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INTRODUÇÃO 

 

No século XVII, a expansão vinícola tornou o país autossuficiente e em alguns casos 

excedentário mas, é especialmente no século XVIII que surgiram grandes modificações 

na cultura, em muito devido ao aumento da população, ao aumento da oferta de trabalho 

e ao aumento de remessas de ouro do Brasil, representando, no final do século XVIII, os 

vinhos portugueses cerca de 70 por cento da importação de vinhos feita a Portugal pela 

Grã-Bretanha. 

Em meados dos anos 50, do século XIX, iniciou-se o incentivo do arroteamento do solo, 

estimulado pela legislação liberal, que possibilitou o desmatamento de terrenos não 

cultivados, facilitando a expansão da vinha. Reduziu-se o preço do trigo e subiu o do 

vinho devido à abertura do mercado francês. A França tornou-se importadora dos 

vinhos portugueses para depois os comercializar como vinho de Bordéus. 

No Alentejo a crise do cereal obrigou à plantação de vinha, nomeadamente em Borba, 

Évora, Vidigueira, Redondo, Reguengos, Alter do Chão e Campo Maior, onde o 

crescimento atingiu os 50 por cento. 

Nos anos 70, do século XIX, com o desenvolvimento dos transportes e vias de 

comunicação, Portugal entrou na segunda metade do século com uma decidida política 

de livre câmbio. 

No século XX viveu-se um momento em que se fazia sentir uma crise de 

sobreprodução, pelo que surgiu a primeira tentativa de sujeitar á disciplina de uma 

organização o mais importante setor da produção nacional. Criou-se então a Federação 

dos Vinicultores do Centro e Sul de Portugal através do Decreto-Lei nº 23231, de 17 de 

novembro de 1933. 

Havia que retirar do mercado os excessos de produção e guardá-los para os anos de 

falta, procurando assim substituir a especulação e a concorrência por um regime normal 

de preços. 

A Federação viveu, no começo, sem receitas próprias e apenas do crédito que o Estado 

lhe concedeu. O seu fundo social não correspondia à definição legal de fundo 

corporativo nem chegou nunca a constituir-se independentemente, tão pesados foram 

sempre os encargos gerais da instituição. Apenas com o decreto nº 26317, de 29 de 

janeiro de 1936, passou a Federação a possuir uma receita regular, mas proveniente de 

uma taxa variável paga apenas pelo comércio ($05 por litro nos anos de 1936 e 1937), 

solução transitória que se adotou, embora não fosse a mais justa. Com a liquidação do 



ativo da Federação pensou-se que seria possível levar à conta de um novo fundo 

corporativo uma verba apreciável.  

Assim, a 19 de agosto de 1937, com a publicação do Decreto nº 27977, é criada a Junta 

Nacional do Vinho. 

A ação da Junta estendeu-se a toda a área que não estava sujeita às prerrogativas das 

regiões demarcadas e tinha como funções: 

-criar a consciência corporativa e desenvolver o sentimento de solidariedade entre os 

elementos das atividades que disciplinava e orientava; 

-coordenar a ação dos organismos corporativos da produção e comércio de vinhos e 

seus derivados na zona da sua influência com vista ao melhor rendimento e defesa da 

economia nacional do vinho; 

-regular os preços dos vinhos no mercado, tendo em atenção a justiça da remuneração 

aos que empregavam os seus capitais e trabalho; 

-montar serviços de assistência técnica junto dos produtores e a fiscalização nos 

armazéns e estabelecimentos dos comerciantes; 

-empreender a propaganda necessária em favor desta riqueza nacional; 

-proteger o produtor, através da criação de adegas cooperativas, cuja criação promovia, 

por meio de financiamentos e conselhos técnicos; 

-às brigadas de assistência técnica cabiam a missão de visitar as adegas ensinando 

gratuitamente o fabrico do vinho e a distribuição de folhetos com ensinamentos úteis 

para a melhoria dos processos de vinificação. 

A Junta tentava ainda cuidar da parte social das classes que viviam do vinho, tentando 

melhorar as condições de vida dos trabalhadores rurais das regiões vinícolas. Não só em 

ocasiões de crise de trabalho ou de sinistro como também durante a vida normal por 

meio das Casas do Povo. 

O instrumento de pesquisa que a seguir apresentamos engloba documentos que se 

encontram depositados no Arquivo Municipal, Intermédio e Histórico, de Évora e 

através do quais podemos construir a História da Vinha e do Vinho no Alentejo, não 

sendo um estudo absoluto pode, no entanto, abrir portas a quem o quiser efetuar. 
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ARQUIVO HISTÓRICO 

 

Código de referência: PT/AMEVR/AHM 

Título: Postura da Renda das Vinhas 

Datas extremas: 1743  

Nível de descrição: Documento composto 

Dimensão e suporte: 58 fls. 

Âmbito e conteúdo: Posturas da Câmara Municipal de Évora. 

Instrumentos de descrição: Inventário. 

Data da descrição: 2019/08/05 

Cota: Lv. 209  

 

Código de referência: PT/AMEVR/AHM 

Título: Postura da Renda das Vinhas 

Datas extremas: 1749  

Nível de descrição: Documento composto 

Dimensão e suporte: 79 fls. 

Âmbito e conteúdo: Posturas da Câmara Municipal de Évora. 

Instrumentos de descrição: Inventário. 

Data da descrição: 2019/08/05 

Cota: Lv. 210 

 

Código de referência: PT/AMEVR/AHM 

Título: Real de água 



Datas extremas: 1778  

Nível de descrição: Documento composto 

Dimensão e suporte: 144 fls. 

Âmbito e conteúdo: Inclui a atribuição do real do vinho a proprietários. 

Instrumentos de descrição: Inventário. 

Data da descrição: 2019/08/05 

Cota: Lv. 470 

 

Código de referência: PT/AMEVR/AHM 

Título: Caderno de termos de fiança dos guardas das vinhas 

Datas extremas: 1781-1796  

Nível de descrição: Documento composto 

Dimensão e suporte: Maço de documentos 

Âmbito e conteúdo: Termos de fiança dos guardas das vinhas 

Instrumentos de descrição: Inventário. 

Data da descrição: 2019/08/05 

Cota: UI 307 

 

Código de referência: PT/AMEVR/AHM 

Título: Real do Vinho 

Datas extremas: 1834 

Nível de descrição: Documento composto 

Dimensão e suporte: 36 fls. 

Âmbito e conteúdo: Relações do rendimento do real do vinho d’Évora, 

aplicado à iluminação. 



Instrumentos de descrição: Inventário. 

Data da descrição: 2019/08/05 

Cota: Lv. 767 b) 

 

ARQUIVO INTERMÉDIO 

 

Código de referência: PT/AMEVR/CME/C/A/A/001 

Título: Correspondência expedida do Sindicato Agrícola de Évora 

Datas extremas: 1930/01/03  

Nível de descrição: Documento simples  

Dimensão e suporte: 1 pg. 

Âmbito e conteúdo: Informação sobre a graduação alcoólica do vinho. 

Instrumentos de descrição: Inventário. 

Data da descrição: 2019/06/13 

Cota: Proc.9 

 

Código de referência: PT/AMEVR/CME/C/A/A/001 

Título: Correspondência expedida de Sindicato Agrícola de Évora 

Datas extremas: 1932-12-13 

Nível de descrição: Documento simples  

Dimensão e suporte: 1 pg. 

Âmbito e conteúdo: Pedido de informação sobre a graduação alcoólica do 

vinho para o ano de 1933. 

Instrumentos de descrição: Inventário. 

Data da descrição: 2019/06/13 



Cota: Proc.9 

 

Código de referência: PT/AMEVR/CME/C/A/A/002  

Título: Correspondência recebida da Sociedade de Geografia 

Datas extremas: 1907/02/16  

Nível de descrição: Documento simples 

Dimensão e suporte: 1 pág. 

Âmbito e conteúdo: Reunião nas salas da Real Associação Central da 

Agricultura Portuguesa de representantes dos Municípios, Sindicatos, e 

outros representantes da viticultura. 

Instrumento de descrição: Inventário 

Data da descrição: 2019/06/24 

Cota: Lv. Correspondência de 1907, pg. 36.  

 

Código de referência: PT/AMEVR/CME/C/A/A/002 

Título: Correspondência recebida da Junta Agrícola Nacional 

Datas extremas: 1907/03/01  

Nível de descrição: Documento simples 

Dimensão e suporte: 1 pág. 

Âmbito e conteúdo: Manifesto de apelo por toda a viticultura.  

Instrumento de descrição: Inventário 

Data da descrição: 2019/06/24 

Cota: Lv. Correspondência de 1907, pg.44. 

 

Código de referência: PT/AMEVR/CME/C/A/A/002 



Título: Correspondência recebida do Sindicato Agrícola de Évora 

Datas extremas: 1931/01/13  

Nível de descrição: Documento simples  

Dimensão e suporte: 1 pg. 

Âmbito e conteúdo: Informação sobre a graduação alcoólica do vinho. 

Instrumentos de descrição: Inventário. 

Data da descrição: 2019/06/13 

Cota: Proc.9 

 

Código de referência: PT/AMEVR/CME/C/A/A/002 

Título: Correspondência recebida do Sindicato Agrícola de Évora 

Datas extremas: 1932/12/29 

Nível de descrição: Documento simples  

Dimensão e suporte: 1 pg. 

Âmbito e conteúdo: Informação sobre a graduação alcoólica do vinho: 11 

graus. 

Instrumentos de descrição: Inventário. 

Data da descrição: 2019/06/13 

Cota: Proc.9 

 

Código de referência: PT/AMEVR/CME/C/A/A/002 

Título: Correspondência recebida Governo Civil de Évora 

Datas extremas: 1933/02/18 

Nível de descrição: Documento com circular anexa sobre graduação do 

vinho. 



Dimensão e suporte: 3 pgs. 

Âmbito e conteúdo: Informação sobre a graduação alcoólica do vinho para 

o ano de 1933 em vários Concelhos e Distritos do País.  

Instrumentos de descrição: Inventário. 

Data da descrição: 2019/06/13 

Cota: Proc. 9 

 

Código de referência: PT/AMEVR/CME/C/A/A/002 

Título: Correspondência recebida Governo Civil de Évora 

Datas extremas: 1933-11-03 

Nível de descrição: Documento com circular anexa de 3 Folhas 

Dimensão e suporte: 2 pg. 

Âmbito e conteúdo: Informação sobre a graduação alcoólica do vinho.  

Instrumentos de descrição: Inventário. 

Data da descrição: 2019/06/13 

Cota: Proc. 9 

 

Código de referência: PT/AMEVR/CME/C/A/A/002  

Título: Correspondência recebida Governo Civil 

Datas extremas: 1934/11/02 

Nível de descrição: Documento simples 

Dimensão e suporte: 1 pg. 

Âmbito e conteúdo: Imposto sobre detentores de vinhos. 

Instrumentos de descrição: Inventário. 

Data da descrição: 2019/06/14 



Cota: Proc. 9 

 

Código de referência: PT/AMEVR/CME/C/A/A/002  

Título: Correspondência recebida Junta Nacional do Vinho 

Datas extremas: 1937/11/25 

Nível de descrição: Documento simples 

Dimensão e suporte: 1 pg. 

Âmbito e conteúdo: Informação sobre dificuldades surgidas no decurso do 

inquérito sobre a produção do ano e atrasos na distribuição dos manifestos 

da produção vinícola. 

Instrumentos de descrição: Inventário. 

Data da descrição: 2019/06/14 

Cota: Proc. 157 

 

Código de referência: PT/AMEVR/CME/C/A/A/002  

Título: Correspondência recebida da Junta Nacional do Vinho 

Datas extremas: 1937/12/02 

Nível de descrição: Documento simples 

Dimensão e suporte: 1 pg. 

Âmbito e conteúdo: Entrega de documentação na Câmara Municipal de 

Évora. 

Instrumento de descrição: Inventário 

Data da descrição: 2019/06/14 

Cota: Proc. 157 

 

Código de referência: PT/AMEVR/CME/C/A/A/002  



Título: Correspondência recebida Federação dos Vinicultores do Centro e 

Sul de Portugal- Grémio dos vinicultores de Coruche 

Datas extremas: 1938/02/24 

Nível de descrição: Documento simples 

Dimensão e suporte: 1 pg. 

Âmbito e conteúdo: Envio de editais 

Instrumentos de descrição: Inventário. 

Data da descrição: 2019/06/14 

Cota: Proc. 157 

 

Código de referência: PT/AMEVR/CME/C/A/A/002  

Título: Correspondência recebida da Junta Nacional do Vinho 

Datas extremas: s/d 

Nível de descrição: Documento simples 

Dimensão e suporte: 1 pg. 

Âmbito e conteúdo: 3º Concurso “O Melhor Vinho” 1937 

Instrumento de descrição: Inventário 

Data da descrição: 2019/06/14 

Cota: Proc. 157 

 

Código de referência: PT/AMEVR/CME/C/A/A/002 

Título: Correspondência recebida da Junta Nacional do Vinho 

Datas extremas: 1957/02/19  

Nível de descrição: Documento Simples 

Dimensão e suporte: 2 fls. 



Âmbito e conteúdo: Promove esta Junta, de 1 a 10 de Março o manifesto 

das existências de vinhos e aguardentes, em poder dos vinicultores da sua 

área de ação. 

Instrumentos de descrição: Inventário.  

Data da descrição: 30/07/2019 

Cota: Processo 133 

 

Código de referência: PT/AMEVR/CME/C/A/A/002 

Título: Correspondência recebida da Junta Nacional do Vinho 

Datas extremas: 1957/06/25 

Nível de descrição: Documento simples 

Dimensão e suporte: 1 pg. 

Âmbito e conteúdo: Promove esta Junta, de 1 a 10 Julho manifesto das 

existências de vinhos e aguardentes em poder dos vinicultores na sua área 

de ação. Edital enviado para ser afixado à porta dos Paços do Concelho 

Instrumentos de descrição: Inventário.  

Data da descrição: 30Julho de 2019 

Cota: Processo 133 

 

Código de referência: PT/AMEVR/CME/C/A/A/002 

Título: Correspondência recebida da Junta Nacional do Vinho 

Datas extremas: 1957/10/01 

Nível de descrição: Documento simples 

Dimensão e suporte: 1 pg. 

Âmbito e conteúdo: Promove esta Junta, durante o mês de Outubro, o 

manifesto da produção vinícola na sua área de ação 



Instrumentos de descrição: Inventário.  

Data da descrição: 29/07/2019 

Cota: Processo 133 

 

Código de referência: PT/AMEVR/CME/C/A/A/002 

Título: Correspondência recebida da Junta Nacional do Vinho 

Datas extremas: 1958/02/21 

Nível de descrição: Documento simples 

Dimensão e suporte: 1 pg. 

Âmbito e conteúdo: Promove esta Junta de 1 a 10 de Março, o manifesto 

das existências de vinhos e aguardentes, em poder dos vinicultores da sua 

área de ação. Edital enviado para ser afixado para maior publicidade. 

Instrumentos de descrição: Inventário.  

Data da descrição: 29/07/2019 

Cota: Processo 133 

 

Código de referência: PT/AMEVR/CME/C/A/A/002 

Título: Correspondência recebida da Junta Nacional do Vinho 

Datas extremas: 1958/06/20 

Nível de descrição: Documento simples 

Dimensão e suporte: 1 pg. 

Âmbito e conteúdo. Manifesto das existências de vinhos e aguardentes, em 

poder dos vinicultores da sua área de ação. Envio de Edital para ser afixado 

na porta dos Paços do Concelho 

Instrumentos de descrição: Inventário.  

Data da descrição: 29/07/2019 



Cota: Processo 133 

 

Código de referência: PT/AMEVR/CME/C/A/A/002 

Título: Correspondência recebida da Junta Nacional do Vinho 

Datas extremas: 1958/09/17 

Nível de descrição: Documento simples 

Dimensão e suporte: 1 pg. 

Âmbito e conteúdo: Manifesto de produção vinícola, na sua área de ação, 

que é do máximo interesse para a economia vitivinícola. Envio de Edital 

para ser afixado na porta dos Paços de Concelho. 

Instrumentos de descrição: Inventário.  

Data da descrição: 29/07/2019 

Cota: Processo 133 

 

Código de referência: PT/AMEVR/CME/B/A/003 

Título: Edital 

Datas extremas: 1923/02/19  

Nível de descrição: Documento simples 

Dimensão e suporte: 1 pág. 

Âmbito e conteúdo: Impostos Indiretos, aumento das taxas de vários 

artigos, entre os quais, vinho-litro. 

Instrumento de descrição: Inventário 

Data da descrição: 2019/7/24 

Cota: Lv. de 1923 

 

Código de referência: PT/AMEVR/CME/B/A/003 



Título: Edital 

Datas extremas: 1923/03/04  

Nível de descrição: Documento simples 

Dimensão e suporte: 1 pág. 

Âmbito e conteúdo: Graduação mínima alcoólica 10,5 º. 

Instrumento de descrição: Inventário 

Data da descrição: 2019/7/24 

Cota: Lv. de 1923 

 

Código de referência: PT/AMEVR/CME/B/A/003 

Título: Edital 

Datas extremas: 1923/12/27 

Nível de descrição: Documento simples 

Dimensão e suporte: 1 pág. 

Âmbito e conteúdo: Exclusão do pagamento de imposto ad-valorem, vários 

artigos onde está incluindo o vinho. 

Instrumento de descrição: Inventário 

Data da descrição: 2019/7/24 

Cota: Lv. de 1923 

 

Código de referência: PT/AMEVR/CME/B/A/003 

Título: Edital 

Datas extremas: 1930/07/22  

Nível de descrição: Documento simples 

Dimensão e suporte: 1 pág. 



Âmbito e conteúdo: Regulamento com vários condicionalismos de venda 

de vinhos nos estabelecimentos para o efeito. 

Instrumento de descrição: Inventário 

Data da descrição: 2019/7/24 

Cota: Lv. de 1930 

 

Código de referência: PT/AMEVR/CME/B/A/003 

Título: Edital 

Datas extremas: 1930/08/19  

Nível de descrição: Documento simples 

Dimensão e suporte: 1 pág. 

Âmbito e conteúdo: Edital com alterações sobre os estabelecimentos de 

venda de vinho a copo. 

Instrumento de descrição: Inventário 

Data da descrição: 2019/7/24 

Cota: Lv. de 1930 

 

Código de referência: PT/AMEVR/CME/B/A/003 

Título: Edital  

Datas extremas: 1937/11/15 

Nível de descrição: Documento simples 

Dimensão e suporte: 1 pág. 

Âmbito e conteúdo: Obrigação de manifesto de qualquer produto vínico.  

Instrumento de descrição: Inventário 

Data da descrição: 2019/06/24 



Cota: Proc. 157  

 

Código de referência: PT/AMEVR/CME/B/A/003 

Título: Edital  

Datas extremas: 1937/11/15 

Nível de descrição: Documento simples 

Dimensão e suporte: 1 pág. 

Âmbito e conteúdo: Avenças de retalhistas para 1938.  

Instrumento de descrição: Inventário 

Data da descrição: 2019/06/24 

Cota: Proc. 157  

 

Código de referência: PT/AMEVR/CME/B/A/003 

Título: Edital 

Datas extrema: 1940/07/13  

Nível de descrição: Documento simples 

Dimensão e suporte: 1 pág. 

Âmbito e conteúdo: Licença para exploração de um estabelecimento de 

Taberna no Quiosque situado no Rossio de S. Braz, freguesia da Sé. 

Instrumento de descrição: Inventário 

Data da descrição: 2019/7/25  

Cota: Lv. de 1940. 

 

Código de referência: PT/AMEVR/CME/B/A/003 

Título: Edital 



Datas extrema: 1941/02/28  

Nível de descrição: Documento simples 

Dimensão e suporte: 1 pág. 

Âmbito e conteúdo: Licença para exploração de estabelecimento de 

Taberna, no Largo das Alterações nº 6, freguesia de Santo Antão. 

Instrumento de descrição: Inventário 

Data da descrição: 2019/7/25 

Cota: Lv. de 1941  

 

Código de referência: PT/AMEVR/CME/B/A/003 

Título: Edital 

Datas extrema: 1941/12/15 

Nível de descrição: Documento simples 

Dimensão e suporte: 1 pág. (existem 2 exemplares) 

Âmbito e conteúdo: Pedido de concessão de um Alvará para venda de 

vinhos e seus derivados, Rua dos Castelos nº 4, Freguesia de São Pedro. 

Instrumento de descrição: Inventário 

Data da descrição: 2019/7/24 

Cota: Cx. Editais de 1936 a 1946, avulsos 

 

Código de referência: PT/AMEVR/CME/B/A/003 

Título: Edital 

Datas extremas: 1943/04/20  

Nível de descrição: Documento simples 

Dimensão e suporte: 1 pág. 



Âmbito e conteúdo: Concessão de um Alvará para estabelecimento de 

vinhos (3ªclasse), Rua das Lousadas, 23, Freguesia de Santo Antão. 

Instrumento de descrição: Inventário 

Data da descrição: 2019/7/24 

Cota: Cx. Editais de 1936 a 1946, avulsos 

 

Código de referência: PT/AMEVR/CME/B/A/003 

Título: Edital 

Datas extremas: 1944/06/30  

Nível de descrição: Documento simples 

Dimensão e suporte: 1 pág. 

Âmbito e conteúdo: Concessão de um Alvará para venda de vinhos 

(3ªclasse), São Sebastião da Giesteira. 

Instrumento de descrição: Inventário 

Data da descrição: 2019/7/24 

Cota: Cx. Editais de 1936 a 1946, avulsos 

 

Código de referência: PT/AMEVR/CME/B/A/003 

Título: Edital 

Datas extremas: 1945/08/06  

Nível de descrição: Documento simples 

Dimensão e suporte: 1 pág. 

Âmbito e conteúdo: Concessão de um Alvará para estabelecimento de 

Taberna (3ªclasse), Largo das Portas de Moura, Freguesia da Sé. 

Instrumento de descrição: Inventário 

Data da descrição: 2019/7/24 



Cota: Cx. Editais de 1936 a 1946, avulsos 

 

Código de referência: PT/AMEVR/CME/B/A/003 

Título: Edital 

Datas extremas: 1944/08/10  

Nível de descrição: Documento simples 

Dimensão e suporte: 1 pág. 

Âmbito e conteúdo: Concessão de um Alvará para estabelecimento de 

Taberna (3ªclasse), Estrada de Arraiolos (à Torralva), Freguesia da Sé. 

Instrumento de descrição: Inventário 

Data da descrição: 2019/7/24 

Cota: Cx. Editais de 1936 a 1946 

 

Código de referência: PT/AMEVR/CME/B/A/003 

Título: Edital 

Datas extremas: 1945/10/06  

Nível de descrição: Documento simples 

Dimensão e suporte: 1 pág. 

Âmbito e conteúdo: Concessão de um Alvará para estabelecimento de 

Taberna (3ªclasse), Quinta das Casas Novas, Freguesia da Sé. 

Instrumento de descrição: Inventário 

Data da descrição: 2019/7/24 

Cota: Cx. Editais de 1936 a 1946, avulsos 

 


