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O LEGADO DA REAL COMPANHIA VELHA
(COMPANHIA GERAL DA AGRICULTURA
DAS VINHAS DO ALTO DOURO) AO ALTO

DOURO E A PORTUGAL (1756-2006)

Fernando de Sousa

INTRODUÇÃO

Em 10 de Setembro de 1756, no âmbito da política pombalina de fomento
económico e reorganização comercial do país, de inspiração mercantilista,
assente na formação de várias companhias monopolistas e privilegiadas, foi
criada a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, destinada
a garantir e promover, de forma articulada, a produção e comercialização dos
vinhos do Alto Douro, a travar a concorrência de outros vinhos portugueses de
inferior qualidade, a limitar o predomínio e mesmo o controlo desta actividade
económica pelos ingleses e, logicamente, a aumentar os rendimentos da Coroa
provenientes do comércio dos vinhos do Alto Douro, que vieram a ser uma das
maiores fontes de receita do Estado português.

A sua criação tem a ver, por um lado, com a política pombalina de nacio-
nalização do sistema comercial português, arredando ou limitando drastica-
mente, neste caso, a preponderância dos ingleses no sector dos vinhos e, por
outro lado, com a crise que os vinhos do Douro conheceram de 1740 em diante,
sobretudo entre 1750-1755 (menos grave, contudo, do que as exposições dos
procuradores da cidade do Porto e das comunidades religiosas interessadas no
Alto Douro fazem crer), traduzida na baixa das exportações e dos preços e no
desprestígio do produto no seu principal mercado, o inglês.

Não foi a primeira companhia majestática a ser constituída, uma vez que
Sebastião José de Carvalho e Melo (1699-1782), ministro de José I (1750-1777),
tinha já anteriormente formado a Companhia do Comércio Oriental (16 de Março
de 1753) e a Companhia do Grão-Pará e Maranhão (6 de Junho de 1755). Nem foi
a última. Mas foi aquela que mais viva resistência popular suscitou e a que mais
ataques sofreu por parte dos comerciantes ingleses. Foi a que obteve resultados
mais profícuos e duradouros, desenvolvendo uma acção contínua e altamente efi-
caz na defesa da qualidade do Vinho do Porto. Foi a que revelou maior duração
temporal, quer como companhia majestática dotada de inúmeras prerrogativas,
quer como mera sociedade comercial, de tal forma que, sob esta categoria, man-
teve-se até hoje, conservando a sua original denominação e marca comercial.
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Nenhuma outra empresa se lhe pode comparar na História do Portugal Con-
temporâneo, pela importância económica de que a sua actividade se revestiu
para o Porto e para Portugal, pela diversidade e multiplicidade de competências
e privilégios que assumiu – como se escrevia em 1775, “a mais poderosa de
Portugal e não há outra alguma nos países estrangeiros que possa competir com
ela” –, mas também pela força dos lóbis que organizou ao longo da sua histó-
ria, mantendo sempre representantes e agentes seus, formal e informalmente,
no centro do Poder, em Lisboa e no Rio de Janeiro, junto dos órgãos de sobe-
rania – Governo desde sempre e Parlamento de 1821 em diante –, bem remu-
nerados – engane-se quem pensa que esta questão é de hoje –, e ainda pelas pai-
xões e polémicas que desencadeou.

Nenhuma outra instituição foi objecto de tantos opúsculos, memórias e
representações, contra e a favor da sua existência. Nenhuma outra empresa
nacional foi tão debatida, criticada e defendida na imprensa e no parlamento,
até 1853.

A todos os títulos, estamos perante uma Instituição excepcional. Porque a
Companhia “era um Estado no Estado” (Tomás Ribeiro), “uma república sobe-
rana” (Latino Coelho), um “corpo político e uma sociedade mercantil, um
corpo de economia política” dotado de “múltiplas funções e amplas prerrogati-
vas e privilégios de poderes públicos” (Vital Moreira), isto é, com jurisdição
própria, constituindo-se mesmo em tribunal.

Neste ano das comemorações dos 250 anos da existência da Companhia –
de vida ininterrupta, uma vez que, como bem dizia Manuel da Silva Reis, nunca
a Companhia, no último quarto de milénio, fechou as suas portas –, tendo em
consideração que a sua História foi publicada, em volume autónomo, pelo
CEPESE e pela Real Companhia Velha, importa fazer um balanço dos serviços
prestados ao Estado, ao Alto Douro e ao comércio do Vinho do Porto por esta
Instituição, precedida de um sumário dos períodos em que se pode dividir a sua
longa existência, para uma melhor compreensão do legado que nos deixou.

A história da Companhia, tendo em atenção a sua natureza, vida econó-
mica, funções e relações com o Estado, divide-se em seis períodos:

1. Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, majestática
(1756-1834)

Apesar de sabermos que a Companhia, após a revolução liberal de 1820 e
a independência do Brasil em 1822, não mais voltou a ser a mesma, de reco-
nhecermos as dificuldades por que passou com as lutas liberais – a perturbação
da vida da Companhia, a partir de 1827, transparece claramente nas suas fon-
tes documentais – e de verificarmos que, após 1832, institucionalmente, deixou
de existir na prática, dividida entre a Régua e o Porto e com uma actividade
muito mais reduzida, consideramos ser incontroverso que 1834 constitui, efec-
tivamente, o fim do seu primeiro ciclo de existência. Enquanto companhia pri-
vilegiada típica do Antigo Regime, extingue-se definitivamente.
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2. Companhia dos Vinhos do Porto, mera sociedade comercial (1834-1838)
Embora deva ser considerado como um período de transição, arrastando-se

com dificuldades financeiras e económicas quase insanáveis, a verdade é que
este quadriénio, desconhecido pelos historiadores, corresponde, efectivamente,
a uma nova etapa da vida da Companhia, obrigada a abandonar a anterior
designação institucional, a formar novos estatutos e a traçar uma estratégia de
sobrevivência que veio a concretizar com sucesso.

3. Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, com fun-
ções de disciplina e fiscalização económica (1838-1843)

Trata-se de uma nova época na história da Empresa, que recupera a sua tra-
dicional designação, reconhecendo o Estado, pelas funções que lhe comete, a
importância do saber acumulado e das suas infra-estruturas para a regulariza-
ção da produção, transporte e comércio do vinho do Alto Douro.

4. Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, enquanto
instância de regulação e fiscalização (1843-1852)

A partir de 1843, vamos assistir a um significativo reforço dos poderes
delegados pelo Estado à Companhia, assim como das contrapartidas recebidas
por esta, a justificar, ao contrário do que tínhamos escrito anteriormente, a
autonomização desta época. O ano de 1852, como já demonstrámos em traba-
lho anterior, constitui um corte determinante, acabando, de forma abrupta mas
irreversível, com as relações entre o Estado e a Companhia.

5. Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, simples
sociedade comercial (1852-1960)

Neste longo período, a Companhia passou a distribuir dividendos aos seus
accionistas a partir de 1861, passou a sociedade anónima em 1878 e acertou
contas com o Estado em 1937.

6. A Real Companhia Velha ou Companhia Geral da Agricultura das
Vinhas do Alto Douro (1961-2006)

A partir de 1960, graças à iniciativa e acção de Manuel da Silva Reis, a
Companhia conheceu uma significativa expansão, dando início a um impor-
tante processo de aquisições de outras empresas de vinho do Porto. Este alar-
gamento da sua actividade, que veio a dar origem ao maior grupo económico
ligado ao Vinho do Porto, foi duramente abalado na sequência da revolução de
25 de Abril de 1974, para, a partir de 1978, renascer, ainda com Manuel da
Silva Reis que, em 2002, por problemas de saúde, nomeou Pedro Silva Reis
para lhe suceder na presidência da Companhia.

Importa ainda esclarecer que a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas
do Alto Douro foi referida sob várias designações que vão desde a Companhia
do Alto Douro, Companhia do Douro, Companhia das Vinhas do Alto Douro,
Companhia dos Vinhos, Companhia dos Vinhos do Porto (nome também dado à
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Companhia, desde as suas origens, nomeadamente pelos ingleses e no Brasil),
Royal Oporto Wine Company, Real Companhia dos Vinhos do Porto, Companhia
Real do Porto, Real Companhia dos Vinhos, Real Companhia Velha e, simples-
mente, Companhia, algumas das quais ainda mantém, devidamente registadas.

Sendo o título de Real Companhia Velha aquele que constitui a designação
mais corrente das últimas décadas e o que, ao presente, identifica melhor a
Empresa, importa apresentar uma pequena explicação sobre o mesmo. Na sequên-
cia da criação da Real Companhia Vinícola do Norte de Portugal, em 1889, com
instalações no Porto e armazéns em Vila Nova de Gaia, à semelhança do que acon-
tecia com a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, a simples
designação de Companhia, até então inequívoca, passou a ter duplo significado, a
designar ambas as empresas, de tal forma que, popularmente, quando se falava da
Companhia, acrescentava-se a velha ou a nova, sendo a Companhia Velha a pom-
balina e a Companhia Nova a que datava de finais do século XIX.

A Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, que sofreu
uma forte concorrência da sua rival, decidiu registar o nome de Real Compa-
nhia Velha como propriedade sua, nos termos do Código da Propriedade Indus-
trial, em 1948.

O registo desta marca passou a constar dos rótulos dos vinhos da Empresa,
embora os relatórios da direcção continuassem a mencionar, apenas, a Compa-
nhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro. A partir de 1961, com a
chegada de Manuel da Silva Reis à presidência da direcção da Companhia, o
nome Real Companhia Velha passou a sobrepor-se à designação tradicional,
multissecular e demasiadamente extensa sob o ponto de vista comercial –
embora esta nunca tivesse sido abandonada, até ao presente, dado o significado
histórico que mantinha e mantém.

A Companhia teve sede no Porto, até 1961, na rua das Flores. Neste ano,
foi transferida para Vila Nova de Gaia, à rua da Carvalhosa, n.º 153. E passou,
em seguida, no ano de 1972, para a rua Azevedo Magalhães, n.º 314, em Vila
Nova de Gaia, para as instalações que pertenciam à Real Companhia Vinícola
do Norte de Portugal, entretanto adquirida, sede que ainda mantém ao presente,
e na qual conserva o seu excepcional Arquivo Histórico, que cobre os 250 anos
da sua existência.

Quadro n.º 1 – Instituição diplomas de prorrogação da Companhia (1756-1858)

•  1756.09.10 – Alvará de instituição da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro
•  1776.08.28 – Alvará de prorrogação por mais 20 anos, a começar em 1.1.1777
•  1796.10.20 – Alvará de prorrogação por mais 20 anos, a começar em 1.1.1797
•  1815.02.10 – Alvará de prorrogação por mais 20 anos, a principiar em 1.1.1817 
•  1834.05.30 – Decreto de extinção os privilégios da Companhia
•  1834.11.04 – Decreto da instituição da Companhia dos Vinhos do Porto por 12 anos
•  1838.04.07 – Carta de lei restabelecendo a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto

Douro por 20 anos
•  1852.10.11 – Decreto-lei cessando os direitos e obrigações recíprocos entre o Governo e a Companhia
•  1858.04.06 – Alvará de prorrogação da Companhia por 20 anos (associação puramente mercantil)

Nota – A partir de 1858, o Estado deixa de intervir.
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Definidos os grandes períodos da história da Companhia e esclarecidas as
múltiplas designações que a mesma conheceu, vejamos então os serviços pres-
tados à causa pública pela Real Companhia Velha.

1. A COMPANHIA E OS SERVIÇOS PRESTADOS AO ESTADO E
AO ALTO DOURO ENQUANTO COMPANHIA MAJESTÁTICA

A Companhia, além de proceder à demarcação primordial do Alto Douro 
e às outras demarcações efectuadas no século XVIII, de exercer as funções 
oficiais de defesa dos interesses económicos do Douro e de disciplina e regu-
lação da produção e comércio dos vinhos do Douro, razão pela qual detinha 
privilégios exclusivos e amplas prerrogativas que faziam dela um verdadeiro
“corpo político com autoridade e jurisdição” (Magalhães Sequeira, 1838), pres-
tou ainda outros serviços à causa pública, já por sua inteira iniciativa – cons-
trução de navios, criação de fábricas, pescarias do Algarve, estabelecimento de
socorros a náufragos – já porque lhe foram cometidas pelo Estado determi-
nadas funções por “delegação de soberania”, nomeadamente no domínio das
obras públicas, do ensino, cobrança de impostos e da concessão de crédito, e
até atestações às pessoas que pretendiam embarcar para o Brasil (avisos e ordens
de 20 e 26 de Agosto de 1761), e as tinham de apresentar à Junta do Comércio,
em Lisboa.

Quadro n.º 2 – Estatutos da Companhia (1761-2006)

•  1756 – Alvará de instituição da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, de 10.09.1756
•  1761 – Alvará dos estatutos particulares, de 10.02.1761
•  1834 – Decreto de 04.11.1834, da Companhia dos Vinhos do Porto
•  1837 – Decreto de 17.11.1837, da Companhia dos Vinhos do Porto
•  1843 – Decreto de 07.08.1843, da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro
•  1858 – Alvará de 06.04.1858, da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro 
•  1878 – Estatutos de 07.04.1878, prorrogando por 99 anos a Companhia – estes estatutos foram altera-

dos em 1946, 1961, 1963, 1972, 1981, 1984, 1986, 1987 (três vezes), 1988 (três vezes) e 1989
•  1972 – Constituição de uma Companhia Comercial, denominada Companhia Geral das Vinhas do

Alto Douro e Real Companhia Vinícola do Norte de Portugal (agrupamento complementar de
empresas, S.A.R.L.), que adoptou também a denominação de Vinicolândia

Quadro n.º 3 – Administração da Companhia (1756-2006)

•  1756-1834 – Junta composta por provedor, 12 deputados e 6 conselheiros (provedor, vice-provedor
e 7 deputados, a partir de 1760; conselheiros, a partir de 1760, só esporadicamente)

•  1834-1837 – Administração composta de presidente e 4 administradores
•  1837-1843 – Administração composta por 3 administradores
•  1843-1858 – Direcção constituída por presidente e 4 directores
•  1858-1973 – Direcção constituída por presidente e 2 directores
•  1973-1975 – Junta da Administração constituída por 3 a 5 membros
•  1975-1978 – Comissão Administrativa, na sequência da intervenção do Estado
•  1978-2006 – Junta da Administração constituída por 3 a 5 membros
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É certo que algumas iniciativas decorrem da Companhia enquanto socie-
dade comercial, interessada, portanto, como qualquer outra empresa, em acau-
telar e expandir os seus negócios, a remunerar os capitais dos seus accionistas,
enfim, a consolidar resultados e aumentar os proveitos. Outros, porém, revelam
propósitos de bem comum, de interesse público, que extravasam claramente as
preocupações de uma corporação comercial, ainda que privilegiada, a ressalvar
a sua atenção quanto aos interesses materiais e culturais do Porto e do Norte de
Portugal, fazendo dela, indubitavelmente, a sua Instituição mais importante nos
finais do Antigo Regime (1756-1834), como escreveu Rebelo da Costa, em
finais de Setecentos, a sua “grande alma”.

1.1. Iniciativas próprias

Por sua iniciativa ou sugestão governamental, e para segurança, consolida-
ção e expansão das suas actividades, assim como em nome do bem comum, a
Companhia:

• arreigar no Brasil, desde o século XVIII até ao presente, de modo incom-
parável com qualquer outra empresa – tanto mais que manteve o seu
monopólio –, o gosto pelo Vinho do Porto e pelos Vinhos do Alto Douro;

• propôs ao Governo a construção de duas fragatas de guerra, em 1761, para
proteger os navios que saíam do Porto, assim como a criação do imposto
destinado a tal objectivo, passando a Junta, o seu órgão de administração,
a constituir, para tal efeito, uma Junta da Administração da Marinha;

• em 1780, apresentou à rainha uma proposta no sentido de estabelecer uma
nova companhia de lanifícios para o desenvolvimento das fábricas da
Covilhã e Fundão. A rainha aceitou, mas, por considerar que não se
podiam violentar os accionistas, que teriam de entrar com 100 000 réis
cada um pelos lucros acumulados, e colocando dúvidas quanto à possibi-
lidade de se destinarem os fundos da Companhia para outro ramo de
comércio, esta proposta nunca teve concretização;

• prestou um importante papel no desenvolvimento das pescarias do
Algarve, em particular na fundação de Vila Real de Santo António e valo-
rização de Monte Gordo. Na sequência da fundação da Companhia Geral
das Reais Pescarias do Reino do Algarve, em 15 de Novembro de 1773,
da destruição do povoado de Monte Gordo, onde mais de 100 barcos
(muitos deles pertencentes a espanhóis) e mais de 8 000 pessoas traba-
lhavam na pesca da sardinha, e da edificação de Vila Real de Santo Antó-
nio (1774), a Companhia, por carta de 30 de Outubro de 1773, foi cha-
mada a participar no restabelecimento daquela famosa pescaria. A Junta,
que logo em Novembro de 1773 enviou um comissário para Monte
Gordo, mandou construir em Vila Real de Santo António dois grandes
edifícios para a Associação de Pescaria da Sardinha que, concluídos em
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1779, atingiam os 25 contos; promoveu, no Porto, os apetrechos necessá-
rios para tal objectivo, e congregou vários comerciantes para investirem
os seus capitais naquela região. Os resultados, porém, foram desastrosos,
quer para as pescarias de Monte Gordo, quer para as oito sociedades então
constituídas, de tal modo que, no final do reinado de José I, em 1777, das
48 barcas mandadas construir, apenas subsistiam 10, uma das quais per-
tencente a José Martins da Luz a Companhia e os negociantes que a ela
se associaram perderam “imensos cabedais no Algarve”;

• construiu a Casa da Companhia na Régua, numerosos armazéns no Alto
Douro e nos cais do rio Douro, armazéns e tanoarias no Porto e Vila Nova
de Gaia; e em consequência do privilégio das aguardentes de que gozava,
estabeleceu nas três províncias do Norte de Portugal, Beira, Minho e Trás-
-os-Montes, fábricas de destilação de vinhos que ultrapassavam as oito
dezenas;

• construiu junto ao arsenal da Ribeira do Douro uma caldeira para con-
servação das aduelas e arcos, passando a usar para aquelas madeira de
carvalho nacional (aviso de 26 de Fevereiro de 1781);

• em 1784, mandou vir de Inglaterra quatro bombas destinadas a prestar
serviço nos incêndios da cidade do Porto, no valor de 690 000 réis. A
Administração da Companhia deu então ordens aos 95 propostos ou
taberneiros da cidade para, quando tocasse a fogo, todos eles atenderem
com os baldes que lhes tinham sido entregues, aos locais dos sinistros, sob
pena de expulsão; esta determinação foi seguida, a partir de então, “invio-
lavelmente”, até 1834, “com muita utilidade do público, tendo livrado
muitas propriedades de terem sido incendiadas”;

• aproveitando o estabelecimento das relações diplomáticas entre Portugal
e a Rússia (país que, na viragem do século XVIII para o século XIX, com
excepção da Inglaterra, constituiu o maior fornecedor das nossas impor-
tações) em 1779-1780, abriu os portos da Rússia e países bálticos aos
vinhos do Norte de Portugal e foi responsável pela nomeação do primeiro
cônsul português em São Petersburgo;

• introduziu em Portugal a produção de arcos de ferro, criando em Crestuma,
Vila Nova de Gaia, a partir de 1791, uma Fábrica de Verguinha e de Arcos
de Ferro, movida a energia hidráulica, para serem utilizados nas pipas e
tonéis, tendo mandado previamente estagiar, na Rússia, o técnico que ficou
encarregado da mesma, de forma a evitar a importação daqueles utensílios;

• prestou relevantes serviços durante as invasões francesas (1808-1812) ao
Estado, garantindo às forças portuguesas e às forças aliadas inglesas,
comandadas pelo duque de Wellington, um permanente abastecimento de
tudo quanto era necessário, quer no Porto, quer através do rio Douro e da
estrada que mandou construir da Régua a Barca de Alva, à medida que o
exército se deslocava para o interior do Norte de Portugal e mesmo para
Espanha, fornecendo vinhos e produtos alimentares aos Hospitais Milita-
res do Porto, pagando o fardamento de militares e aboletando tropas em
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armazéns seus, o que exigiu da Companhia um elevado esforço financeiro
de que nunca foi totalmente ressarcida;

• remeteu, em 1812, por determinação régia, bacelos de diversas qualida-
des para o Brasil, a fim de aí serem plantados, não tendo a experiência,
contudo, obtido sucesso;

• contribuiu e adiantou verbas, por várias vezes, a favor do resgate dos cati-
vos portugueses em Argel e do estabelecimento da paz com as Regências
de Argel e Tunes;

• estabeleceu na Foz do Douro, a partir de 1828-1829, em consequência dos
numerosos naufrágios que aí ocorriam, o primeiro estabelecimento de
socorros a náufragos em Portugal, a Casa de Asilo dos Naufragados, que
passou a estar sob sua inspecção, sendo pagas as despesas da mesma pelo
cofre das obras da barra do Porto; e as despesas efectuadas com a cons-
trução do salva-vidas e equipamento suportadas pela Companhia, a qual
mandou ainda construir, na Fábrica de Crestuma, o canhão e projécteis
destinados a levar as cordas até aos navios em perigo, para retirar as pes-
soas. Transformada em hospital durante o cerco do Porto, arruinada e ven-
dida em hasta pública, após 1834, a um particular, o desaparecimento da
Casa de Asilo dos Naufragados veio a ter dramáticas consequências para
o salvamento dos náufragos na barra do Douro.

1.2. Obras públicas

De acordo com o aviso de 28 de Julho de 1757, a “utilidade pública” cons-
tituía o objecto das companhias de comércio, logo, da Companhia, razão pela
qual esta devia “fazer quebrar e abrir os pontos, rochedos e recifes que dificul-
tam e fazem difícil a navegação do Douro”, uma vez que, “para se fazer tais
obras é que se concedem os exclusivos”. Para tal, o rei mandaria assistir a
Companhia “com engenheiros e com as achegas dos povos”.

Foi assim que, desde cedo, a Companhia se empenhou na melhoria das con-
dições de navegabilidade do rio Douro e nas estradas do Alto Douro, sobretudo
a partir do momento em que a sua situação económica e financeira começou a
melhorar e passou a arrecadar, em nome do Governo, os impostos sobre vinhos,
aguardentes e vinagres.

Numerosos foram os trabalhos públicos desenvolvidos pela Companhia:

• procedeu à destruição dos nasceiros e pesqueiros que pululavam ao longo
do rio Douro, impedindo a navegação (alvará de 16 de Dezembro de
1773); os açudes, azenhas, pesqueiros e nasceiros constituíam obstáculos
artificiais à navegação do rio Douro, oferecendo os respectivos proprietá-
rios ou utilizadores uma dura resistência à sua destruição por parte da
Companhia, que nem sempre atingiu os objectivos que pretendia. A
Comissão do Comércio da Praça do Porto, em 1822, achou necessário
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ampliar a navegação do rio Douro, a qual se encontrava altamente difi-
cultada:
• pela multiplicidade de pesqueiros e açudes de particulares;
• pela inexistência de estradas marginais ao rio ou mesmo caminhos para

alagem dos barcos;
• pelos muitos escolhos existentes.

Em crítica velada à Companhia, considerava que, mais do que fazer “cus-
tosos cais à beira do Douro”, era necessário resolver aqueles obstáculos e abrir
estradas que, das margens do rio se dirigissem aos grandes centros das provín-
cias do Norte de Portugal. Ainda por 1842, só entre o Porto e a Régua existiam
171 pesqueiras e 13 nasceiros (Teodoro de Matos), grande parte dos quais vin-
dos já do século XVIII;

• regularizou o curso do rio Douro, tornando-o navegável até à fronteira
com Espanha, graças à destruição do Cachão da Valeira ou de São Sal-
vador da Pesqueira (1780-1792, apesar de os trabalhos complementares
terem continuado até 1811), de muitas outras rochas “ou pedras do rio”,
de açudes e pesqueiras que impediam a regular navegação dos barcos
rabelos, permitindo, assim, a abertura do Douro Superior à produção do
Vinho do Porto; e procedeu, em 1790, através de dois dos seus comissá-
rios, à exploração e descrição do rio Douro e freguesias de ambas as mar-
gens, a montante do Cachão da Valeira;

• superintendeu e administrou economicamente as obras da barra do rio
Douro, da estrada marginal Porto à Foz do Douro, rompendo, para tal, as
fragas do monte da Arrábida, os cais do mesmo rio – do Castelo de São
João da Foz até à capela do Anjo e outro em Massarelos – e a construção
da ponte de Campanhã sobre o rio Tinto, cedendo, dos seus cofres, ini-
cialmente, 400 000 cruzados referentes a acções da Companhia de que se
perdera o rasto dos titulares, e recolhendo e aplicando o imposto dos 100
réis por tonelada que recaía sobre as embarcações de comércio que entras-
sem no porto (1790-1834); aqui trabalharam os engenheiros Reinaldo
Oudinot e sobretudo, Luís Gomes de Carvalho;

• por alvará de 13 de Dezembro de 1788, a Companhia foi encarregada da
construção das estradas do Alto Douro, a fim de beneficiar a agricultura
e comércio dos vinhos da região, nomeadamente, abrir uma estrada que
auxiliasse a navegação dos barcos no rio Douro na altura do ano em que
a escassez da água dificultava a “pronta navegação”. A Junta e Intendên-
cia das Estradas e Caminhos do Douro foi criada em 25 de Fevereiro de
1789, começando desde logo a cobrar-se os impostos estabelecidos para
tal fim, assim como a construção das estradas, sob a direcção do enge-
nheiro francês de pontes e calçadas José Auffdiener; numerosas estradas
foram então construídas sob a inspecção da Companhia, como a estrada
Porto-Mesão Frio-Régua e Régua-Barca de Alva; e procedeu-se também
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à construção/beneficiação de outras estradas no Alto Douro, nomeada-
mente Régua-Santa Marta-Cumieira-Vila Real, Lamego-Britiande-Régua
e Pinhão-Provesende.

Neste domínio das obras públicas, a intervenção da Companhia foi muito polé-
mica e objecto de duras críticas no tempo das Cortes Constituintes (1821-1823),
por se entender que os trabalhos realizados não justificavam as verbas gastas.

Em 18 de Setembro de 1821, as Cortes Constituintes, em ordem a “reme-
diar abusos e delapidações”, ordenou à Companhia que suspendesse imediata-
mente as obras relativas às estradas do Douro e prestasse contas ao Chanceler
da Relação do Porto, ficando apenas com o encargo de arrecadar a contribui-
ção das estradas, mas por carta de lei de 1823, aquela passou, de novo, a supe-
rintender nas estradas do Douro. As verbas gastas nas estradas do Douro, em
1825, ultrapassavam os três milhões de cruzados, continuando, porém, os trans-
portes e comunicações terrestres do Alto Douro, em “péssimo estado”.

Seja como for, a Companhia, ao longo do rio Douro, ao abrir estradas e
caminhos, ao construir pontes, cais e armazéns, ao regularizar o curso do rio,
como bem referiu Gaspar Pereira, “legou ao Douro um vastíssimo património”,
mas também ao Porto, onde a estrada marginal até à Foz do Douro, os cais e
paredões construídos nas duas margens do rio se mantiveram operacionais até
ao século XX.

1.3. Ensino técnico

À Companhia se deve a iniciativa da criação do ensino superior técnico no
Porto, que esteve na origem do ensino universitário da cidade, nomeadamente:

• a Aula de Náutica (alvará de 30 de Agosto de 1762), destinada a preparar
os oficiais que iriam servir nas duas fragatas de guerra do Porto para
cobrirem a costa e protegerem as esquadras de comércio com destino ao
Brasil, a primeira escola de ensino superior público da cidade;

• a Aula de Debuxo e Desenho (decreto de 27 de Novembro de 1779),
visando ministrar o curso de pilotagem, mas preparando, também, os
jovens para o comércio e indústria;

• a Academia Real da Marinha e Comércio (alvará de 9 de Fevereiro de
1803), em substituição das Aulas de Náutica e de Debuxo e Desenho, que
fornecia cursos preparatórios, instrução industrial e de exercícios de
manobras navais, transformada em Academia Politécnica, em 1837, e
mais tarde na Universidade do Porto.

Estes estabelecimentos funcionaram debaixo da sua inspecção e adminis-
tração económica, cabendo-lhe mesmo nomear os funcionários, com excepção
dos lentes, professores e substitutos, que propunha sob consulta ao rei, e do
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director literário da Academia, cargo que surgiu em 1817 e que era de nomea-
ção régia. Todos os lentes, alunos e funcionários tinham como juiz privativo o
conservador da Junta da Administração da Companhia.

1.4. Concessão de crédito, empréstimos e adiantamentos de verbas

A Companhia funcionava, também, como banco do Douro e banco do
Estado. De acordo com os estatutos gerais de 1756, a Companhia emprestava
aos lavradores do Alto Douro (e não apenas aos privilegiados ou mais abasta-
dos, ao contrário do que se tem escrito), até ao juro máximo de 3% ao ano, as
verbas necessárias para as despesas do granjeio e colheita dos vinhos, não
podendo tais empréstimos ultrapassar a verba correspondente a metade do
valor dos vinhos que cada lavrador costumava recolher.

Por outro lado, também concedia empréstimos, forçados ou sugeridos, ao
Governo, quase sempre para satisfazer urgências públicas, os quais eram, mais
tarde liquidados em encontros de contas com o Erário Régio ou o Tesouro
Público, na sequência das verbas resultantes da cobrança de impostos efectuada
pela Companhia, enquanto competência delegada pelo Estado. Assim aconte-
ceu, por exemplo, em 1793, ano em que a Junta da Companhia ofereceu para
as “urgências do Estado” a quantia de 160 contos de réis, sem qualquer encargo
e a ser pago quando fosse possível; e com idêntica finalidade e mesmas condi-
ções, 300 700 cruzados em 1803-1804.

Ao longo dos anos, a Companhia, obedecendo às ordens do Governo, efec-
tuou empréstimos da ordem das centenas de contos à Alfândega do Porto, à
Tesouraria Geral das Tropas do Norte durante as invasões francesas, concedeu
adiantamentos ao Governo (por vezes, de grandes somas, como aconteceu em
1800-1801), foi objecto de vários saques por este, pagou os vencimentos
(mesadas) de diplomatas em Londres, São Petersburgo, etc.

Por portaria de 18 de Outubro de 1820, o “Cofre da Companhia viu-se obri-
gado a aceitar 400 letras em proveito do Tesouro Público”, no valor de 400 con-
tos, levando a que, no ano seguinte, como a portaria de 13 de Março de 1822
demonstra, se encontrasse em situação de défice – o que a obrigou a recorrer
ao Cofre do Depósito Público da cidade do Porto, que lhe emprestou 60 contos
de réis, para além dos 50 contos que já lhe tinha emprestado.

2. OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS AO ALTO DOURO E À PRO-
DUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO DO VINHO DO PORTO ENQUANTO
EMPRESA PRIVADA

Na sequência das leis de 1843 e 1845, a Companhia, para facilitar os
empréstimos aos lavradores do Douro, gozou do privilégio da emissão de
notas, podendo funcionar como banco de crédito e emissor, privilégio que só



FERNANDO DE SOUSA

26

partilhava com o Banco de Portugal e com o Banco Comercial do Porto, facul-
dade esta, porém, que nunca utilizou. Mas estabeleceu uma Caixa Filial na
Régua destinada a conceder crédito aos proprietários do Alto Douro.

A Companhia, renunciando a qualquer lucro, importou do estrangeiro, a
partir de 1865, o enxofre necessário para fornecer o Alto Douro deste produto
destinado a combater a praga do oídio.

Já na segunda metade do século XX, graças à iniciativa de Manuel da Silva
Reis, que passou a governar a Instituição de 1960 em diante, dotou o Alto Douro
de importantes equipamentos e inovou em vários sectores da produção de vinhos:

• introdução pioneira de cubas térmicas e depósitos de aço inoxidável para
tratamento e depósito de vinhos;

• a mais moderna instalação, na Régua, de autovinificação do Norte de Por-
tugal;

• a utilização de camiões cisterna para o transporte de vinhos (1964), a pri-
meira empresa a utilizar este novo tipo de transporte;

• a primeira empresa portuguesa a estabelecer linhas de engarrafamento
totalmente automatizadas;

• a primeira empresa a introduzir tractores no Alto Douro para os trabalhos
agrícolas.

3. QUE IMPOSTOS?

Entre 1758-1834, a Companhia arrecadou em nome do Estado, que para tal
lhe delegou tais funções directamente ou por arrendamento, 22 contribuições,
direitos ou impostos régios, discriminando nós a sisa por 12 ramos ou encabe-
çamentos, de acordo com o método de cobrança das mesmas.

Esses impostos eram os seguintes:

• Academia Real da Marinha e Comércio (1803-1833);
• Canadagem (1774-1834);
• Casa Pia (1794-1833);
• Direito Adicional, 1.º (1800-1834);
• Direito Adicional, 2.º (1804-1834);
• Direito Adicional, 3.º (1805-1807);
• Direito Adicional Novo (1804);
• Entradas (1773-1832);
• Estradas do Douro (1789-1833);
• Fragatas de Guerra ou Contribuição dos 2% (1761-1778);
• Imposição da Cidade do Porto (1774-1823);
• Imposição de Guerra (1.ª) (1808-1834);
• Imposição de Guerra (2.ª) (1811-1834);
• Imposição de Matosinhos e Leça (1774-1832);
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• Obras da Barra (1790-1834);
• Obras Públicas da Cidade do Porto (1758-1833);
• Obras do Rio Douro (1779-1834);
• Real de Água (1774-1833);
• Sisa de Aguiar de Sousa (1774-1829);
• Sisa de Azurara (1774-1831)
• Sisa de Bouças e Lordelo (1774-1830);
• Sisa da Feira (1775-1825?);
• Sisa de Gaia (1774-1833);
• Sisa de Gondomar (1774-1830);
• Sisa da Maia (1774-1830);
• Sisa de Matosinhos e Leça (1774-1830);
• Sisa de Penafiel (1774-1830)
• Sisa do Porto (1774-1833);
• Sisa de Refojos (1774-1830)
• Sisa de S. João da Foz (1774-1833);
• Subsídio Literário (1773-1834);
• Subsídio Militar (1773-1834);
• Ver o Peso (1774-1834).

Estes impostos ou direitos, com excepção da canadagem e fragatas de
guerra, podem ser reunidos em três grandes grupos:

• direitos de entrada – 1.º, 2.º e 3.º direitos adicionais, entradas, estradas do
Douro, subsídio militar, real de água, 1.ª e 2.ª imposição de guerra, subsí-
dio literário e ver o peso;

• direitos de venda – sisas;
• direitos reais para obras e estabelecimentos públicos – obras da barra,

obras da Academia Real do Comércio e Marinha, e Casa Pia.

CONCLUSÃO

A Real Companhia Velha ou Companhia Geral da Agricultura das Vinhas
do Alto Douro comemora, no presente ano, 250 anos de existência, assumindo-
-se, deste modo, como um exemplo excepcional de longevidade, uma vez que
é a sociedade por acções mais antiga de Portugal.

O embaixador americano em Portugal, na década de 1970, ao visitar a
Companhia, ao conhecer a sua história e ao ver o documento instituidor de
1756, exclamou, com sincera admiração: “Oh my God”, “Oh…my God”… e
acabou por rematar “this Company is older than my country”.

Pois é. A Real Companhia Velha, constituída no rescaldo do terramoto de
1755, assistiu ao nascimento dos Estados Unidos da América (1776), à retirada
da corte portuguesa para o Brasil (1807), às invasões francesas em Portugal
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(1808-1812), à instauração do liberalismo em Portugal (1820), à independên-
cia do Brasil (1822), ao cerco do Porto (1832-1834), às revoltas da Maria da
Fonte e da Patuleia (1846-1847), à queda da Monarquia e à instauração da
República em Portugal (1910), às duas Guerras Mundiais (1914-1918 e 1939-
-1945), à implantação da Ditadura (1926) e à sua extinção com a revolução
militar de 25 de Abril de 1974, à entrada de Portugal na CEE (1986), à queda
do Muro de Berlim, ao desaparecimento da União Soviética, em 1989-1991, e
à destruição do World Trade Centre, em 2001. 

A Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, constituída
em 1756, enquanto instituição majestática, privilegiada, manteve-se até 1834.
Mas, enquanto Sociedade Comercial, perdurou até aos nossos dias, consti-
tuindo um caso único no panorama das empresas em Portugal.

Entre 1834-1838, adoptou a denominação de Companhia dos Vinhos do
Porto, que já utilizava, aliás, mas a partir de 1838, recuperou a antiga denomi-
nação, ao mesmo tempo que voltou a ter funções públicas de regulação e fis-
calização dos vinhos do Alto Douro e que passou a exercer até 1852.

Extintas tais funções públicas, a Companhia regressou ao estatuto de 1834-
-1838, isto é, de sociedade comercial. Em 1878, passou a sociedade anónima,
natureza que manteve até ao presente, tendo conhecido, de 1960 em diante,
agora, sob a designação mais corrente de Real Companhia Velha, um forte
período de expansão, dando origem a um grupo económico que, em 1973-
-1974, ocupava o primeiro lugar no conjunto das empresas e grupos exporta-
dores do Vinho do Porto.

Que conclusões podemos extrair da sua história e do legado que deixou ao
Alto Douro, ao Vinho do Porto e mesmo a Portugal?

A Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, fundada em
1756, revela-se pioneira na demarcação e regulação pública da região viní-
cola do Alto Douro – a primeira a nível mundial, como escreveu François Gui-
chard –, e no regime de protecção da denominação de origem, como Vital
Moreira já sublinhou. Ela simboliza, assim, uma fórmula de protecção, regula-
ção e organização institucional quanto à produção e comercialização do Vinho
do Porto que, embora mudando de natureza ao longo dos séculos e conhecendo
alguns hiatos, se manteve até ao presente, a demonstrar justamente a originali-
dade, pertinência e modernidade da sua criação.

Por outro lado, importa saber qual a importância que a Companhia Geral da
Agricultura das Vinhas do Alto Douro assumiu para o Porto e Norte de Portugal,
nomeadamente quanto à afirmação e desenvolvimento da capital desta região.

O tempo da Companhia, enquanto sociedade majestática (1756-1834) e
enquanto instância reguladora do Vinho do Porto (1838-1852), corresponde a
uma das épocas de maior prosperidade económica, de forte crescimento demo-
gráfico, de inegável renovação urbanística e de mais ampla influência política
do Porto no contexto nacional. E boa parte da justificação histórica e simbó-
lica de o Porto ser a capital do Norte encontra o seu primeiro fundamento na
Companhia, mercê das suas múltiplas actividades económicas nas três provín-
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cias do Norte de Portugal, das obras públicas por si desenvolvidas, das escolas
de ensino superior que sustentou e da valorização socioeconómica do Alto
Douro – sem esquecermos que a sua sede se localizava no Porto, para onde
tudo se dirigia e onde tudo se decidia.

Foi a Companhia, como escreveu Adrien Balbi, que contribuiu, em grande
parte, para enriquecer os negociantes do Porto e fornecer aos seus habitantes
os meios de engrandecer consideravelmente a cidade, de rotear os terrenos em
seu redor, de multiplicar os ramos do seu comércio e da sua indústria e fazer
sentir a influência do seu bem-estar em todo o Minho, boa parte de Trás-os-
-Montes e parte setentrional da Beira.

Foi a Companhia, quanto ao Alto Douro, que, com a sua intervenção,
melhorou a qualidade dos seus vinhos, fez elevar os seus preços, contribuiu sig-
nificativamente para o seu escoamento, encontrou novos mercados e garantiu
em regime de exclusividade a barra do rio Douro para os seus vinhos finos e o
consumo do grande Porto para os seus vinhos correntes, trazendo à região uma
prosperidade até então nunca alcançada.

Se o Porto acabou por se assumir como a capital do Norte, numa feliz sín-
tese das três províncias do Norte de Portugal, Minho, Trás-os-Montes e Beira,
a verdade é que tal matriz se deve, antes de tudo, à Companhia.

A Instituição não é, como alguns autores referiram, um Estado dentro do
Estado, outrossim, é a expressão, a emanação do próprio Estado, um instru-
mento privilegiado para a regulação e controlo do Vinho do Porto, assim se
explicando que, até 1834, detivesse certas funções do próprio Estado no Norte
de Portugal, desde a cobrança de impostos à realização de obras públicas.

Seja como for, a verdade é que o balanço é francamente positivo, “incon-
testável”, quer quanto à agricultura, quer quanto ao comércio português, uma
vez que a Companhia acabou com o monopólio exercido pelos negociantes
ingleses, restaurou o crédito do Vinho do Porto, contribuiu para o crescimento
da população e agricultura do Alto Douro, assim como para a prosperidade da
cidade do Porto e de Portugal, fazendo entrar anualmente no país “uma
grande massa de dinheiro”.

A Companhia foi a primeira Instituição a demonstrar, de modo inequívoco,
uma estratégia de defesa dos interesses do Porto e de afirmação da cidade,
quer no contexto nacional, quer a nível internacional. E constituiu, por outro
lado, um paradigma de organização institucional – sobretudo quanto ao modo
de funcionamento da sua Junta da Administração – que influenciou profunda-
mente e veio a ser adoptado por muitas das principais instituições e clubes da
cidade, de tal modo que sobreviveu até ao presente.

Finalmente, não podemos deixar de valorizar a extraordinária capacidade
de afirmação e sobrevivência da Companhia no mundo dos negócios. A
Empresa, que nunca fechou as suas portas no quarto de milénio da sua exis-
tência, com privilégios ou sem eles, revelou sempre uma invulgar intuição
para se adaptar às novas exigências e condições dos mercados, intervindo na
produção umas vezes, limitando a sua autoridade à comercialização do Vinho
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do Porto como de outros vinhos, aguardentes e vinagres, outras vezes, ora pri-
vilegiando o mercado interno, ora valorizando os mercados externos – o Brasil,
a Inglaterra, a Rússia, os Estados Bálticos, a França, a Alemanha, etc. –, num
jogo bem orquestrado que demonstra um profundo conhecimento do sector
vinícola e das conjunturas económicas, nacional e internacional, contribuindo
de modo determinante para a internacionalização da burguesia de negócios
portuense.

Tendo em consideração a sua história, as múltiplas e complexas funções
que desempenhou, a área de influência em que fez sentir a sua acção e o carác-
ter inovador de muitas das suas iniciativas, o legado da Real Companhia Velha
para o Alto Douro, para o Porto e até para Portugal revela-se inestimável...
uma aquisição para sempre.

Quadro n.º 4 – Presidentes da Administração da Companhia (1756-2006)

Presidente Mandato

Luís Beleza de Andrade 1756-1760
Vicente de Noronha Leme Cernache 1760-1771
Manuel de Figueiroa Pinto 1771-1775
João de Basto Maia Pereira 1773-1778
Bento Luís Correia de Melo 1778-1781
Barnabé Veloso Barreto de Miranda 1781-1800
Gaspar Cardoso de Carvalho e Fonseca 1800-1819
Francisco de Sousa Cirne de Madureira 1819-1826
José Taveira Pimentel de Carvalho 1826-1828
Francisco de Sousa Cirne de Madureira* 1828-1834
António Joaquim de Carvalho Pinho e Sousa* 1832-1834
José Taveira Pimentel de Carvalho 1834-1837
José Pinto Soares 1837-1840
João Teixeira de Melo 1840-1843
Visconde da Várzea 1843-1858
Barão do Seixo 1858-1867
Francisco Diogo de Sousa Cirne 1867-1876
José Pereira da Costa Cardoso 1876-1887
Augusto Coelho Messeder 1887-1890
Conde de Campo Belo 1890-1905
Cristiano Van Zeller 1905-1906
Carlos Cândido de Brito Corte Real 1906-1911
Joaquim Bernardo dos Santos 1911-1923
Alberto Álvares Ribeiro 1923-1926
Gaspar Borges de Castro da Costa Leite 1926-1929
Pedro Inácio Álvares Ribeiro 1929-1960
Manuel da Silva Reis 1960-2002
Pedro Silva Reis 2002-2006  

* Trata-se de duas juntas, funcionando ao mesmo tempo, entre 1832 e 1834, uma liberal, outra miguelista.


