


PORTQ E GALIZA: EMBARCAGOES GALEGAS 
NO TRANSPORTE DE VINHQ DO DOUR0 

(1622 e 1626) 

Por F. RIBEIRO DA SILVA 

0 tema das relaqbes entre o Norte de Portugal e a Espanha, e 
inais especificamente entre o Porto e a Galiza tem vindo a merecer 
tratamento assinaltivel por parte dos estudiosos de ambos os paises 1. 

Parece dado adquirido que, desde tempos recuados e tendo em 
conta as flutua~Cies decorrentes das conjunturas politicas, o rio Minho 
ngo constituiu barreira intransponivel para os povos de um e de outro 
lado e que o mar ofereceu vias de intercarnbio entre os portos e luga- 
res situados a sul e a norte do mesmo rio. 

Para alCm das componentes econ6mica, politica e cultural, as 
ligaqbes entre o Porto e a Galiza durante os sessenta anos de govern0 
colnurn desenvolveram-se tambCm ao nivel da colaboraqgo estreita 
na defesa contra a pirataria procedente do Norte da Europa e do 
Mediterriineo, mediante o estabelecimento de urn sistema de infor- 
magees, apoiado em postos costeiros intermCdios, e o desencadear 
de acqbes de vigilancia em cooperaq80 2. 

1 Citarei apenas os trabalhos recentes de Aurilio de Oliveira e Jaime Garcia Lom- 
bardero, Aigrms dados em torrzo das rela~6es econdmicas elttre o Porto - sua regitio e a 
Galiza na ipocu nzsderna - sics. XVIZ-XVIZI, in <(Revista de Histbria),, volume 11, Porto 
1979, pigs. 119-147 e de Jose Marques, Rela~Ges Eco?zdrnicas do Norte cie Portugal corn 
o Reirzo de Castela no siculo XV, sep. de cBracara Auguha)) , Tomo XXXII, fasc. 73-74 
(85-89, Braga, 1978. 

Remeto o leitor para a bibliografia neles apresentada. 
2 Algumas refergncias a esta colabora@o podergo ver-se nos nossos trabalhos: 

Pirataria e Corso sobre o Porto in <(Revista de Histbria~ vol. citado, pig. 297-319 e 0 
Corso ZizglZs e as PopulugGes do Litoral Liisiturzo (1580-1640), conlunica~iio apresentada 
ao Colbquio cSantos Gra~an  de Etnografia Maritima, Pbvoa de Varzim, 1982. 



Assinale-se ainda a abundantissima circulag80 de pessoas nos 
dois sentidos que a documentaggo conservada nos Arquivos portuen- 
ses demonstra. Tal movimenta(;80 era, sem d6vida7 exigida pela ding- 
mica das trocas comerciais. Para alCm dos produtos jci conhecidos 
que se ofereciam B troca, com destaque para o pescado3, nos fins 
do sCculo XVI o Porto exportava para a Galiza mobilicirio rudimen- 
tar, de modesto valor comercial mas que, de algum modo, poderia 
proporcionar contrapartida B madeira que ent8o de lk nos chegava 4: 

eram cadeiras de pau, cadeiras de ({espaldas)), mesas, esteiras e 
camas 5. 

Mas era tambCin provocada pela busca de emprego. Familias 
inteiras partiam do Porto para tiabalhar na Galiza: assim, em 1598, 
laboravam em Ferrol e outros lugares vizinhos, marinheiros, carpin- 
teiros, calafates, torneiros e tanoeiros oriundos do Porto, Vila Nova 
e do concelho da Maia6. 

E no Porto e seu Termo, como C sabido, muitos galegos encon- 
travam o seu sustento. Refira-se, a titulo de exemplo, a sua cola- 
boraqgo como serventes de ped~eiro na construg80 do baluarte de 
Miragaia em 1589 7. Surgem-nos tambCm em trabalhos de maior 
cotagiio social e econ6mica: dois dos nove pilotos que prestavam 
servigo na barra do Douro em 1584 eram galegos 8; da mesma pcitria 
era o feitor da Alfgndega que, em 1598, tentou reforgar a carga fis- 
cal sobre o ag6car brasileiro 9. Alguns parecem viver corn certa lar- 
gueza: tal era o caso de Do~ningos Eries, fixado em Matosinhos, 
cujo rol de pegas declarado por ocasiiio da Pragmcitica de 1610 revela 
posses lo. Mais tarde, em 1757, por alturas do Motim contra a Com- 

3 AurClio de Oliveira, ob. cit. 
4 J.  A. Pinto Ferreira, Visitas de Salide cis embarcag5es entradas na barra do 

Douro nos s6culos XVZ e XVII, Porto, 1977, p8gs. 97-107. 
5 Arquivo Distrital do Porto, Cabido, Cbdices 1 11, 1 13 e 114. 
6 Arquivo Histbrico da Cfimara Municipal do Porto, Livro das Visitas de Sa~ide 

de 1597, fls. 30-31. 
7 A.H.C.M.P., Livro do Cofre das Fortifcago"es, fl. 16. 
8 A.H.C.M.P., Livro de Vereag5e"esn.O 26, fl. 257. Eram eles SebastiPo Pires e 

FernPo Fernandes. 
9 A.H.C.M.P., L. V. n . O  34, A. 96. " 
10 A.H.C.M.P., Livro dos registos das pessas da plematica, fl. 26 v. Eis o rol das 

suas peFas : 
((hum cop0 de pee dourado 
hua tassa sobredourada 
hum crusificio esmaltado 
hua pera esmaltada 



panhia, deparam-se-nos muitos galegos incriminados na subleva~iio, 
um dos quais, mercador de vinhos, foi condenado morte 11. 

Mas ... o prop6sito fundamental destas notas t tentar fornecer 
elementos novos sobre o relacionamento Porto-Galiza, tendo por 
base o vinho do Douro, que, altm de produto de exporta~iio para a 
outra banda do Minho, constituiu carga para embarcaqaes galegas 
a caminho de Lisboa. 

Quanto ao primeiro aspecto, niio constitui novidade o facto 
de o vinho do Douro aparecer como mercadoria de troca 12. Mas, 
poderemos fornecer aqui ndmeros de pipas e nome dos exportadores 
relativamente ao ano de 1627. 

Vejamos o quadro abaixo: 

P.e Domingos Ro- 

Abade de Sever 

FONTE: Arquivo Historico da C .  M. P., Livro da Inzposigiio dos Vilzhos n.O 6, fls. 94, 
283, 151 v. e 244. 

dous reliquairos esmaltados 
des aneis esmaltados 
coatro pelicanos das orelhas esmaltados 
hua quorcha 
duas camas lavradas 
huas coredicas de cadoretm>. 

11 Sentenga da Algada, que El-Rey Nosso Senhor mandoll co~zhecer da Rebelliiio 
succedida na Cidade do Porto em 1757, Porto, 1758, pg. 76. 

12 Aurklio de Oliveira, ob. cit., pg. 131. 



Este quadro fornece sugestdes para a elaboraqfio do perfil do mer- 
cador de vinhos do Douro da 1." metade do stculo XVII: 

- alguns dedicam-se B exporta~fio; 
- siio de nacionalidade portuguesa; 
- os exportadores e mercadores ora sfio radicados na cidade 

do Porto, ora residem mesmo na regiiio duriense; 
- os elementos do clero, nfio aparecendo no top0 dos expor- 

tadores, figuranl abundantemente no comtrcio dos vinhos 
do Douro e nfio apenas na produqiio. 

Para altm das trocas comerciais normais, os vinhos maduros 
de Riba Douro abasteceram em quantidade assinalhvel a armada de 
Ferrol. Possuimos n6meros para 1590, ano em que para 15t foram 
carregadas 2 108 pipas. At6 Julho de 1591 Francisco Garcia de Loris, 
comisshrio de BarnabC de Pedroso, adquirira 807 pipas 13. 

Quailto ao segundo aspecto, as embarcaqdes galegas que tra- 
ziam carga para o Porto foram aqui frequentemente fretadas para 
transportarem at6 Lisboa o vinho duriense que anualmente a cidade 
nortenha vendia B capital 14, tal como navios portugueses eram uti- 
lizados no transporte de madeira de constru~fio da Galiza para 
Andaluzia 15. 

13 Alem do vinho, o comissBrio comprou, em 1590, 135 cascos vazios e em 1591, 
1262 cascos vazios, 23 pipas de vinagre e 40 pipas de biscoito. A.D.P., Cabido, Cbdice 
113, fls. 16 e 19 v. 0 valor total das mercadorias, pelos cBlculos e pautas da Alfgndega, 
atingia a cifra de 14 823$600 reis na base de 4$000 por pipa e 800 reis por casco. 
Note-se a importgncia da tanoaria no Porto e em Vila Nova. 

14 Podemos desde jB tentar quantificar o volume dessas remessas para alguns 
anos, de que nos ficaram registos no A.H.C.M.P., Livvo dos Tercos, ImposigCo do Vinho, 
Livvos de Fiarzgas. 

1588 - 1 593,5 pipas 
1592 - 2  398 >> 
1615 - 769 )> (Marco a Agosto) 
1616- 205 )) (armazenadas entre Janeiro e Fevereiro) 
1622- 5 966 )) 

1626 - 4 890 >) 

NZo seria parte deste vinho reexportado para fora do reino? 
Sabeinos tambem que pinacas da Galiza se utilizavam na cabotagem da cal entre 

o Mondego e o Porto. Ver Aurelio de Oliveira, ob. cit., pg. 139. 
15 Vitorino de Magalhiies Godinho, Ensaios, 11, Lisboa, 1978, pg. 382. 



Possuinios elementos telativos a 1622 - aiio em que se registava 
falta de vinho em todo o reino 16 e a 1626, em que, ao  cotitr5ri0, a 
collleita, pelo meiios no Douro, terli sido abundante. Admitimos que 
em outros anos, talvez em meiior escala, embarcaqbes galegas pres- 
taram igunl servi~o.  

Vejanios os respectivos quadros: 

Pipas tra~isportadas por barcos galegos em 1622 

FONTE: A. H. C. M. Porto, Itngosigdo dos Vinkos, Livro N.O 3 

16 A.H.C.M.P., L. V. n.O 44, fl. 45. 



Pipas transportadas por barcos galegos em 1626 

FONTE: A. H. C.  M. Porto, Zmposigiio dos Vinhos, Livro N.O 7 .  

R E F L E X ~ E S  SOBRE ESTES DADOS 17 

N6mer0, tipo e nome das embarcac;iies. 

Em 1622, 13 barcos foram registados e fretados, sendo 9 volan- 
teiros, uma caravela e 3 pina~as.  Em 1626, as embarca~iies utilizadas 

17 A metodologia seguida nestas reflexdes foi sugerida pela comunica@o Navi- 
gation erztre la Prusse et le Portugal au dibut du XV.e Sizcle, apresentadp apor A. H. de 
Oliveira Marques ao Col6quio Internacional de EIist6ria Maritima, Paris, 1958. 



foram 11, das quais 9 eram pina~as  e 2 volanteiros. Ao todo, mobiliza- 
ram-se 24 unidades. Acrescente-se que no dltimo ano, 1 barco rea- 
lizou duas viagens e outro fez 3 carregamentos distintos. 

A pinaqa, no sCc. XVII, era uma embarcaqgo utilizada na pesca 
e no comCrcio costeiro, movida por lemos ou por velas montadas 
em 3 mastros 18. A julgar pelos carregamentos aqui relatados, a tone- 
lagem da pinaqa era inferior B do volanteiro. 

Conhecemos o nome de matricula da quase totalidade destes 
barcos: todos foram inspirados em figuras do hagiolbgio ou nos 
dogmas da religigo catblica. Assim, 

4 ostentam o nome de Espirito Santo. 
6 foram colocados sob a protecqgo da Virgem, sendo 5 consa- 

grados a Nossa Senhora do Rosjrio e I a Nossa Senhora do 
Caminho. 

2 dedicados a S. Pedro. 
1 a S. Diego. 
1 a S. Francisco. 
1 a S. Bento. 
1 a S. Roque. 
1 a S. Bartolomeu. 
1 a S. Tiago 
1 a S. Jogo. 
1 B Santissima Trindade. 

~uriosamente, 3 foram baptizados com o nome do santo hom6- 
nimo do respectivo Mestre: S. JoHo, S. Pedro e S. Bartolomeu. 

Capacidade e valor da carga 

Desconhecemos a capacidade real de cada uma destas embar- 
caq6es. Admitimos que, em alguns casos, para alCrn do vinho, outros 
produtos foram carregados no mesmo fretamento. 

Mas, como dissemos, o volanteiio era dotado de maior capa- 
cidade de carga do que a pinaqa: 64 e 40 pipas foi o maxim0 que 
cada urn transpo~tou. A titulo de comparaqzo, refira-se que os barcos 

18  Luis de Albuqerque, Pinaca in Diciondrio de Histdria de Portugal, dir. de 
Joel SerrLo, vol. 111, Lisboa, 1978, pg. 384. 



do Douro carregavam 30 pipas e at6 ~nais 19. Aqui, mais de 113 das 
embarcagbes arrumou em cada viagem carga superior a 50 pipas e 
inais de 112 transportou acima de 35. 

' 

No conjunto, o vinho metido nos barcos galegos atingiu, em 
1622, 9 % do total exportado para Lisboa e, em 1626, 9,8 %. 

Quanto ao valor da carga, sabendo n6s que, na Cpoca, o preqo 
por pipa oscilava eiltre 5$000 e 7$000 reis (Bs vezes atingia os 8$000) 20 

e que o total de unidades transportadas somou 1020 pipas, parece 
que a factura oscilaria entre 5 100$000 e 7 140$000 reis ou seja entre 
12 750 e 17 850 cruzados. 

Nos dois anos tratados aqui, a remessa dos viilhos teve lugar 
entre os meses de Marqo e Agosto, com particular incidencia 110s 
meses de Maio e Julho. Vejamos: 

em Marqo - 2 carregamentos 
em Abril - 5 )) >> 
em Maio - 9 >> )> 

em Juilho - 2  )> >) 

em Julho - 8 )> >> 
em Agosto - 1 carregamento 

A predominiincia dos dois meses referidos tem mais a ver corn as 
conting&ncias e circunstiincias do comCrcio dos vinhos do que corn as 
condiqbes do mar, embora, como 6 bom de ver, do ponto de vista dos 
pilotos e mestres a Cpoca inais favoravel B navegaggo ia precisamente 
de Margo a Outubro 21. 

0 volume excepcional de produto exportado em 1622, fica-se 
devendo ao aumento da procura, provocado pel0 mau ano vinicola 
que foi o de 1621 em todo o Reino. 

Ignoramos se as embarcaqbes partiram directamente do porto 
de origem para esta cidade, sem escalas e se o seu plano de viagern 
incluia a ida a Lisboa ou se, como 6 natural, o fretamente foi ajus- 
tad0 aqui. Mas sabemos que, nos "fins do sic. XVI, pinaqas e zabras 

19 A.H.C.M.P., L. V. n . O  27, As. 61 e outras. 
20 A.H.C.M.P., L. V. n.O 43, fls. 230 e 317v. 
21 NO Mediterraneo tambCm os meses de Veriio eram os mais activos quanto a 

movimento de barcos. Ver Fernand Braudel, El Mediterrcineo y el Murzdo Mediterrbrzeo 
en la ipoca de Felipe If, I vol, Madrid, 1976, pgs. 346-348. 



destinadas ao Porto ancoravam previamente noutros lugares e que 
em 1598-99, pel0 menos 10 barcos procedentes da Galiza, carregados 
de'madeira para Lisboa e para Faro, fize~am escala nesta cidade 22. 

0 s  portos de onde partiram as naus consideradas neste trabalho 
apresentam-se muito variados: 

9 pertenciam a Pontevedra - mais de 113 do total 
2 )) a Cambad,os 
2 )> a Ribadeo 
2 )> a Porto Novo 
2 )> a Muros 
2 >> a <<Galiza~ 
1 )) a Vigo 
1 >> a Porto Marim 
1 )> a Cangas 
2 sem refer&ncia de origem 

Nivel literdrio dos Mestres 

0 s  mestres dos navios a quem eram confiados os carregamentos 
obrigavam-se a trazer certidzo de como haviam descarregado a mer- 
cadoria em Lisboa. E subscreviam o termo de compromisso, assi- 
nando nos Livros da ImposigZo. Se sabiam, escreviam o seu nome; 
se eram analfabetos utilizavam um sinal grkiico, perfeitamente indi- 
vidualizado na maior parte dos casos. 

Tal circunstdncia permite-nos conhecer o nivel de alfabetiza~zo 
destes mareantes. Assim, de 24 mestres, 

10 assinavam bem - 41,6 % 
14 ngo sabiam - 58,3 % 

Se compararmos com os mestres de barcos portugueses utili- 
lizados na mesma faina e nos mesmos anos, o panorama apresenta-se 
favorhvel aos lusitanos. De 127 mestres, 

22 J. A. Pinto Ferreira, ob. cit. Sem p& km causa a indiscutivel utilidade desta 
obra e o mkrito do autor, hB algumas gralhas nos dados relatives a 1597-1599. E no que 
se refere ao n6mero de embarca~6es entradas no Porto durante esse periodo, & precis0 
ter em conta o critkrio do autor que regista todas as visitas de sairde efectuadas a cada 
barco. Ora, frequentemente, o mesmo navio, por raz6es de isolamento preventivo da 
peste era visitado mais que uma vez pelos guardas-mores. Dai o facto de algumas embar- 
ca~aes aparecerem registadas mais que uma vez na mesma entrada. 



6s sabiam assinar - 53,5 % 
54 1160 sabiam - 42,5 % 

5 s60 duvidosos ou ince~tos - 3,9 % 23 

Mas se o paralelismo for estabelecido com oficiais administra- 
tivos e judiciais do termo do Porto da  primeira metade do sic. XVII, 
a distiincia C infinita. 

Aqui, em 848 individuos, apenas escrevem bem 6,3 0/, 
escrevem ma1 1,5 0/, 

nHo sabem assiilar 92 % 24 

0 s  proprietcirios do vinlzo 

Entre os 24 exportadores constantes do quadro abaixo, alguns 
eram-no apenas ocasionalmente e sem continuidade e, coino tal, 
de reduzido peso no conjunto dos negociantes de vinhos. Outros 
h i  que, pelo volume das pipas manifestadas anualmente B Imposip'io, 
podevnos classificar de grandes mercadores. Estgo nesta categoria 
Domingos de Moura, Inicio Ferreira (e sobrinho Gonqalo Ferreira), 
Antcinio de Abreu, Francisco Ribeiro. 

TrSs s6o cidad2os do Porto : Diogo Rodrigues Veloso25, Domingos 
Gil da Fonseca, Francisco Vieira Veiga. 0 segundo era tambtm cava- 
leiro do hibito de Cristo. Aparentemente nHo h i  clCrigos neste grupo. 
Mas, como j i  foi referido, a sua presenca C abundante entre os mani- 
festantes de vinho B InlposigGo. 0 s  registos referem fidalgos, nobres, 
cidadgos, ordens religiosas, simples clirigos de missa, ccinegos, 
bispos, comendadores, balios entre os que, ano ap6s ano, directa- 
illente ou por pessoa interposta coinercializavam os vinhos de pro- 
duc;bo p16pria ou alheia ... 

23 A.H.C.M.P., Z~iyosigiio do Virzho, Livros n.Oe 3 e 7. 
24 F. Ribeiro da Silva, Niveis de alfabdtizap?~ de oficiais admirzistvativos e judi- 

ciazs dos concelhos de Refojos de Riba d'Ave e da Maia, na I." metade do Sic. XVZZ, sep. 
de Actas do Coldqrrio de Histdvia Local e Regional, Santo Tirso, 1979, pg. 326. 

25 Diogo Rodrigues Veloso foi meirinho do Bispo do Porto, D. Goncalo de 
de Morais. h/I0$0 Fidalgo da Casa Real. Era dono de uma quinta em Cima do Douro. 
lnstituiu uma Capela no claustro de S. Bento da Vit6ria. (InformagPo amhvel do amigo 
Dr. EugCnio Andrea da Cunha e Freitas, que agradecemos). 



Quanto h residgncia, 2 pequenos mercadores(?) moravam em 
Lisboa; 9 pertenciam B zona vinicola do Douro; 12 habitavam no 
Porto, contando-se entre estes os mais importantes mercadores de 
vinhos deste grupo. 

Proprietaries do vinho 

Dorningos de Moura 

G o n ~ a l o  Ferreira e seu tio 
Inhcio Ferreira 

Ant6nio de Abreu 

Francisco Ribeiro 

Antbnio Mourgo 

Baltazar Rodrigues 

Gon~alo  Barreiros 

do Rei ( M a n u e l  
da Costa) para a 

FONTE: A. H. C.  M. Porto, Zmposi~Zo do Vitz110, Livros ~ 2 . ~  3 e 7.  
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Do exposto parece poder concluir-se : 

1." - 0 vinho do Douro constitui factor estimulante da economia 
portuense nzo apenas a partir de 1650 mas jri antes, durante 
a primeira metade do sCculo XVII. 

2 . O  - Lisboa mostrava-se um excelente mercado (intermedihrio ?) 
para o produto. 

3." - No transporte maritimo do precioso liquid0 para a capital, 
as embarca(;Bes galegas, desempenhando importante papel, tes- 
temunham a forte liga@o econ6mica entre o Porto e a Galiza. 

Porto, Maio de 1983. 




