que se obriga, lhe
será retirado o subsídi o; mas não diz que o Governo, quando não jul gar a
propósito entregá-lo em qualquer época, poderá rescindir o contrato existente;
e não é com inexacti dão desta ordem que se calcam aos pés os direi tos
sacratíssimos dos accionistas e credores da Companhia.

Senhora! Se os credores e accionistas deste Estabelecimento pudessem
presumir ou prever por um só momento, o acto de uma abolição prematura e
arbitrária da lei, eles não teriam contratado com o Governo de vossa majes-
tade; eles não teriam aceitado aquela lei, por isso que não haviam de entregar
os seus fundos para serem di ssemi nados por di versos e muitos países do
mundo, e serem empregados em fortes depósitos nos armazéns desta cidade e
Vila Nova, para ficarem sujeitos aos gravíssimos prejuízos que tem de causar-
-lhes a antecipada abrogação daquele contrato.

Senhora! O rompimento extemporâneo de tal contrato é um dos maiores
males que podem visitar as províncias do norte. 700 accionistas – 5 000 cre-
dores – 5 000 lavradores do Douro – disseminados por todas elas, serão as
vítimas expiatórias desta terrível calamidade!

Vendo pois que o acto que despoja tantos interessados dos seus direitos, da
sua propriedade, não é devido aos inevitáveis transtornos de uma guerra civil;
ou estrangeira, único motivo que o podia justificar, mas sim e tão somente ao
impulso voluntário do Governo de vossa majestade; a di recção el eva, em
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nome de todos esses interessados, a mais respeitosa e ardente súplica ao trono
de vossa majestade, em defesa daqueles direitos abertamente violados e das
fortunas que tais decretos vão aniquilar.

O Douro – a mais importante província de Portugal – em cujo benefício
foi decretada a lei de 21 de Abril, e que tão reconhecida utilidade dela retirou,
em breve sentirá os efeitos do regime que aqueles decretos estabelecem.

Senhora! A Companhia tem inquestionável direito à continuação do seu
contrato, até ao fim do prazo porque foi celebrado. Deste direito inconcusso
resulta, o de não poder ser esse contrato rescindido pel o Governo de vossa
majestade, sem prévia indemnização dos prejuízos que uma tal rescisão lhe
causar; e por isso esta direcção em desempenho do seu rigoroso dever, e da
responsabilidade que contraiu com os accionistas e credores deste estabeleci-
mento, vem em nome de todos, respeitosamente depositar nas mãos de vossa
magestade o seguinte protesto:

1.º Protesta pelo rompimento do seu contrato antes do prazo marcado pela
lei de 21 de Abril de 1843, feita em Cortes.

2.º Protesta pelos i nteresses de 8 por cento anuais do fundo da Nova
Gerência, garantidos pelo artigo 16 da sobredita carta de lei.

3.º Protesta pel o preenchi mento integral do fundo da mesma Nova
Gerência, e bem assim por todas as perdas e danos resultantes da que-
bra daquele contrato bilateral.

Porto, 16 de Outubro de 1852

Presidente – Visconde da Várzea
José Pinto Soares
Joaquim Monteiro Maia
Joaquim Torcato Álvares Ribeiro
Francisco Ribeiro de Faria Júnior

(Relatório da Direcção da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do
Alto Douro, Porto, 1852; também publicado na imprensa do Porto, nomeada-
mente, em O Braz Tisana, de 1852) .
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V
Relatório da comissão de inquérito, nomeada pelo Governo, para 

examinar o estado da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do
Alto Dour o (1.2.1853) e publicado na imprensa do Porto em 1.10.1853.

Senhora = A comissão criada por decreto de 21 de Agosto de 1852, para
examinar toda a escrituração da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas
do Alto Douro, e investigar se por ventura há sido fielmente executada a legis-
lação, estatutos, e regulamentos porque a mesma Companhia se rege; e bem
assim se têm sido devidamente cumpridas as estipulações da Convenção feita
com os credores deste Estabelecimento, tem a honra de elevar respeitosamente
à augusta presença de vossa majestade o resultado de seus trabalhos até à pre-
sente data.

A comissão entende dever seguir neste relatório a ordem dos trabalhos
indicada no decreto da sua instituição.

ESCRITURAÇÃO DE LIVROS

A escrituração dos livros comerciais desta Companhia, não pode ser con-
siderada regular, por lhe faltar a clareza, e os desenvolvimentos indispensáveis
à fácil compreensão das diversas transacções que ela relata. Há uma falta
essencial de livros auxiliares com as contas correntes dos principais efeitos de
comércio deste Estabelecimento, por onde se pudesse apreciar devidamente
todo o movimento de tais efeitos.

A excessiva concisão nos lançamentos do diário, e a sua trasladação para
o livro mestre no f im de cada respecti vo mês, que nem uma só verba tem
explicação e desenvolvimentos preci sos, tornam a escrituração demasiada-
mente obscura. Este método de escriturar os livros não é adoptado geralmente
no comércio; e muito menos o devia ser por esta Companhia, em vista do ter-
minante preceito do artigo 31 dos seus estatutos.

Em presença de tais dificuldades, talvez de propósito calculadas; a comis-
são teve um insano trabalho para poder apreciar, não todas, mas só parte das
transacções comerciais deste estabelecimento, não podendo levar o exame ao
ponto a que devera ser levado, se tivera tempo para tão ímprobo trabalho.

A comi ssão tentou vencer tais dif iculdades, exigindo à direcção da
Companhia vários desenvolvimentos, e contas circunstanciadas; porém estes
mesmos esforços da comi ssão foram contrariados pela di recção da
Companhi a, já satisfazendo com mui ta l entidão algumas das requisi ções
feitas, já prometendo cumprir quando pudesse às principais exigênci as que
esta comissão fez logo no começo dos seus trabalhos, as quais ainda estão por
satisfazer; tais são a conta circunstanciada da receita e despesa com o imposto
do cruzado em pipa de vinho, criado pela carta de lei de 7 de Abril de 1838 –
e a conta circunstanciada da aplicação do subsídio dos 150 contos de réis, cria-
do pela carta de lei de 21 de Abril de 1843.



A EXTINÇÃO DAS FUNÇÕES PÚBLICAS DACOMPANHIAGERALDA AGRICULTURA

315

A comissão pelo exame dos livros desta arte escriturados, veio contudo ao
conhecimento de que as duas referidas contas não podem de forma alguma ser
aprovadas por inexactas, excessivas e ilegais.

Quanto à conta do cruzado, pelas despesas excessivas, pelas gratificações
indevidas, e não autorizadas; pelos exorbitantes alugueres que a Companhia
lança às suas próprias propriedades, ocupadas com o processo das provas do
vinho no Douro; e pela falta de abono nas contas com o Governo de vossa
majestade, da quantia de 10 contos de réis, custo de um novo salão feito no
ano de 1846 na casa da Companhia, no Peso da Régua, à custa do rendimento
deste imposto.

Quanto à conta do subsídio, por este ser aplicado pela Companhia a todos
os pagamentos dos edifícios próprios, e não próprios da Companhia; e de toda
a despesa com o pessoal, e material deste estabelecimento, e de todos os pre-
juízos não resultantes dos encargos da lei de 21 de Abril, mas sim do seu negó-
cio particular; da arbitrária louvação no fim de cada ano nos efeitos do comér-
cio em ser; do inqualif icável  arbítrio de prej uízos resultantes do uso e
deterioração nos móveis, cascos e propriedades; e até do pagamento dos juros
dos novos credores deste estabelecimento, a quem a referida lei de 21 de Abril
de 1843 não considerou de forma alguma.

LEGISLAÇÃO

A comissão entende que a parte mais essencial de legislação porque se rege
este Estabelecimento é a carta de lei de 21 de Abril de 1843, e por isso limita-se
a falar unicamente desta. O espírito desta lei parece traduzir-se nos dois únicos
pensamentos = Novos consumidores à superabundância vinícola do Douro. =
Socorro aos seus lavradores por meio de caixas f iliais. = Quanto ao primeiro
pensamento, a Companhia explorou fora dos país algum dos mercados já co-
nhecidos, com uma módica exportação de vinhos; e se tentou abrir algum mer-
cado novo a este género, foi tão insignif icante, que nem a pena vale de referir- s e .

A Companhia voltou todas as suas vistas para o consumo já estabelecido
no país; e à sombra de uma forte dotação, supl antou uma grande parte dos
concorrentes a esse tráfico, assenhoreando-se de facto da mai or parte deste
meio de consumo.

Quanto ao segundo pensamento, a Companhia em 1846, três anos depois da
sua existência subsidiada, criou uma caixa filial na Régua com fantásticos fun-
dos, iludindo o Governo de vossa majestade com um regulamento inexequível,
de propósito calculado a aniquilar, só em proveito da Companhia, todos os
benefícios que deviam resultar para a lavoura de tão úteis provisões.

ESTATUTOS

A Companhia entende que as di recções deste estabel ecimento não têm
observado algumas disposições dos seus estatutos, tais como as contidas nos
seguintes artigos: – a do artigo 5.º, por não terem procedido à liquidação orde-
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nada para caixa de amortização – a do 15.º artigo, por terem pago maior soma
de ordenados a directores, do que a autorizada – a do artigo 30, por não terem
exigido dos empregados deste estabelecimento as fianças ordenadas, alguns
dos quais têm ficado em grandes alcances pela indevida confiança que neles
têm depositado os directores deste estabelecimento – a do artigo 31, por não
terem a escrituração dos livros comerciais feita segundo o método mais claro
e regular, para o fácil conhecimento do estado e situação da Companhia – a do
artigo 32, por não terem destinado a parte dos fundos com que deviam dotar a
caixa filial da Régua, organizando nesse sentido uma ficção nos balanços para
iludir a lei – a do art igo 35, por não terem entrado ainda no cofre com o
alcance dos empregados não afiançados, pelo qual unicamente a direcção é
responsável – a do artigo 44, por não terem mostrado nos balanços anuais a
real e verdadeira situação deste estabelecimento.

CONVENÇÃO COM OS CREDORES

A comissão entende que as direcções da Companhia têm faltado a algumas
das estipulações da convenção cel ebrada com os seus credores em 21 de
Dezembro de 1843, contidas nos seguintes artigos: a do artigo 5.º, por terem
confundido a responsabilidade dos valores da caixa de amortização com a dos
fundos da nova gerência, desviando aqueles da sua verdadeira aplicação: – a
do artigo 6º, por não terem feito regularmente a conveniente amortização com
a parte dos lucros dos 8 por cento, garantida pelo artigo 16 da lei de 21 de
Abril de 1843, a aplicados expressamente pela referida convenção a esse fim,
dei xando existir na caixa da amortização outros fundos próprios da mesma
caixa, que deviam ser entregues aos mesmos credores: – a do artigo citado, por
terem alterado a hipoteca estabelecida em favor destes credores.

CONTAS COM O GOVERNO DE VOSSAMAJESTADE

A comissão encontrou quatro contas, entre este Estabeleci mento e o
Governo destes reinos.

A primeira pelos suprimentos feitos ao exército libertador: o saldo desta,
no ano de 1843 era por débito ao actual Governo de 33 274$122 réis, e hoje
está elevada a 112 377$121 réis, pelos j uros que posteriormente lhe foram
debitados pel o fundamento do Governo ter aprovado, na portaria de 14 de
Julho de 1843 alguns juros metidos nesta conta apresentada até àquela data.
Nesta conta ainda não está encontrado um saldo em crédito ao Governo de 36
563$761 réis resultante da receita e despesa feita desde 1838 a 1843 com o
imposto do cruzado. Este saldo foi reduzido em 1844 a 19 553$447 réis, a
título de alugueres que faltaram a debitar nesta conta pela ocupação das pro-
priedades da Companhia com o processo das provas do vinho no Douro;
alugueres que sobem à quantia de 3 000$00 réis por ano. A despesa paga por
este mesmo imposto variou desde 1843 a 1852, apresentando um saldo por
débito ao Governo de 20 866$462 réis, talvez calculado a amortizar o saldo em
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crédito acima referido de 19 553$447 réis. Nesta conta também ainda não está
abonada ao Governo a quantia de dez contos de réis, custo do novo salão feito
em 1846 nas casas do Peso da Régua à custa do referido imposto. Pela receita
deste mesmo imposto, eram pagos os ordenados a vinte empregados deste esta-
b e l e c i m e n t o .

A segunda conta é da Companhia com o antigo erário régio: o saldo desta conta
é de 366 449$873 réis por débitos a Governos destes Reinos, existe sem alteração
alguma desde 1843 até hoje.

A terceira conta é de 154 725$098 réis, por débito ao actual Governo, a
título de reclamações de prejuízos resultantes da prematura extinção em 1834
do exclusivo das aguardentes.

A quarta conta é de 19 452$080 réis por débito ao Governo actual por pre-
juízos liquidados a arbítrio da Companhia, e resultantes dos encargos da lei de
21 de Abril de 1843: são prejuízos ocorridos desde Outubro de 1852 a 17 de
Dezembro do mesmo ano.

Desta última conta apenas teve conhecimento esta comissão pela apresen-
tação de um novo balanço em 19 do mês de Janeiro de 1853 a uma nova
reuni ão dos credores da Companhi a, por ter f icado suspensa em 30 de
Setembro de 1852 a escrituração dos livros comerciais da Companhia, que
foram apresentados a esta comissão.

A comissão funcionou até 15 de Outubro de 1852 só com quatro vogais;
desde essa época até hoje tem continuado a funcionar com três vogais si g-
natários deste relatório, visto ter falecido o seu digno presidente, o conselheiro
Agostinho Albano da Silveira Pinto; porém como o secretário da comissão vai
tomar assento na actual câmara dos senhores deputados da nação portuguesa,
os dois restantes vogais não se julgam autorizados a prosseguir nos trabalhos
da comissão por faltarem cinco vogais: entretanto vossa majestade mandará o
que for servida.

Deus guarde a vossa majestade por muitos e dilatados anos como a todos
os portugueses se faz mister.

Porto, 1.º de Fevereiro de 1853
Barão de Massarelos, vice-presidente.
Manuel de Clamouse Browne.
Eugénio Ferreira Pinto Basto.

(O Braz Tisana, nº 224, de 1.10.1853; O Nacional, nº 227, de 3.10.1853)
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VI
Representação da direcção da Companhia Geral da Agricultura das

Vinhas do Alto Dour o à rainha, em resposta ao relatório da comissão de
inquérito, nomeada pelo Governo para examinaro estado daquele

Estabelecimento (3.11.1853).

Senhora

A direcção da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro,
acaba de ler, nos jornais desta cidade, o relatório remetido a vossa majestade,
na data de 1 de Fevereiro do corrente ano, pela minoria da comissão nomeada
pelo decreto de 21 de Agosto de 1852, como resultado dos trabalhos a que pro-
cedeu; e conquanto a mesma direcção reconheça, que é estranho e censurável
o modo da publicação de um tal documento sem o consentimento do Governo
de vossa majestade, ela não pode duvidar da sua veracidade. Achando pois
nesse relatório consignadas as mais reconhecidas inexactidões e patentes fal-
sidades sobre a gerência da Companhia; julga do seu rigoroso dever vir apre-
sentar a vossa majestade a solene refutação de quanto ali se acha exarado.

Antes porém de entrar neste preciso assunto, a direcção fará algumas
observações indispensáveis para o elucidar.

O decreto de 21 de Agosto de 1852, que nomeou uma comi ssão para
examinar toda a escrituração da Companhia, e investigar se por ventura havia
si do f ielmente executada a legislação, estatutos e regulamentos, porque a
mesma Companhia se regia; e bem assim, se tinham sido fielmente cumpridas
as estipulações da convenção com os credores; abriu um profundo golpe no
crédito da Companhia; porque todos os interessados, a lavoura do Douro e o
comércio do Porto, viram nesse acto o prenúncio da abolição do contrato do
Governo com este estabelecimento; e viram-no assim, não só porque a inter-
venção do Governo e o exame feito por este nos actos internos e escrituração
da Companhia, não estava marcado nas leis de 7 de Abril de 1838 e 21 de
Abril de 1843, nem tinha sido estipulado nos estatutos de 7 de Agosto deste
último ano e decreto da mesma data – nem em algum dos dois regulamentos
posteriores; como porque os indivíduos nomeados para vogais daquela comis-
são, à excepção do seu presidente, eram todos conhecidos nesta cidade por
terem sustentado sempre opiniões contrárias ao sistema restritivo, à legislação
que o estabelecera, ou à gerência da Companhia.

Três destes vogais, levados da briosa ponderação de que não podiam ser
juizes dos actos de um estabelecimento contra o qual eles se tinham aberta e
publicamente declarado, renunciaram nobremente à missão que se lhes queria
confiar; e a comissão entrou em exercício somente com quatro dos seus mem-
bros, que por ventura ainda constituíram a sua maioria. 

A direcção tendo obedecido às soberanas determinações de vossa majes-
tade, e dado entrada na casa da Companhia àquela comissão, posto entendesse
que por ela se feria claramente a índole comercial do estabelecimento e os pre-
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ceitos dos estatutos; representou a vossa majestade, em 11 de Setembro do
mesmo ano de 1852, expondo a necessidade de ser declarado pelo Governo de
vossa majestade, que a nomeação da comissão não importava ofensa do con-
trato existente entre a Companhia e o Estado; e que este contrato seria mantido.

Apesar porém desta representação, todos os receios e pressentimentos da
opinião pública e dos interessados neste estabelecimento, foram realizados um
mês depois pelo artigo 8.º do decreto de 11 de Outubro, que fez cessar para
todos os efei tos, os direi tos e obrigações recíprocas entre o Governo e a
Companhia.

No dia em que nesta cidade (16 de Outubro) se teve pel o Diário do
Governo, conhecimento daquele decreto, caía mortalmente doente o presi-
dente da comissão, o conselheiro Agostinho Albano da Silveira Pinto, e dois
dias depois deixava de existir.

A comissão ficava pois dissolvida, ou pelo menos impossibilitada de fun-
cionar, assim de facto, como de direito. De facto, porque pelo falecimento do
seu presidente, restando somente três dos sete vogais de que ela se compunha,
ficava em perfeita minoria, e sem legalidade qualquer dos seus actos. De dire-
ito, porque pelo artigo 8.º do decreto de 11 de Outubro, parece haverem ces-
sado os fundamentos que levaram o Governo de vossa majestade à nomeação
da comissão com as atribuições que lhe dera.

Efectivamente, senhora, os três vogais restantes da comissão, nem nesse
dia se reuniram, nem tornaram a reunir-se na casa da Companhia. Dois deles
apenas al i foram posteriormente, uma só vez cada um, em di a diferente,
demorando-se muito pouco tempo, mas o terceiro vogal secretário, conti n-
uando a ir sem interrupção até ao meio do mês de Janeiro do corrente ano, foi
o que examinou só por si os livros da Companhia, pois que nenhum dos out-
ros vogais o fez, nem podia fazer, visto que esses livros pedidos por ofício de
13 de Outubro, só foram expostos na sala da comissão em 16 do mesmo mês.

Assim o relatório da minoria da comissão, ou dos três vogais, fundamenta-
se no exame que só um deles fizera, sendo de notar que no fim se declare que,
pela ausência do vogal secretário, se reputam não autorizados os dois vogais
restantes a continuar em seus trabalhos, quando estes trabalhos eram só
daquele; e quanto é certo que a minoria de uma comissão de sete membros,
tanto se dá pela falta de cinco membros, como pela falta de quatro que existiu
sempre desde 16 Outubro, e quando aqueles dois vogais tinham prestado
inteira homenagem a este princípio, deixando de reunir-se na casa das suas
sessões desde 13 do mesmo mês.

Tal é, senhora, o modo por que foi elaborado aquele relatório, tais as cir-
cunstâncias e ilegalidades que se associaram à sua formação, e que só denun-
ciam em quem o redigiu, o desejo de querer desconceituar a todo o transe a
instituição e os seus gerentes.

A direcção passará agora a fazer patente a total inexactidão das diversas
partes daquele documento.
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ESCRITURAÇÃO DOS LIVROS

Os signatários principi am por declarar que a escrituração dos livros da
Companhia se não pode considerar regular por lhe faltar a clareza e desen-
vol vi mentos i ndispensáveis à fácil compreensão das transacções que ela
relata; que há uma falta essencial de livros auxiliares; e que a excessiva con-
cisão dos lançamentos do diário, e a sua transl adação para o livro mestre,
numa só verba em cada mês, tornam a escrituração demasiado escura.

Estas asserções são completamente inexactas. Antes porém de o demons-
t r a r, a direcção fará uma prel iminar observação, e é, que os signatários
começam desde logo por exceder os limites da jurisdição que marcou o
decreto de 21 de Agosto. Al i mandou-se examinar a escrituração da
Companhia para investigar se a legislação, regulamentos e estatutos por que
ela se rege, tinham sido devidamente executados; mas não se manda examinar
essa escrituração para dar uma opinião sobre o seu merecimento e genuinidade
dos métodos nela adoptados. O Código do Comércio prescreve no artigo 218,
que o número e espécie de livros da escri turação mercantil e forma da sua
arrumação, é inteiramente do arbítrio do comerciante; e somente lhe ordena,
como indispensável, o diário, indicando os preceitos a que deve satisfazer.

Se pois a lei dá o livre arbítrio ao comerciante, e por consequência às com-
panhias de comércio, sobre o número de livros e método de os escriturar que
lhes aprouver adoptar; se o decreto de 21 de Agosto não manda conhecer do
merecimento desse método, porque até isso seria uma puerilidade, à vista da
citada disposição do Código, e mais ainda à vista do terminante preceito do
artigo 231, que diz que nenhuma autoridade, juízo ou tribunal, debaixo de pre-
texto algum, por mais especioso que seja, pode fazer ou ordenar varejo ou
diligência al guma para examinar, se o comerciante arruma ou não devi da-
mente os seus livros de escrituração; é da maior evidência que os signatários,
intrometendo-se neste assunto, ainda quando justificada a censura que apre-
sentassem, não davam com ela senão um documento do desejo de procurarem
por todos os modos desacreditar a Companhia.

Mas entrando na análise das asserções dos signatários, cumpre à direcção declarar:

1.º Que a escrituração da nova gerência da Companhia, não só não é
diminuta e concisa, mas tem toda a extensão e necessários desenvolvi-
mentos; pois se compõe de três livros principais, livro diário, livro do
resumo ou recapitulação mensal dos assentos do diário, livro mestre, e
de vinte e três livros auxiliares para o esclarecimento e demonstração
das contas gerais ou colectivas do livro mestre, em que se compreen-
dem os seguintes:

• livro de cofre ou de caixa.
• memorial das operações não de caixa.
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• livro de letras a receber.
• livro de letras a pagar.
• livro de saques e remessas.
• livro de correntes com os lavradores do Douro.
• livro de correntes com os devedores no Reino.
• livro de correntes com os devedores no ultramar.
• livro de correntes com credores diversos.
• livro de correntes com os comissários da Companhia.
• livro da compra anual das vinte mil pipas.
• livro da compra comercial.
• livro de ordens de carregação recebidas dos diferentes países.
• livro de facturas.

2.º Que as transacções no diário e nos livros auxiliares, são escritas dia por dia.
3.º Que o diário, bem longe de ser escriturado com a acusada concisão,

concisão que aliás é um preceito de método (prescrito no estatuto) da
escrituração por partidas dobradas, oferece tanta explicação nos seus
assentos, que estes ocupam, nos nove anos da gerência da Companhia,
seis volumes em fólio máximo, contendo duas mil, oitocentas e vinte e
três páginas.

3. Que além de todos estes livros, existem ainda os livros dos armazéns,
em que se acha escriturado, com a maior individuação, todo o movimento da
entrada e saída dos géneros em que a Companhia comerceia. Nesses livros se
compreendem, além de outros: 

• o livro da entrada e saída geral, diária do vinho de exportação, do vinho
de consumo, da aguardente, do vinagre;

• o livro da entrada e saída geral ou do emprego de madeiras, no fabrico
de cascos, ou conserto dos mesmos;

• o livro da entrada e saída geral, ou emprego de arcos de ferro, de pau e
mais aviamentos no mesmo fabrico e conserto;

• o registo das folhas dos armazéns dos vinhos de exportação e consumo,
ou da despesa geral dos mesmos;

• o registo das folhas das tanoarias, ou da despesa geral de cascos.

Se pois quem examinou a escrituração da Companhia, não requisitou, ou
não quis ver todos aqueles livros auxiliares, e os do movimento dos géneros,
ou efeitos do seu comércio; se não suspeitou mesmo a sua existência; se acha
concisa a redacção das partidas do diário, por lhe não ser familiar o estilo e
redacção destas partidas por aquele método; não é isso motivo para afirmar,
que a escrituração se acha obscura e irregular, afirmação que nunca faria pes-
soa que tivesse exacto conhecimento da arte, ou que possuísse a teoria e a
prática da escrituração dobrada.
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Os signatários ainda acrescentam, que o método de escrituração adoptado
pela Companhia, e a prática de levar em cada mês, a cada uma das contas do
livro mestre, numa só verba, a soma de todas as partidas semelhantes desse
mês, não é geralmente adoptado no comércio. Se os signatários querem dizer,
que esta não é a prática nos sistemas de escrituração dobrada, adoptados geral-
mente no comércio, faltam à verdade ou não têm ideia dos progressos da arte
de escriturar entre as nações mais adiantadas. Nesta praça, e numa das mais
importantes Companhias, os assentos do diário até são trasladados uma vez
por semestre para o livro mestre, ou em duas verbas somente cada ano. Se
querem porém inculcar, que nesta cidade, muitos negociantes não usam do
método da escrituração dobrada, é isto verdade; mas as direcções da
Companhia tinham rigorosa obrigação de ter escriturados os seus livros prin-
cipais por aquela forma, e não por partidas singelas, em virtude desse mesmo
artigo 31.º do estatuto, que os signatários indicam.

A direcção rejeita a increpação que os signatários lhe fazem, de ter con-
tribuído para eles se não esclarecerem no exame que fizeram, já pela lentidão
com que satisfez a alguns esclarecimentos pedidos, já dei xando até ao pre-
sente de satisfazer a outros.

A direcção enquanto a comissão funcionou legalmente, isto é, até ao fale-
cimento do seu presidente, apresentou-lhe tudo o que ela exigiu e era possível
satisfazer até essa época; e nos ofícios da mesma comissão, especialmente nos
de 15 de Setembro, 8 e 13 de Outubro de 1852 dá ela disso completo teste-
munho. Depois daquela época, as requisições foram só do secretário (todas
verbais e só uma por escrito) e quando a comissão já não se reunia, nem exis-
tia com o número legal de membros para funcionar; e ainda assim a direcção
teve a urbanidade e deferência de satisfazer ao que o secretário pediu.

As duas requisições que se apontam, a que a direcção não satisfez até à
data do relatório, eram inúteis e exorbitantes. 

Inúteis – porque as contas que elas tinham por objecto, estavam escritu-
radas circunstanciadamente nos livros que examinou o secretário, e a direcção
não podia fornecer-lhe senão uma cópia exacta dos mesmos li vros a tal
respeito. 

Exorbitantes – porque o decreto de 21 de Agosto não deu, nem podia dar
à comissão, e menos ao simples secretário dela, o poder de examinar as con-
tas da Companhia com o Tesouro Público. Essas contas são da privativa com-
petência deste e do Tribunal de Contas. É ali especialmente que a Companhia
presta todos os anos, em virtude da lei, as contas do rendimento dos 400 reis.
É ali que existem todos os documentos que as comprovam, e para onde a
Companhi a os remete; e é por isso evi dentemente absurdo supor, que o
decreto delegasse nos si gnatários uma tal comissão, tirando-a àqueles tri-
bunais, sem que disso se fizesse expressíssima menção no mesmo decreto; e
ainda mais absurda se torna essa suposição quando se reflecte, que todos os
dados e documentos que podiam esclarecer essas contas, existem no tesouro,
como fica referido.
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Mas a direcção, demonstrando assim que eram exorbitantes e inúteis essas
duas requi sições que não chegaram a satisfazerem-se, e tão inúteis e
desnecessárias que sem essa satisfação da parte da direcção, os signatários se
consideraram perfeitamente habi litados a censurar as contas a que elas se
reportavam; não pretende evadir-se a responder a essa censura, e só quis fazer
sentir até que ponto chega a má vontade dos signatários ao estabelecimento e
a quem o tem administrado.

Os signatários declaram que essas contas não podem ser aprovadas por
inexactas, excessivas e ilegais; e a única prova que disso apresentam, é uma
série de simples alegações infundadas.

Quanto à conta dos 400 reis, dizem: “As despesas são excessivas, as grati-
ficações indevidas e não autorizadas, os alugueres por que a Companhia se
credita pel o uso das suas propriedades ocupadas com o desempenho das
funções da lei de 7 de Abril de 1838, exorbitantes; e enfim, o custo do salão
das provas, que foi debitado nessa conta, deve ser creditado ao Tesouro.”

Fácil será a resposta da direcção. A lei de 7 de Abril de 1838 que confiou
à Companhia a arrecadação do imposto dos 400 reis em pipa de vinho, para
por ele pagar a mesma Companhia todas as despesas com os arrolamentos,
marcas, provas e guias dos vinhos do Douro, não prescreveu preceitos nem
regulamentos para fixar essas despesas, e número de empregados e seus venci-
mentos; deixou isso ao prudente arbítrio da direcção, como sempre nos tem-
pos da antiga Companhia tinha acontecido; ordenando somente que prestasse
anualmente as contas, assim da receita como da despesa desse rendimento
(artigo 3.º).

Donde se segue, que só o Tesouro Público, que processava essas contas,
era o juiz e fiscal de todas as verbas nelas lançadas; e tendo as mesmas contas
si do prestadas e submetidas ao exame e informação de autori dades l ocais
competentes, sem que no espaço de catorze anos fossem glosadas por aquele
tribunal a opinião singular dos signatários, assim isolada e sem provas, sobre
falta de autorização e excesso nas despesas, nenhuma atenção pode merecer.

Ainda mais: a comissão reguladora da agricultura e comércio dos vinhos
do Douro, que em virtude dos art igos 9º, 10º e 15º do decreto de 11 de
Outubro de 1852, sucedeu nas atribuições que a lei de 7 de Abril de 1838 con-
fiara à Companhia, conservou todos os empregados e respectivos vencimentos
que esta t inha marcado; não só porque achou regulares esses vencimentos,
mas porque a respeito dos provadores da l avoura, únicos que careci am de
autorização, em vista do regulamento de 23 de Outubro de 1843 ti nha esta
sido solicitada pela direcção, e dada na portaria de 21 de Novembro de 1849.
A única alteração feita pela comissão reguladora, é a dos vencimentos dos
provadores do júri; mas esta procede de se ter aumentado o número destes
provadores pelo último regulamento de 23 de Novembro de 1852; porquanto
diminuindo-se o trabalho de cada um, era consequência necessária que tam-
bém se diminuísse proporcionalmente a respectiva remuneração. Este proce-
dimento pois de uma corporação respeitável, que tem hoje a mesma missão da
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Companhia e a mesma autorização, é a mais cabal resposta à infundada cen-
sura dos signatários.

A afirmação de que o salão das provas foi indevidamente feito à custa do
rendimento dos 400 réis, e que por isso deve o seu custo ser creditado ao
Tesouro, é tão estranho como insustentável. 

O salão das provas não foi uma casa, um edifício novo que se levantasse,
como os signatários parece inculcarem; é apenas o mesmo salão do antigo
edifíci o que a Companhi a possui na Régua, transformado noutro de uma
maior extensão; fazendo-se essa obra somente para desempenho das novas
funções que ordenou o regulamento de 23 de Outubro de 1843. Essa obra foi
só e unicamente verificada no interesse do Estado, e não da Companhia, que
nem então, nem em tempo algum pode dela tirar utilidade. Com que direito
pois, devia a Companhia suportar aquela considerável despesa, feita só para
satisfazer a um preceito do regulamento do Governo, e que nenhum valor real
dá ao prédio, logo que cesse de ali ter lugar o desempenho daquelas funções
públicas a que é destinado?

Quando um proprietário qualquer executa quaisquer obras importantes nos
seus prédios, no particular e exclusivo interesse do inquilino, a regra é, ou
pagar o i nquilino o custo dessas obras, ou aumentar o proprietári o a renda
anual, de modo que f ique indemnizado daquele desembolso durante a ocu-
pação. A Companhia optou pelo primeiro arbítrio, não aumentando a renda
porque anual mente debi tava o tesouro; e este tribunal prestando anuência a
este procedimento legal, ainda até ao presente não censurou aquela verba.

A Direcção avaliará agora a censura relativa à conta do subsídio. Esta cen-
sura é, que a Companhia aplica este aos seguintes prejuízos:

1.º Alugueres de propriedades próprias e não próprias da Companhia. 
2.º Despesas com o pessoal e material do estabelecimento. 
3.º Prejuízos não resultantes dos encargos da lei; mas sim do negócio par-

ticular da Companhia.
4.º Prejuízos resultantes da arbitrária louvação, no fim de cada ano, dos

efeitos do comércio em ser.
5.º Prejuízos do uso de móveis, cascos e propriedades. 
6.º Pagamento dos juros dos novos credores da Companhia.

Os signatários levados do desej o de ful mi nar a administração da
Companhia, afectam aqui desconhecer as disposições da lei de 21 de Abril de
1843, a índole da nova gerência que ela criou, as práticas mercantis, e os pre-
ceitos de contabilidade comercial.

A lei de 21 de Abril de 1843 impôs à Companhia, entre outros encargos, a
compra anual de 20 000 pipas de vinhos de 2ª e 3ª qualidade (artigo 8.º) – a
obrigação de conti nuar o seu comérci o de consumo e exportação, sem dis-
tinção nem privilégio entre ela e os particulares (artigo 9.º) – a expedição de
padrões e balizas do vinho do Douro para os principais mercados do globo
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(artigo 10.º) – o estabelecimento de um depósito grande de vinhos do Douro
no Rio de Janeiro, e iguais depósitos nas praças para onde os cônsules por-
tugueses os requisitassem (artigo 11.º).

Em compensação destes encargos concedeu à Companhia o subsídio de
150 contos de reis anuais (artigo 12º) – e ordenou (artigo 13º) que os fundos e
responsabili dade por onde se executassem os novos encargos, não parti-
lhariam a responsabilidade da antiga dívida deste estabelecimento. 

A admi ni stração da Companhia habili tando-se para desempenhar as
funções desta lei, separou dos fundos da mesma Companhia 1.032 contos de
reis para constituir o capital da nova gerência; e pelo seu relatório de 11 de
Julho de 1843, para dar maior garantia ao Governo de vossa majestade, cedeu
a esta todo o direito que tinha de comerciar em vinhos e aguardentes. Todos os
outros fundos da Companhia constituíram o capital de uma caixa de amortiza-
ção (destinado ao pagamento dos juros e capital da antiga dívida) com distinta
escrituração e responsabilidade, e com inibição de comerciar nos géneros da
nova gerência.

Esta nova gerência, e os estatutos que em harmonia com ela a Companhia
formulou, foram sancionados pelo decreto de 7 de Agosto do mesmo ano de
1843; e a gestão da lei foi entregue à Companhia, e o subsídio adjudicado com
aquelas precisas condições e não com outras.

Assim, e sem entrar na questão de saber, se em vista das diversas dis-
posições da lei e da organização da nova gerênci a, que f ica indicada, as
administrações que por espaço dos últimos nove anos, geriram os negócios da
Companhia, podiam ou não estender as operações comerciais dela, além do
círculo necessário para satisfazer aos encargos que lhe foram impostos; a
direcção tem a declarar, que a verdade é, que bem longe de haverem aquelas
administrações entrado nessas mais amplas operações, elas as restringiram ao
movimento comercial indispensável  à satisfação de tais encargos; e para o
provar cabal e decretoriamente bastará reflectir, que a totalidade das compras
nesses nove anos, além da anual das 20 000 pipas, apenas sobe a alguns milha-
res de pipas de 1ª qualidade, como suprimento indispensável para o desem-
penho dos encargos dos artigos 10.º e 11.º da lei; pois que as remessas que em
vi sta deles ti nham a obrigação de fazer aos principai s portos da Europa, e
ainda de um grande número de praças do resto do globo, não podiam ser senão
de vinhos dessa 1ª quali dade, até porque era indispensável que para mui tas
dessas praças a respectiva expedição fosse feita por aqueles portos.

Demonstrado pois que as operações da nova gerência foram só as
necessárias ao desempenho da lei, e que por conseguinte o seu resultado de
lucro ou perda deve ter encontro na conta do subsídio; que significa a censura
dos signatários?

Pode porventura pretender-se: 

1.º Que alugueres dos armazéns que a Companhia tomou de arrendamento
a particulares – quando pela acumulação das diversas novidades não
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bastavam para o depósito destas os que eram da sua privativa pro-
priedade, deixassem de considerar-se despesas da nova gerência?

2.º Que os alugueres das propriedades que faziam parte do fundo da nova
gerência, ocupadas com géneros comprados, se não considerassem
despesa desta, quando esses mesmos alugueres eram creditados na
conta do rendi mento geral das propriedades, como lucros da mesma
nova gerência?

3.º Que as despesas do pessoal  e materi al da nova gerência se não
lançassem na conta de lucros e perdas?

4.º Que os prejuízos resul tantes da baixa de géneros comprados e exis-
tentes, não fossem demonstrados pelo balanço anual, e que para fixar o
valor destes se recorresse a uma louvação pública ou judicial, proce-
dendo di ametralmente contra os usos do comércio, assassinando o
crédito do estabelecimento; e quando para fixar os lucros resultantes da
elevação do valor dos mesmos géneros, os signatários não consideram
necessária àquela louvação?

5.º Que diminuindo o valor dos móveis e dos cascos, pelo uso quotidiano,
assim como o das propriedades, essa deficiência não figurasse como
uma perda nos balanços?

6.º Que pela acumulação e empate dos géneros, carecendo a nova gerência
de tomar dinheiros a juros a diversos mutuários, esses juros se não debi-
tassem na conta de lucros e perdas?

7.º Enfim, que todos esses elementos não afectassem a conta do subsídio,
tendo encontro nela todo o saldo da conta de ganhos e perdas? A r e s p o s t a
a estas interrogações, que as mais simples noções de direito comercial e
da contabilidade mercantil, dão negativamente, convence a censura de
reconhecidamente injusta e despida do mais leve fundamento.

Mas a direcção fará ainda uma observação importante e decisiva.
Todas aquelas arguições têm unicamente por fim fazer persuadir, que a

Companhia, lançando desfalques e prejuízos não devidos na conta do subsídio,
quer locupletar-se à custa do Governo.

Ora a Companhia não tem na nova gerência, nem pode haver dela, senão
o seu primitivo capital de 1.032 contos de réis, que lhe há-de ser restituído em
1858 (artigo 20.º da lei de 21 de Abril de 1843) e o lucro certo e anual de 8 %
desse capital, estipulado no artigo 16.º. Todos os outros lucros ou prejuízos
que se possam dar, não lhe pertencem; pois que para o Estado, e não para a
Companhia, reverterá todo o acréscimo que resultar na liquidação que tem de
fazer-se naquele ano (dito artigo 20.º).

Se é certo pois, que a elevação ou diminuição na louvação dos valores que
formam o activo do balanço no f im de cada ano, podia fazer aparecer um
maior lucro ou perda nominal, e por conseguinte um maior ou menor saldo
igualmente na conta do subsídio, também é da maior evidência, que qualquer
destes resultados não revertia nem em favor nem contra a Companhia; porque
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o que ela tem a receber da nova gerência, são quantias certas, invariáveis (isto é,
o fundo e respectivo lucro de 8% como já se disse) e por isso independentes de
todas essas eventualidades, desses maiores ou menores lucros ou prejuízos anuais.

Assim, não se mostrando por forma alguma, que sejam indevidos ou irre-
gulares os lançamentos feitos, e não tendo a Companhia interesse ou benefício
algum a colher deles, tornam-se dupl icadamente censuráveis todas aquel as
arguições.

A direcção pois não cansará mais o ânimo de vossa majestade refutando
esta primeira parte do relatório; e passará aos tópicos que os signatários jul-
garam ainda dever examinar, e tanto mais quanto é certo que esses são aqueles
de que o decreto de 21 de Agosto lhes mandou tomar conhecimento, e não os
que f icam indicados, dos quais os signatários se ocuparam arbitrariamente, e só
pelo desejo, como a direcção tem repetido, de apresentar perante vossa majes-
tade este estabelecimento e a sua gerência, debaixo das mais negras cores.

Entrando pois na precisa missão que lhes foi  confiada, os signatários a
classificam segundo a ordem que lhes assinou o decreto de 21 de Agosto: le-
gislação – estatutos – e convenção com os credores.

LEGISLAÇÃO

A l egi slação que especialmente dizia respeito à Companhia, até 11 de
Outubro de 1852, consistia nas leis de 7 de Abril de 1838 e 21 de Abril de 1843,
e nos regulamentos de 23 de Outubro de 1843 e 27 de Setembro de 1845.

Os si gnatári os nada dizem nesse l ugar acerca do cumprimento que a
Companhia deu a essas leis e regulamentos; e não tendo achado em todo o seu
relatório senão motivos de censura acerca de tantos assuntos, este silêncio não
pode ter outra significação senão a de que a Companhia cumpriu essas leis e
regulamentos.

Nem podia ser de outro modo. O Governo de vossa majestade tinha dado
disso o mais amplo testemunho. Em 1848 (quando a nova gerência contava já
5 anos de existência) algumas câmaras do Douro, à vista de uma estagnação
que tinha origem na excessiva abundância de três sucessivas novidades, e no
estado de agitação da Europa, haviam formulado queixas, atribuindo aquela
situação à menos f iel execução da lei de 21 de Abril. O Governo de vossa
majestade mandou proceder às minuciosas averiguações pelos governadores
civis e mais autoridades administrativas dos distritos de Vila Real e Viseu; e
em resultado dessas averiguações, dignou-se declarar na portaria de 10 de
Fevereiro de 1849 assinada por s. exa. o marechal duque de Saldanha, então
ministro do Reino, que: 

“O Governo estava intimamente convencido de que a Companhia
tinha dado fiel execução à lei de 21 Abril de 1843, visto não haver
motivo algum fundado, que induzisse sequer à suspeita do contrário”.
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Mas impedidos os signatários, por esta sentença legal, de apresentarem a
lei como infringida, e não querendo ainda nesta parte deixar de lançar algum
estigma sobre a gerência da Companhia; vendo que não podiam apontar pres-
crição alguma que ela não tivesse cumprido; foram desentranhar dois supostos
pensamentos no espírito da mesma lei, para referir que as direcções deste esta-
belecimento não satisfizeram a eles.

Ainda quando assi m fosse, se a Companhia tinha regras e precei tos
escritos na legislação por que devia regular-se, é por essas regras e preceitos
que deve avaliar-se a sua gestão, e não pelo espírito ou pensamento oculto,
que não aparece traduzido naquelas prescrições. Demais, não foi o espírito da
legislação, e sim os seus preceitos que o decreto de 21 de Agosto mandou
investigar se estavam cumpridos.

Mas nesse mesmo terreno que escolheram, que ninguém lhes deu a missão
de explorar, e em o qual nenhuma censura legítima pode caber à Companhia,
os signatários vão de encontro inteiramente à verdade.

Dizem que o espírito da lei de 21 de Abril parece traduzir-se nos dois pen-
samentos – novos consumidores à superabundânci a vinícola do Douro /
socorro aos seus lavradores por meio de caixas filiais.

Isto é conhecidamente inexacto. O motivo, os fins e o pensamento da lei
de 21 de Abril, foi dar um maior valor aos vinhos do Douro, que nesse ano e
nos imediatos anteriores tinham tido uma espantosa depreciação; e os meios
empregados para o conseguir foram a sucessiva di minuição dos depósitos
existentes, pelas provisões contidas nos artigos 1 a 7, e o estabelecimento de
um comprador certo para retirar prontamente, todos os anos, da feira geral da
Régua, 20 000 pipas de 2ª e 3ª qualidade (artigos 8.º a 11.º).

São estes pois, e não os que os signatários fantasiam, os dois grandes pen-
samentos da lei.

Como poderia ser objecto e pensamento essencial dessa lei a criação de
novos consumi dores para o género, se das 20 000 pipas que se mandaram
comprar, uma metade, ou mais de metade, sendo de 3ª qualidade, era por lei
exluída da exportação, e não podia ser senão consumida pela Companhia no
próprio país? Como é que o principal fim da lei foi procurar novos consumi-
dores e novos mercados, se em parte alguma dela se faz nem sequer uma sim-
ples alusão a este objecto, e se no art. 10.º mandando-se levar ao estrangeiro
os padrões e balizas do vinho do Douro, se diz expressamente, que isto se faça
aos principais mercados do globo, que seguramente são os já muito conheci-
dos, e não os novos, e que ainda se não tivessem descoberto? 

Como poderia ser objecto e pensamento essencial da lei os socorros aos
lavradores, por meio de caixas filiais, se esta é a última disposição dela; se ali
aparece, como em virtude de um apêndice ou aditamento discutido e votado
no último dia da discussão da mesma lei, se nessa discussão que durou meses,
assim na sessão de 1842, como na de 1843, sempre se reconheceu que o sub-
sídio era apenas a compensação necessária para os encargos dos artigos ante-
riores da lei; se enfim, para dar testemunho, e ficar bem expresso, que essa
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provisão não era a essencial, até se manda somente pôr em vigor (art. 21.º)
depois de estarem em execução todas as outras?

Mas os signatários não se contentam de criar assim, de pura imaginação,
dois f ins que denominaram principais; el es ocul tam e desfiguram o que a
Companhia fez em relação a esses mesmos fins.

Quanto ao primeiro afirmam:

“que a Companhia não explorou nenhum novo mercado; e se
algum expl orou, foi este tão i nsignif icante que não val e a pena de
referir”

Os signatários ocultam pois que a Companhia, sem nenhuma obrigação, e
só por entender era da conveniência pública fazer conhecidos os vinhos do
Douro onde o não fossem (além de os mandar desde 1843 a todos os merca-
dos conhecidos) levou também esses vinhos a muitos outros portos e cidades,
nunca antes explorados, por casas ou indivíduos portugueses; e que provavel-
mente a maior parte deles não o tornaram a ser depois que a Companhia deixar
de o fazer. Estes novos mercados são, entre outros:

• Na Europa: Arcangel, Moscovo, Odessa; Enden, Constantinopla;
• Na Ásia: Esmirna, Hong Kong, Changhai;
• Na África: Al exandria, S. Tiago de Cabo Verde, Cabo da Boa

Esperança;
• Na América: Halifax, Vera Cruz, Cartagena, Lima, Guaiaquil;
• Na Oceânia: Batavia, Singapura.

Quanto ao segundo afirmam:

“que a Companhia criou uma caixa f ilial só três anos depois da
existência subsidiada, com fantásticos fundos, iludindo o Governo de
vossa majestade com um regulamento inexequível, de propósito calcu-
lado a aniquilar em proveito da Companhia, todos os benefícios que
resultassem para a lavoura, daquelas provisões”

Todas estas asserções carecem de fundamento.
A Companhia estabeleceu a caixa filial da Régua em 1 de janeiro de 1846,

e não em antes, porque assim o determinavam expressamente os artigos 1.º e
2.º do regulamento de 27 de Setembro de 1845. A fixação daquela época não
foi pois um acto arbitrário da Companhia, como se pretende insinuar, mas sim
e unicamente o desempenho do preceito legal.

Pelo artigo 2.º manda-se estabelecer aquela caixa para fazer aos lavradores
os empréstimos que eles requisitarem nos termos da lei; mas não se fixa a cifra
dos fundos da mesma caixa, nem o limite desses empréstimos, e isto com o
fim de dar a maior latitude a estes.

À vista pois desta positiva disposição, não declarando os signatários que a
Companhia recusasse fazer aqueles empréstimos; não i ndicando lavrador
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algum que l hos requisitasse e não fosse atendi do; e antes sendo da mai s
pública notoriedade, que ela deferiu a todos os que lhos requereram, em con-
formidade do regulamento; a censura de fundos fantásticos, não tem signifi-
cação por absurda e inexacta.

A al egação de que a Companhi a iludiu o Governo de vossa majestade,
com um regul amento cal cul ado todo em seu proveito, é ultrajante para o
mesmo Governo. O regulamento foi proposto com o relatório de 10 de Junho
de 1845, em que a Companhia expôs as razões, fundamentos e conveniências
das suas diferentes provisões; e vossa majestade, ouvindo o procurador geral
da coroa, sancionou-o como regular e conforme à lei. Desde então esse regu-
lamento é do Governo de vossa majestade, e não da Companhia. A censura é
além disso parcial por não declarar em que consiste a inconveniência que se
nota; e é exorbitante porque o decreto de 21 de Agosto manda investigar, se os
regulamentos foram executados, e não se eles são bons ou maus, não dando à
comissão alçada para inquirir do acerto ou não acerto com que as Cortes legis-
laram ou com que o Governo de vossa majestade regulou a execução das leis
nelas feitas.

ESTATUTOS

Os signatári os continuando no desejo de estigmatizar todos os actos da
gerência da Companhia, alegam, que el a não tem observado as disposições
contidas em sete dos artigos dos estatutos. Todas essas alegações são despidas
do mais leve fundamento, como a direcção passa a demonstrar.

Os artigos que se inculcam como não observados, são:

“O 5.º por não se ter procedido à liquidação da caixa de amortização”

Este arti go di z: “O fundo da cai xa de amortização conti nuará em li-
qui dação” . A gerência da Companhia tem continuado essa li quidação,
arrecadando dívi das, l iqui dando carregações antigas em diversos portos,
vendendo inscrições e por conseguinte tem satisfeito cabalmente ao preceito
imposto.

Os signatários, porém, trocando o sentido das palavras, e dizendo que a
direcção não tem procedido à liquidação desta caixa, querem talvez inculcar,
que essa liquidação devia ser pronta, violenta e total, ainda que prejudicial aos
respectivos fundos; mas isso não é o que o artigo prescreve. O artigo estatui:
o fundo continuará em liquidação. A palavra – continuará – refere-se ao modo
porque até à data do estatuto se fizera aquela liquidação; e esse modo era jus-
tamente o lento e regular, como deve ser o de uma liquidação complicada
como aquela é, visto que todo o outro é impossível.

O 15.º “ por se ter pago maior soma de ordenados a directores do que a
autorizada”

O artigo 15.º estatui que a direcção se compõe de um presidente e de qua-
tro directores. O artigo 16.º, que os directores substitutos em exercício, por
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moléstia dos proprietários, terão vencimento igual ao destes. Que os directores
em serviço da Companhia fora do Porto, vencerão, além do ordenado, uma
soma para despesas.

Mostrando-se pois na conta de ordenados pagos anualmente uma maior soma
do que a dos ordenados de cinco membros da direcção, os signatários mencionam
só a disposição do artigo 15.º e fingem que as outras não existem para inculcar
que há excesso não autorizado na soma paga.

Esta deslealdade é tal, que para a avaliar devidamente, basta referir, que a
Companhi a tinha, pelo artigo 29.º do estatuto, de mandar anualmente ao
Douro um ou dois directores, que sempre ali se demoravam alguns meses em
serviço da Companhia; tinha sempre um director ou substituto residente em
Lisboa, e alguma vez teve dois, por assim o exigir o serviço e interesse do
estabeleci mento; e que não poucas vezes diversos substitutos têm servi do
como membros da direcção no Porto, por moléstia dos proprietários; e que os
vencimentos autorizados de todos estes, vindo em aumento da cifra normal do
vencimento da direcção, a censura fulminada é inteiramente insustentável e da
mais patente inexactidão.

O artigo 30.º “por se não ter exigido aos empregados deste estabeleci-
mento as fianças ordenadas”.

Este artigo não exige que os empregados prestem todos f i ança à
Companhia. É o mesmo sistema de tudo inverter, para irrogar responsabili-
dade à direcção, donde lhe não provem.

O artigo diz: “os empregados da Companhi a nesta cidade e no Douro,
serão afiançados perante a direcção”. Isto quer dizer, que será afiançada a
sua idoneidade; mas não significa, que todos prestarão fianças pecuniárias à
Companhia; porque a respeito dos que não são depositários de valores, não há
essa necessidade, nem a isso se poderiam obrigar sem um vencimento muito
superior e correspondente a uma tal cláusula, como acontece com aqueles em
que ela é indispensável.

Assim, a direcção exige fiança por escritura pública àqueles empregados
depositários de dinheiros nesta cidade ou no Douro; e não admitiu nenhum dos
outros sem que a sua idoneidade fosse afiançada perante ela.

O artigo pois em questão foi cumprido segundo a sua letra e espírito, e
conforme à inteligência que geral e regularmente lhe é dada.

Os alcances que se alegam, e que são relativos só a dois empregados, não
são como se inculcam.

Apenas um deve ser conceituado como tal; mas o empregado devedor a
que ele se refere, era afiançado por escritura, tendo hipotecado bens nessa
escritura, e existe em juízo na acção contra ele.

O outro devedor não o é por efeito de alcance, mas sim de um roubo, como
podia fazer qualquer indivíduo estranho à Companhia. Desse empregado, que
não era depositário de dinheiro, obteve-se posteriormente uma escritura, em
que ele, sua mulher, e seu pai se obrigam a pagar à Companhia a soma devida;
e assim esse roubo, e não alcance, está de facto garantido do modo possível.
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O arti go 31.º “por se não ter a escrituração de livros comerciai s feito
segundo o método mais claro e regular, para o fácil conhecimento do estado e
situação da Companhia”.

Esta arguição resume-se na que no princípio fizeram já os signatários, e a
resposta será portanto a mesma. Nem a lei, nem o estatuto prescrevem um
método privati vo de escrituração (além da cláusul a de ser por parti das
dobradas). O que a Companhia estabeleceu, conforme os preceitos do Código
Comercial , tem, como já f ica referi do, as condições, a clareza e os desen-
volvimentos adoptados pelas nações mais adiantadas; sendo aliás o que se
achava estabelecido já antes de 1843.

O artigo 32º “por se não ter destinado a parte dos fundos com que se devia
dotar a caixa filial da Régua”.

Esta censura é também a repetição da que já fizeram os signatários; e a
resposta não será diferente da que fica dada.

O artigo diz: “que compete à direcção, com a sanção do Governo, destinar
a parte dos fundos ou do subsídio, que se julgar dever aplicar à criação das
caixas filiais, e fazer o respectivo regulamento, que o mesmo Governo deve
sancionar.”

A direcção ponderando no seu relatório de 10 de Junho de 1845, que por
enquanto a caixa da Régua era a geral e única para todos os empréstimos, e
que era possível que estes se elevassem num ano a uma forte soma, enquanto
em outro podia esta ser mais diminuta, propôs, que no artigo respectivo do
regulamento se estabelecesse a obrigação absoluta da Companhia verif icar
todos aqueles empréstimos que lhe fossem exigidos nos termos da lei, sem
contudo se marcar um fundo fixo para a mesma caixa, visto que este podia,
num ou noutro ano, ser insuficiente.

Sancionando pois o Governo de vossa majestade, como sancionou, esta
proposta no artigo 2.º do regulamento de 27 de Setembro de 1845, ficou cabal-
mente cumprida a cláusula do artigo 32.º dos estatutos; porquanto essa
cláusula prescreve o acordo e sanção do Governo sobre a constituição daquele
fundo, e não a fixação numérica e positiva da sua importância.

Assim esta arguição é ainda destituída do mais leve fundamento.
O artigo 35.º “por não ter a direcção entrado em cofre com o alcance dos

empregados não afiançados”.
Este artigo não prescreve essas entradas. Impõe aos directores responsa-

bilidade pelos seus actos; mas já acima se mostrou, que as dívidas existentes
dos dois empregados que se alegam, não resultam de actos cuja responsabili-
dade pertença à direcção.

O artigo 44.º “por se não ter mostrado nos balanços anuais o real e ver-
dadeiro estado da Companhia”.

Esta asserção é, como todas, inexacta e inteiramente infundada.
Os balanços que os signatários viram, são os que a Companhia remete ao

Governo, segundo o artigo 45.º e que publica com o parecer e aprovação da
comissão dos credores, segundo o artigo 47.º. São formulados exactamente
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como os que publica o Banco de Portugal, o Banco Comercial do Porto, e os
que todas as companhias apresentam anualmente. São, como devem ser, o
quadro do activo e passivo do estabelecimento, classificado pelos saldos das
contas do livro mestre. São enfim, os que têm sido unanimemente aprovados
pelas assembleias gerais dos accionistas da Companhia.

Referir pois que estes balanços não mostram a situação real do estabeleci-
mento, é não entender o que é esta espécie de documentos, ou pretender incul-
car que nestes balanços não há exactidão; o que os signatários não afirmam,
nem com verdade podem afirmar.

CONVENÇÃO

A mesma intenção de fazer odiosas as di recções deste estabelecimento,
leva os signatários a alegarem sem a mínima prova, que elas têm faltado às
estipulações contidas em três artigos, sendo essa falta:

O artigo 5.º “  por terem confundido a responsabil idade dos valores da
caixa de amortização com a da nova gerência, desviando aqueles da sua ver-
dadeira aplicação”.

Esta acusação transcende todos os limites; porque nada se pode apresentar
mais contrário à verdade.

A separação dos valores da nova gerência e caixa de amortização, fez-se
no dia 15 de Setembro de 1843, em que aquela se instalou, ficando perten-
cendo à primeira 1.032 contos de reis, que a deviam constituir, e à segunda
todo o remanescente dos fundos que a Companhia então possuía: criaram-se
duas repartições diferentes dentro da casa da Companhia, e duas escriturações,
ambas por partidas dobradas, em dois jogos de livros inteiramente distintos,
aonde diária e separadamente se têm escri turado as transacções das duas
responsabilidades, tudo em conformidade do artigo 5.º da convenção e 5º dos
estatutos.

O signatário que examinou a escrituração, viu esses dois jogos de livros;
mas oculta inteiramente este facto. Do primeiro jogo já a direcção disse, que o
diário ocupava seis volumes em fólio máximo, contendo 2823 páginas; e
agora acrescenta, que o diário do segundo jogo, da caixa de amortização, ape-
sar do menor número de transacções que lhe competem, por serem estas
somente de liquidação, ocupa três volumes do mesmo formato, de fólio má-
ximo, e contém 921 páginas.

Mas isto ainda não é tudo. Todos os anos os balanços assim da nova gerên-
cia, como da caixa de amortização, bem como os respectivos livros são exami-
nados pela comissão eleita pelos 50 maiores credores, designada no artigo 12.º
da convenção. Esta comissão tem sempre achado as transacções regularmente
escrituradas; tem sempre declarado no seu parecer, que os diversos artigos da
convenção têm sido cumpridos; e esses balanços distintos, esses pareceres que
os aprovaram, hão sido anualmente impressos e remetidos a todos os
accionistas e credores, conforme o preceito do artigo 47.º do estatuto; e por
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último foram aprovados unanimemente nas assembleias gerais de accionistas,
conforme a disposição do artigo 13.º do mesmo estatuto.

A direcção juntará pois aqui os exemplares daqueles balanços (1844 a 1852)
e pareceres da comissão dos credores, a qual é o juiz legal que o estatuto e a con-
venção reconhecem para sentenciar assim os mesmos balanços, como a gerência
anual da Companhia.

Em vista pois desta sentença e unânime testemunho, em vista da separação
de fundos, de livros de balanços e de transacções diariamente escrituradas, a
que acima se alude, cai ferida da mais reconheci da inexactidão aquela ale-
gação, que só poderia sustentar-se se os signatários indicassem quais os valo-
res que acharam entrados, ou foram escriturados numa responsabilidade per-
tencendo a outra.

O artigo 6.º “por não terem feito regularmente a conveniente amortização
com a parte dos lucros dos 8 % garantidos pelo artigo 16.º da lei de 21 de Abril
de 1843, aplicados a esse fim; e por deixarem existir na mesma caixa fundos
próprios dela, que deviam ser entregues aos credores”.

Nesta al egação tão inexacta como a anterior, há duas acusações. À
primeira responde a direcção, que o artigo 6.º da convenção não marcou, como
inculcam os signatários, parte alguma do dividendo dos 8 %, ou lucros do ca-
pital da nova gerência, para ser destinado a uma amortização anual, único caso
em que, na falta desta, podia ser censurada a direcção.

O artigo diz: que por esse dividendo se pagarão os juros anuais aos cre-
dores convencionados, ou possui dores dos novos títul os, e se procederá à
amortização dos respectivos capitais, logo que hajam meios disponíveis para
fazer um dividendo de 2 %.

As expressões – logo que hajam meios disponíveis – não estabelecem a
regra de uma amortização regular e certa ou anual, e antes a excluem.

Com efeito, todos os credores sabiam que os capitais dos seus títulos
subiam muito do valor do fundo da nova gerência, e que por isso, pagos os
juros desses capitais (ainda que de 5 %) pouco ficava do dividendo dos 8 % do
fundo desta; que além disto, existiam os credores por obrigações posteriores à
moratória de 21 de Fevereiro de 1838, que haviam de ser pagos integralmente;
que se tinha de contrair, como se contraiu, um empréstimo para preencher a
parte metálica do fundo da nova gerência, na forma da disposição do artigo
9.º; e que todas estas obrigações e seus juros, haviam de ser solvidas pela
caixa de amortização, nos seus vencimentos.

Foi pois por este poderoso motivo, que no artigo 6.º em relação à amortiza-
ção, se estipulou, que se f izesse logo que houvessem meios disponíveis, e não que
se verif icasse regularmente.

Depois desta explicação que destroi radicalmente a acusação – da falta de
dividendos regulares ou anuais – a direcção tem a declarar, que a comissão dos
50 maiores credores, a que acima se alude, que examina e sentencia os balanços
anuais, deu sempre, nos seus pareceres, a razão porque se não f izeram dividen-
dos naqueles anos em que eles efectivamente deixaram de ter lugar, por falta de
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fundos disponíveis; e acrescentou, que o preceito do artigo 6.º, como o de todos
os outros artigos da convenção, se acharam cumpridos.

A segunda acusação é, deixarem existir na caixa de amortização fundos
próprios dela, que deviam ser entregues aos credores.

Esta acusação envolve-se exactamente na primeira, porque não significa
senão que existindo ali fundos disponíveis, se não fez com eles dividendos.

Isto é também completamente inexacto. Quando a direcção divide os fun-
dos disponíveis da caixa de amortização, não contempla nesta classe, como
não deve contemplar, os que respeitam ao importe das letras de juros e outros
créditos vencidos e não pagos.

São esses fundos, e não outros, os que existem no cofre, além dos que se
di videm, e que constituem um rigoroso depósi to. Os signatários ocultaram
esta essencial circunstância; e por isso a sua acusação é destituída do mais leve
fundamento; porque os fundos disponíveis que o artigo 6.º manda dividir, não
são os desse depósito que tem já proprietários, e sobre os quais a Companhia
não pode ter domínio algum, posto deles esteja ainda de posse.

Artigo 8.º “por terem alterado a hipoteca estabelecida em favor dos cre-
dores da caixa de amortização”.

Como os signatários não dizem como foi alterada essa hipoteca, como ela
existe integralmente da forma que foi  estipul ada, como as direcções não 
tinham poder para alterá-la, como os seus actos e tal fim eram nulos; não pode,
nem deve, a actual direcção dar resposta alguma a esta acusação ininteligível
e absurda.

Os signatári os depois de terem assim exarado esse tecido de acusações
infundadas, e muitas delas sobre tópicos, acerca dos quais não tinham juris-
dição, como a direcção deixa completamente demonstrado, não quiseram
ainda terminar. Jul garam dever exami nar as contas da Companhia com a
Fazenda Pública, que o decreto lhes não deu a missão de investigar, e foram
invadir, como já fica notado, as atribuições especiais dos Tribunal de Contas e
do Tesouro Público, onde a Companhia presta aquelas contas, e onde elas são
processadas.

A censura pois dos signatários nesta parte, por ilegítima e incompetente,
podia deixar de ser impugnada pela direcção; mas ela não quer dei xar de
demonstrar, que essa censura não se apoia em fundamento algum legal, e que
só fornece mais um documento inequívoco, assim do desejo de fazer odiosa a
Companhia por todas as formas, como de lançar suspeitas sobre os seus actos.

1ª Conta

As censuras directas ou indirectas são:

“Que esta conta, sendo dos suprimentos feitos no exército liberta-
dor, o seu saldo, que em 1843 era de 33 274$122 reis, está hoje ele-
vado a 112 377$121 rei s pelos juros que posteriormente lhe foram
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debitados, pelo fundamento do Governo ter aprovado, na portaria de
14 de Julho de 1834, alguns j uros abonados nesta conta até àquela
data”.

Este fundamento é inteiramente legal. O Governo não aprovou somente
alguns juros; aprovou todos os juros do importe de todos os suprimentos que
a Companhia fez até à data daquela primeira conta, e que nela se acham dis-
tinta e mensalmente lançados; porque esses suprimentos, assim como todos os
que naquela época se fizeram, venciam juros até ao seu efectivo embolso. 

Depois de 1834, ou da entrega daquela primeira conta, a Companhia rece-
beu em inscrições uma parte do importe daqueles suprimentos; mas até à data
desses recebimentos, eram devidos os juros pela totalidade da dívida, e depois
só pelo saldo, que até ao presente ainda não foi pago.

Fez-se essa liquidação; que não estava feita até 1843; e daí resultou a ele-
vação do crédito da Companhi a, sendo enviada ao Tesouro Público uma
segunda conta com essa liquidação, em data de 17 de Maio de 1845.

Eis aqui pois a razão da notada diferença no débito do Governo nesta
conta, que não é senão uma prova de regularidade e exactidão. 

“Que na mesma conta ainda não está encontrada, em crédito do
Governo, a quantia de 36 563$761 reis, saldo da conta do rendimento dos
400 reis, desde 1838 a 1843”.

A lei de 7 de Abril de 1838, incumbiu à Companhia a arrecadação daquele
rendimento, mandando-lhe pagar por ele as despesas com as operações das
provas, arrolamentos e outras. A Companhia devia pois fazer deste rendimento
uma conta distinta, e escriturada separadamente, como fez, não a confundindo
com nenhuma outra. Nos livros da caixa de amortização existe essa conta, que
mostra aquele saldo a favor do Governo, onde os signatários o foram encontrar.

Se pois os livros da Companhia apresentam o Governo credor por aquela
soma numa conta privativa, porque assim o devem mostrar, a que vem a cen-
sura de se não encontrar aquele saldo na conta dos suprimentos? Queriam os
signatários, que a Companhia se debitasse duas vezes por aquela soma, uma
na conta dos 400 reis, e outra na dos suprimentos? Porque se não disse que,
além das quatro contas, ainda existiam outras, e se não fez a análise de todas?

“Que aquele saldo da conta dos 400 reis fora reduzido em 1844, a
19553$447 rei s a títul o de os alugueres das propriedades da
Companhia, que faltavam debitar”

O Governo exigiu nessa época, que a Companhia lhe remetesse as contas
documentadas da receita e despesa daquele rendimento. O saldo acima de 36
563$761 reis mostrava o balanço do rendimento e pagamentos lançados até
Setembro de 1843; mas não a responsabilidade ou débito da Companhia para
com o Tesouro nessa época; porque a Companhia não ti nha lançado ainda
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naquela conta o importe dos alugueres das suas propriedades ocupadas na
Régua, no Pinhão e Tua, com as repartições e fiscalização estabelecida para o
cumprimento da lei; nem também diversos outros desembolsos que tinha feito
e lançado conjuntamente com as despesas gerais do estabelecimento. Foi pois
em 1844, e pelo motivo de se enviarem ao Tesouro as respectivas contas, que
se fizeram todos esses lançamentos, e que em resultado deles se fixou o ver-
dadeiro débito da Companhia naquela data, em 19 553$477 reis. A direcção
remeteu poi s efectivamente essas contas f inais em 17 de Maio de 1845, à
Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda.

A censura pois só podia caber, se as adições lançadas não fossem legíti-
mas, ou não fossem devidas à Companhia; e é isso o que os signatários não
provam, nem podem provar.

“Que a despesa paga por este imposto, vari ou desde 1843 a
1852, apresentando neste ano um sal do por débito ao Governo, de
20 866$462 reis, calculado talvez a amortizar o saldo em crédito,
acima de 19 553$447 rei s”

Esta despesa aumentou desde 1843, porque o regulamento de 23 de
Outubro desse ano, criou o júri qualificador dos vinhos do Douro, com um
número de funcionários muito superior aos que anteriormente verificavam a
prova e qualificação dos mesmos vinhos; criou os registos nos cais do Tua e
Bernardo, que não existiam; e deu uma muito maior extensão e desenvolvi-
mento a todas as operações que, em virtude da lei de 7 de Abril de 1838, se
desempenhavam. Destas alterações resultou um aumento muito considerável
assim nas despesas como no pessoal dos empregados, e daí o tornar-se a
despesa em alguns anos superior ao rendimento anual.

Ocultar pois os motivos que deram lugar ao maior crédito da Companhia
naquela conta, desde 1843, e dizer que o aumento da despesa foi talvez calculado
para produzir um saldo em favor dela, que absorvesse o de que era devedora até
àquele ano, é um procedimento tal que a direcção se abstém de qualif icar.

“Que nesta conta também ainda não está abonada ao Governo a
quantia de 10 000$00 reis, custo do novo salão feito em 1846, à custa
deste rendimento”

Esta censura é também a repetição da que fizeram os signatários no princí-
pio. Este abono não se fez, nem se devia fazer. A direcção já disse que aquele
salão não foi um edifício ou casa distinta que se fizesse; mas sim uma obra
verif icada no edifício anti go da Companhia, exigida para o desempenho de
uma das operações marcadas no regulamento de 23 de Outubro de 1843, e só
para isso, e sem utilidade ou uso algum para a Companhia.

Esta despesa foi pois lançada em conta do Governo; porque para o ser na
conta da Companhia, ou ser abonada ao mesmo Governo, era preciso que pro-
porcionalmente se aumentasse o aluguer do antigo edifício.
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Ora a Companhia não só não lançou, como já referiu, um maior aluguer na
conta do Governo desde então, mas até diminuiu sucessivamente esse aluguer,
achando-se ultimamente em 1 600$00 anuais, por todas as propriedades ocu-
padas pelo Estado nos diversos cais do Douro – diminuição esta que também
os signatários mui de propósito ocultam.

“E pela receita deste imposto eram pagos os ordenados a 20
empregados deste estabelecimento”

Isto é completamente inexacto. A folha mensal dos ordenados dos empre-
gados que desempenhavam as operações da lei de 7 de Abril de 1838, com-
preendia 19 indivíduos; mas cinco destes indivíduos não eram empregados da
Companhia; não lhe prestavam serviço; e eram somente privativos do Estado:
e tanto o eram, que como tais, ainda hoj e os conserva a comissão re-
guladora dos vinhos do Douro, e com o mesmo ordenado que venciam. Os
indivíduos restantes eram empregados da Companhia; mas eram pagos efec-
tivamente pelos fundos da mesma Companhia relativamente a todo o serviço
que lhe faziam; e só naquela folha apareciam com uma quota de vencimento
exactamente relativo ao trabalho que em diversos períodos do ano iam desem-
penhar nas diferentes operações daquela lei, como arrolamentos, provas e
varejo na proximidade da vindima.

Assim este expediente económi co era todo i ncontestavelmente em
proveito do Tesouro, por isso que se o desempenho das operações a que fica
aludido, fosse confiado a empregados efectivos do Estado, seria necessário
estabelecer para estes um ordenado correspondente mui superior à quota que
se pagava aos da Companhia; e se fosse confiado a empregados temporários,
só com um vencimento proporcionado ao tempo do serviço, aquelas impor-
tantes operações nunca teriam sido verificadas como foram, com o maior zelo
e regularidade: mas oculta-se tudo i sto de propósito para se alegar que os
imaginados vi nte empregados eram todos da Companhia, e que todos rece-
biam os seus inteiros ordenados por aquele movimento!

2º e 3º Contas

Os signatários falando destas contas, dizem, que numa é o Governo deve-
dor da quantia de 366 449$873 reis, e na outra de 154 725$098 reis. E como
não fazem, a respeito da legitimidade destes saldos observação alguma, nada
a direcção também tem a referi r. Deve porém notar, que os signatários não
mencionam aqui as outras contas em que a Companhia é credora do Estado; a
saber: a da Alfândega do Porto, em que esta lhe ficou devendo 64 445$825
reis, pela parte do subsídio que deixou de entregar-lhe no ano de 1846 a 1847;
as dos géneros e dinheiros entregues por decretos e ordens da Junta Provisória
estabelecida nesta cidade em Outubro de 1846, no valor de 16 754$906 reis; e
a dos prejuízos pelo incêndio do riquíssimo e grande depósito dos seus vinhos
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em 1833, no valor de 2 002 378$117 reis, cujo pagamento foi expressamente
assegurado pelo augusto pai de vossa majestade, na portaria de 27 de Agosto
do mesmo ano.

4ª Conta

Definem os signatários esta conta dizendo, que é a dos prejuízos liquida-
dos a arbítrio da Companhia, resultantes dos encargos da lei de 21 de Abril de
1843, desde 11 de Outubro a 17 de Dezembro de 1852; e que o seu saldo é de
19 452$080 reis.

Esta definição carece de ser inteiramente rectificada. Esse saldo não re-
presenta os prejuízos de 11 de Outubro a 17 de Dezembro de 1852; mas sim
desde a data do último balanço da Companhia em 30 de Junho de 1852 até 30
de Novembro do mesmo ano. Esses prejuízos não foram liquidados a arbítrio
da Companhia, como erradamente se insinua; mas são o resultado das ope-
rações da nova gerência e encargos da lei de 21 de Abril de 1843 durante aque-
les cinco meses; porque neles se verificou ainda uma parte da carregação e
venda das 20 000 pipas da novidade de 1852, e se liquidaram diversos car-
regamentos no estrangei ro, recebendo a Companhia nesses cinco meses,
somente pela Alfândega, como subsídio, 9 855$820 reis. Este saldo é pois o
balanço da conta de lucros e perdas naquele período; e inculcá-lo como arbi-
trário equivale a negar a existência das operações de que ele procede. Essa
qualificação é pois mais uma patente inexactidão dos signatários, assim como
o é a afirmação de que a escrituração da Companhia ficou suspensa em 30 de
Setembro de 1852.

Quando em 16 de Outubro de 1852 foram apresentados na sala da comis-
são os li vros que ela exigiu por ofício de 13, estava o livro mestre da
Companhia escriturado até 30 de Setembro; porque passando para ele men-
salmente o resumo dos assentos do diário, não o podia estar além daquela
época. Os livros permaneceram naquela sala por muitos dias; e é claro que
então se não podiam adiantar: mas em Novembro continuou a escrituração
para se dar, como se deu, o balanço em 30 desse mês. Se depois dessa época,
e de fechado o balanço, o vogal secretário não viu os mesmos livros e a con-
tinuação da escrituração, é porque os não requisitou. Eis aqui pois o que si-
gnifica a inqualificável insinuação, de que a escrituração foi suspensa em 30
de Setembro de 1852.

Senhora! Se os signatários quisessem falar a linguagem da verdade – se
não quisessem ofuscá-la com imaginárias faltas e inculpações – como fica
demonstrado – teriam de prestar testemunho, de que a escri turação desta
Companhia é das mais regulares e explíci tas, comparada com a de outras
Companhias, se exceptuarmos os bancos, cujas operações em geral admitem
uma fórmula fácil e uniforme de escriturar; teriam de declarar, que não haverá
talvez outra casa de l abor tão grande e de operações de tão demorada li-
quidação que apresente em dia os seus livros principais e auxiliares. Essa pon-
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tuali dade e cl areza de escri turação é tal, que a comissão el eita em 3 de
Dezembro último pela assembleia geral  dos credores deste estabelecimento
para dar o seu parecer sobre a continuação da nova gerência, pedindo um ri-
goroso balanço do activo e passivo da Companhia, este lhe foi aprontado, à
vista dos livros, no curto espaço de 11 di as, e com uma tal exactidão, que
procedendo a mesma comissão à contagem dos vinhos e de mais géneros e
efeitos do comércio deste Estabel eci mento existentes em tantos e tão di fe-
rentes armazéns, à verificação da sua qualidade e merecimento, e à contagem
dos dinheiros em ser nos seus cofres, achou em tudo a maior exactidão, dando
disso o mais irrefragável testemunho, no seu parecer, em que declarou:

“Este balanço foi ministrado em 17 de Dezembro, e é o que aqui
se vos apresenta. Depois entendeu a comissão que lhe cumpria veri-
ficar a existência dos objectos aí designados, compará-los com os va-
lores que lhes são assinados, e ajuizar da sua exactidão. Foi isto o que
a comissão fez em tudo o que era possível, visitando e examinando
com seus próprios olhos todos os armazéns que a Companhia tem
nesta cidade, Campanhã e Vila Nova de Gaia. E deve declarar e infor-
mar a assembleia, que encontrou a melhor ordem nos armazéns, uma
completa exactidão nas quantidades designadas, e muita regularidade
nas respectivas avaliações”

Senhora! A direcção tem terminado a análise e refutação completa que lhe
cumpria fazer. Se tem sido demasiado extensa, a causa é a sem razão e desleal-
dade com que é agredida, e a calcul ada escol ha dos termos acintemente
empregados pelos signatários, dos quais a maior parte por si só, significa uma
acusação; o que imperiosamente exigia que se seguisse, quase que palavra por
palavra, todo o relatório que apresentaram a vossa majestade.

A Direcção julga pois deixar provado:

1.º Que dos signatários só um examinou a escrituração da Companhia.
2.º Que todos eles não formam senão a minoria da comissão criada pelo

decreto de 21 de Agosto de 1852; e que assim a sua opinião carece de
legalidade.

3.º Que ainda que a tivesse, os signatários excederam a jurisdição dada no
mesmo decreto.

4.º Que esse decreto, ficando sem objecto pela disposição do artigo 8.º do
outro decreto de 11 de Outubro do mesmo ano, acha-se por ele virtual-
mente derrogado.

5.º Finalmente, que todas as censuras irrogadas à Companhia e seus direc-
tores, são completamente infundadas e da mais reconhecida inexac-
tidão.

Deus guarde a Vossa Majestade por muitos e dilatados anos. Porto, 3 de
Novembro de 1853.
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O presidente – Visconde da Várzea
Joaquim Torcato Álvares Ribeiro
José Pinto Soares
Joaquim Monteiro Maia
Francisco da Costa Lobo

Os abai xo assinados, membros da direcção da Companhi a Geral da
Agricultura das Vinhas do Alto Douro, nos diversos anos decorridos desde
1843, aderem e tornam como sua, na parte que lhes toca, a representação da
actual direcção deste estabelecimento de 3 de Novembro de 1853, em que esta
responde às censuras feitas à gerência da mesma Companhia, pela minoria da
comissão nomeada pelo decreto de 21 de Agosto de 1852, deixando de assinar
tão somente os directores Manuel Gomes da Costa Reimão e João Allen, por
haverem falecido.

Porto, 4 de Novembro de 1853

Bento Pereira da Rocha Faria Gaio
Francisco da Costa Lobo
Bernardo Pereira Leitão
Constantino António do Vale Pereira Cabral
Francisco Ribeiro de Faria Júnior

(Arquivo da Real Companhia Velha)
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VII
Quadro estatístico dos diversos portos e mercados a que a Companhia
Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Dour o tem enviado carrega-

mentos, padrões e balizas de vinho do Douro desde a instalação da nova
gerência da mesma Companhia em 15 de Setembro de 1843 até 31 de

Dezembro de 1848, extraído das relações oficiais 
remetidas ao Governo de sua majestade (1849).

´
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VIII
Reflexões e análise das seguintes questões, relativas à dissolução da

Companhia (1853).

1.ª Pode o Governo retirar a aprovação e autorização dos estatutos, uma
vez dadas, a uma companhia de comércio; ou, o que é o mesmo, pode
ordenar a liquidação dela, antes do prazo marcado para a sua duração?

2.ª Pode a rescisão do contrato entre o Governo e a Companhia Geral da
Agricultura das Vinhas do Alto Douro, estabelecida pela lei de 21 de
Abril de 1843, e que aquele operou pelo decreto de 11 de Outubro de
1852, sem anuência e antes apesar do protesto desta, dar di reito ao
mesmo Governo para reti rar a aprovação dos estatutos da di ta
Companhia, de 4 de Agosto de 1843; ou ordenar a dissolução e liqui-
dação dela, em antes de 1858?

§ 1º
O Código de Comércio Português, no artigo 546, determina que as com-

panhias de comércio, só podem estabel ecer-se por autorização especial  do
Governo, e aprovação da sua i nstitui ção – mas em nenhum dos artigos do
mesmo Código, se dá o direito ao mesmo Governo de dissolvê-las.

Se el e tivesse esse direito, seria impossível a formação de companhia
alguma, porque não haveria accionistas tão desassisados que quisessem con-
tratar com tal cláusula, com tal  veto – suj ei tando-se a uma liquidação pre-
matura, imprevista, e por isso excessivamente precária – e donde, em muitos
casos, poderia resultar a falência.

Mas vejamos se pela legisl ação estrangei ra, o Governo pode ser mais
favorecido no caso sujeito.

Espanha

Pelo Códi go de Comércio de Espanha, artigo 293, não tem o Governo
ingerência alguma na aprovação das companhias de comércio, e seus estatutos
ou regulamentos. Esta aprovação é pura e simplesmente da competência do
Tribunal do Comércio, do distrito.

Pelo mesmo código, artigo 330, determina-se positivamente que nas com-
panhias de comércio só poderá dar-se a dissolução – 1.º quando terminar o
prazo marcado para a sua duração, ou esteja acabada a empresa que faz
objecto da companhia – 2.º quando a companhia perder o seu inteiro capital.

França

Pelo Código de Comércio, de França, artigo 37, a sociedade anónima, não
pode existir sem aprovação do Governo; mas, como no Código de Comércio
Português, em nenhum artigo se dá ao Governo o direi to de reti rar essa
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aprovação uma vez dada. Esta doutrina é confirmada pelos decretos do rei, e
hoje do imperador, que sancionam o estabelecimento daquelas sociedades ou
companhias de comércio, pela fórmula seguinte:

artigo 1.º A sociedade N. é autorizada, e aprovados e confirmados os seus
estatutos.

artigo 2.º Nós nos reservamos o direito de revogar a presente autorização,
no caso de violação ou não execução dos mesmos estatutos, sem
prejuízo da indemnização que competir a terceiros.

Aqui, o Governo só reserva a faculdade de retirar a aprovação, no único
caso de se faltar, por parte da companhia, às condições da sua instituição.

Holanda

Pelo art.º 37 do Código de Comércio da Holanda, se prescreve que a autor-
ização real seja dada a todas as companhias de comércio, cujos estatutos não
forem contrários às leis, à moral, ou à ordem pública – mas que seja retirada,
ou dissolvida a companhia, no caso de inobservância das condições dos mes-
mos estatutos.

Bélgica

Pela lei de 10 de Outubro de 1830, estatuiu-se:

1.º Que todos os cidadãos pudessem estabelecer companhias de comércio;
2.º Que estas não estavam sujeitas à prévia autorização do Governo, e, em

geral, a nenhuma medida preventiva;
3.º Que a acção das leis ou do Governo não podia atingir senão os actos cul-

posos da associação ou dos associados, por intervenção dos tribunais.

Temos pois que, aqui, nem o Governo aprova as companhias de comércio,
nem as pode dissolver – salvo caso de se darem actos culposos, sendo assim
julgados pelos tribunais.

Consultando pois, quer seja a legislação pátria, quer a estrangeira, teremos
sempre de concluir que o Governo não pode dissolver companhia alguma de
comércio, de que aprovou os estatutos, senão nos termos e tempo neles marcados,
ou no caso de inobservância das condições com que lhe deu aquela aprovação.

§ 2ª
Demonstrado que o Governo não pode dissolver, por mero arbítrio ou 

conveniência sua, companhia alguma, uma vez aprovada a sua instituição –
examinemos se em relação à Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do
Alto Douro, pode ele ter esse direito, no caso da questão segunda.

No decreto de 7 de Agosto de 1843, aprovando o Governo os estatutos daquela
Companhia, confiou também ao mesmo estabelecimento, a gerência da lei de 21
de Abril do dito ano, com a cláusula de remover-lhe o subsídio nela marcado, se
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não desempenhasse as obrigações que lhe eram impostas pela mesma lei, correla-
tivas ao dito subsídio; mas não estipulou que nesse caso, se retiraria a aprovação
do estatuto, ou se dissolveria o Estabelecimento, como companhia de comércio.

Ora o Governo reti rando o subsídio em 1852, nem provou, nem sequer
alegou que a Companhia não cumpri sse as obrigações da lei – recorreu ao
princípio de que a lei já não era de conveniência pública, e que o Governo
podia, nesse caso, remover o subsídio e dispensar a Companhia das obrigações
correlativas – vide relatório do decreto de 11 de Outubro de 1852.

Temos pois que o Governo fez cessar o subsídio porque assim o quis; e não
em virtude da única cláusula que lhe dava esse direito. Temos mais, que mesmo
quando se desse o caso, nessa cláusula previsto, ele não poderia retirar a aprovação
do estatuto, ou ordenar a dissolução da Companhia, por que tal se não estipulou.

A doutrina do decreto referido de 11 de Outubro está neste ponto em com-
pleta harmonia com o raciocínio que fica feito. O artigo 8º diz:

Cessam, para todos os efeitos, as disposições das leis de 7 de Abril de
1838, e 21 de Abril de 1843, no que respeita aos direitos e obrigações recípro-
cas entre o Governo e a Companhia Geral das Vinhas do Alto Douro.

Por este artigo, não só se não retira a aprovação dos estatutos, ou se dis-
solve a Companhia – mas até se não revogam, das leis de 7 de Abril de 1838
e 21 de Abri l de 1843, senão as disposições que estabeleciam as funções
públicas por eles confiadas à mesma Companhia.

E no art. 9º, §. 1º, reconhece-se a continuação da exi stênci a da
Companhia, ordenando-se que ela fica obrigada a ministrar à comissão regu-
ladora todos os esclarecimentos estadísticos, ou outros quaisquer que esta exi-
gir para o desempenho das suas atribuições.

Vejamos agora se nas disposições dos estatutos, se pode achar o direito
para ser ordenada pelo Governo, a dissolução ou liquidação da Companhia, no
caso da cessação do subsídio.

Este caso não passou desapercebido – pelo contrário, acha-se no capítulo
6º, clara e precisamente previsto. Ali, consideram-se as duas hipóteses: 

1.º a da continuação e permanência do subsídio até 1858, fim do prazo da
duração da Companhia – e prescreve-se então a dissolução e liquidação nesse
ano (artigos 48 e 49).

2.º a da dissolução extemporânea pelos motivos da cessação imprevista do
subsídio, ou pela recusa do Governo a restabelecer o preciso equilíbrio entre a
quantidade e preços da compra anual, e a sua venda e extracção possível.

Mas nesta 2ª hipótese de dissolução extemporânea por qualquer dos dois
motivos (artigos 50 e 51) a disposição não é preceptiva, é facultativa; e essa
faculdade é privativa da Companhia. Não é o Governo que há-de decretar a
dissolução – é a Companhia, e só a Companhia, que há-de decidir se isso lhe
convém – e mesmo quando queira usar dessa faculdade, é preciso que a isso
anua e assim o resolva a assembleia geral dos credores.

Ora, desde que pelo decreto de 11 de Outubro se fez cessar o subsídio e as
obrigações correspondentes, a Companhia reuniu a assembleia geral dos cre-
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dores, na forma do artigo 10º § único da convenção de 21 de Junho de 1843,
para considerar e resolver se convinha ou não a continuação do estabeleci-
mento; e ali foi unanimemente resolvido, na sessão de 26 de Janeiro de 1853,
que ele continuasse, na forma da dita convenção e dos estatutos, até 1858. 

Donde resulta que o Governo:

• ou pelas di sposi ções do Códi go de Comércio, e princípios gerais de
direito;

• ou pelas disposições das leis de 7 de Abril de 1838, e 21 de Abril de
1843, e decreto com força de lei de 11 de Outubro de 1852;

• ou pelas cláusulas ou disposições do estatuto, sancionado pelo decreto
de 7 de Agosto de 1843:

não tem direito de dissolver a Companhia, ou retirar-lhe a aprovação do
seu estatuto, antes de 1858.

§ 3º 
Resta, porém, fazer uma importante observação.
É da máxima evidência que o Governo, retirando o subsídio à Companhia

e dispensando-a das obrigações da lei, pelo decreto de 11 de Outubro de 1852,
por motivos, nem considerados nem estipulados na mesma lei e decreto de 7
de Agosto de 1843, praticou um acto violento e injusto; e expôs a Companhia
a desastrosas perdas, por isso que ela tinha alargado o círculo das suas oper-
ações, contando com a gerência daquela lei até 1858 – mas em vista de quanto
fica exposto, o acto de retirar-lhe a aprovação do seu estatuto, ou ordenar a sua
dissolução, antes daquele ano, seria ainda mais injusto e violento, e mais desas-
troso; e um ataque directo à propriedade particular dos accionistas e credores.

Se o Governo em Outubro de 1852, e na ocasião em que retirou o subsí-
dio, ordenasse a liquidação da Companhia – esta disposição tinha toda a ile-
gal idade e injustiça que fica demonstrada – mas apresentaria então alguma
coerência. Eram duas violências a qual a maior, mas que podiam ter afinidades
– pretextando-se que o Governo, na ocasião em que cessava o subsídio, e antes
que a Companhi a entrasse em operações puramente comerciais, queri a li-
quidar efectivamente o que l he devia, ou ela a ele, independentemente da
demonstração que oferecem os balanços anuais, e o que efectivamente se deu
por essa ocasião (Novembro de 1852).

A consequência lógica, porém, deste passo da parte do Governo, seria que
ele reconhecia que existia um rigoroso contrato com a Companhia, e que que-
ria fixar a indemnização que tinha a dar, assim pelas perdas efectivas até 1852,
como pelos lucros cessantes até 1858.

Mas se isto se não fez em 1852 – ou porque se não queria reconhecer
aquele direito; porquanto o ministro do Reino disse nas Cortes que estava per-
suadido que não existia contrato entre a Companhia e o Estado – ou porque se
considerou o subsídio como uma prestação anual, para fazer um determinado
serviço, também anual, amovível à vontade do Governo, como disseram tam-
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bém nas Cortes os defensores do decreto de 11 de Outubro – o certo é que a
violência, que então se poderia dizer coerente com a primeira, hoje é inteira-
mente contraditória e absurda.

A liquidação da Companhia em Novembro ou Dezembro de 1852, ofere-
ceri a em resultado o estado preciso do estabelecimento no f im da gerência
subsidiada e ali se veria que o seu primitivo fundo de 1 032 contos, por efeito
das operações dessa Gerência, se achava desfalcado das segui ntes adições,
pelas quais o Governo seria responsável:

1.ª -da quantia de 64 445$825 reis que a Alfândega do Porto lhe não
entregou do subsídio do ano de 1846 a 1847, e que até ao presente se
acha em dívida.

2.ª -da quantia de 16 754$906 reis, importe dos géneros e dinheiros
entregues à Junta Provi sória durante a guerra civil  daquele ano,
porque o Governo é responsável.

3.ª -da quanti a de 19 452$080 reis, perda experimentada no últi mo
período, ou desde 30 de Junho até Novembro de 1852;

4.ª -f inalmente, de todas as perdas que a l iquidação prematura podia e
devia ocasionar, assim nos vinhos existentes no Porto e nos diversos
países estrangeiros, como na realização das dívidas activas e venda
das propriedades.

A liquidação em 1854, ofereceria, pelo contrário, o estado da Companhia
depois de operações que mudaram inteiramente aquela situação pela compra e
venda e carregações de 12 a 15 mil pipas que nestes dois anos têm entrado na
massa então existente e se confundiram, lotaram e misturaram com todos os
vinhos em ser, daquela época.

De modo que, se a liquidação se f i zesse agora, com o f im de f ixar a
responsabilidade do Governo em 1852 (se ele entende que não tem nenhuma
desde 1852 a 1858), haviam de forçosamente extremar-se as operações novas
das antigas, o que não pode fazer-se depoi s de tudo confundi do, senão
tomando por base esse mesmo balanço de Novembro do dito ano de 1852 –
isto é, há-de fazer-se agora, por um acto ilegal e violento e de desastrosas con-
sequências, aquilo mesmo que tem de se verificar regular e legalmente em
1858, se o Governo nessa época tiver a mesma ideia de considerar que o seu
contrato foi só até 1852.

Assim, ou o Governo reconheça que a sua responsabilidade é até 1852 ou
até 1858, a dissolução antecipada da Companhia, antes do tempo marcado no
estatuto, é um acto de inaudita violência e ilegalidade – e além disso, absurdo
e inútil – porque nem apresenta a situação da Companhia na época em que
findou a gerência subsidiada = 1852 = nem o estado del a no fi m da sua
duração legal = 1858 =

(Arquivo da Real Companhia Velha)




