
VINDIMA 2020 — POR UM DOURO UNIDO E SOLIDÁRIO

A VINDIMA DE 1945 

UMA LIÇÃO PARA 2020   
ou  

A PRODUÇÃO DE VINHO DO PORTO EM REGIME DE BLOQUEIO 
  

 Vivemos em Estado de Emergência declarado pelo governo para controlar a pandemia 
causado pelo chamado Covid-19. São dias de incertezas na saúde das pessoas e da economia. 
 A vindima de 1945 também se projectou num tempo de incerteza sócio-económica e isso 
mobilizou os vinicultores mais esclarecidos e a sua protetora Casa do Douro. 

 E se estudássemos a vindima inspiradora de 1945 com o fim de discutir a que ponto 
uma parte da produção de vinho do Porto em regime de bloqueio ajudaria a resolver a 
receada quebra na autorização de produção de mosto generoso (APMG) na vindima de 2020? 

 Tenhamos contudo presente a organização bem diferente da vitivinicultura naquele tempo, 
pois, independentemente da Guerra que consumia o 
mundo: 

— Os vitivinicultores estavam organizados através 
da Casa do Douro, uma instituição forte e 
respeitada. Isso será claro após ler este relatório. 

— A produção de vinho do Porto estava 
maioritariamente entregue a vitivinicultores 
profissionais, isto é, dividida por muitos centros 
de v in i f i cação e a rmazéns de v inhos 
complementares (Quintas). 

— Sobravam esses vitivinicultores, alguns dos quais 
se entregavam a resolver causas comuns. Isso 
também ficará claro após ler as ideias de Artur de 
Sousa, vinicultor, que recuperamos num número 
do jornal «O Comércio do Porto» de Setembro de 
1945. 

— Só havia uma denominação de origem: Porto. O 
vinho de pasto era então um vinho inferior em 
parte resolvido pela Casa do Douro. (Ver a nota 
abaixo (1), sobre a «aguardente de rateio»). Hoje 
temos autorização para produzir simultaneamente duas denominações de origem na mesma 
videira (DO's Porto e Douro), mas segundo regras e comportamentos diferentes. 
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 A Segunda Guerra Mundial terminou no armistício de 14 Agosto de 1945, em cima da 
vindima. 
 Uma notícia no jornal «O Comércio do Porto» de 24 de Agosto desse ano animou o Douro 
vinhateiro: 

  «Londres, 23 (Reuter). Chegaram a este porto 1.400.000 garrafas de 
vinho do Porto, que serão vendidas ao preço 14 xelins e 6 dinheiros. Embora 
esta remessa seja a maior que chegou a este país nos últimos 6 anos, 
salienta-se que apenas representa 5% das importações britânicas de vinho do 
Porto antes da guerra. Todavia, espera-se que, a não ser que se dê uma 
alteração na política geral de aquisição de vinhos, do Ministério da 
Alimentação britânico, esta remessa tenha que durar até ao verão de 1946. 
  O vinho do Porto será posto à venda em novembro. O jornal Evening 
News diz que os meios comerciais farão representações para que se consiga 
que sejam aumentados os fornecimentos de vinho do Porto». 

  
 Segundo Conceição Andrade Martins (Memória do Vinho Porto, Instituto de Ciências 
Sociais / Universidade de Lisboa, 1990; livro com direção e prefácio de António Barreto): 
 — Em Setembro [de 1945] as existências de vinho do Porto em Gaia e Douro elevam-se a 
318,5 mil pipas. Destas, 232 mil estão na posse dos exportadores (214,2 mil em Gaia e as restantes 
espalhadas pela região), 76,7 mil na mão dos produtores, 9,1 mil na Casa do Douro e as restantes 
nos produtores-vendedores.  
 — O limite do benefício imposto pelo IVP neste ano é o mais baixo de sempre, 20 000 pipas 
de mosto, o que representa 16,9% da produção regional deste ano (o quinto valor mais baixo de 
1934 a 1988). Em regime de bloqueio é autorizado o benefício de 5 000 pipas.  
 — A Casa do Douro continua a achar sombrio o panorama da viticultura e do comércio 
durienses. O elevado stock de que dispõe obrigam-na a subir novamente para 75 l por pipa de mosto 
de 450 l a quantidade de aguardente do Douro [a chamada «aguardente de rateio»] a utilizar 
obrigatoriamente no benefício dos vinhos generosos do Douro (1). 
 — A exportação deste ano, 16 472 pipas de vinho do Porto, foi a sexta mais baixa desde 
1756. 

 Noutra parte do livro, os autores esclarecem: «Apesar do benefício só ter contemplado cerca 
de 22% da produção duriense em 1941-45 e desta ter excedido a média dos cinco anos anteriores, a 
Casa do Douro adquiriu em 1943 e 1944 quase metade da produção de vinho de pasto do Douro e 
não aumentou substancialmente o rateio de aguardente (1): 50 l por pipa em 1942 e 1944, 55 l em 
1943 e 75 l em 1941 e 1945. Assim, quando a guerra acabou, o comércio e a lavoura tinham os 
armazéns cheios (entre 1941 e 1945, apenas se tinha exportado 46% do vinho beneficiado), mas 
estavam animados pela perspetiva da iminente recuperação dos mercados e relançamento do 
comércio. 
  

(1) Um esclarecimento nosso. O Art.º 12º, decreto-lei nº 23 984 de 8-6-934, «Das 
Aguardentes e Álcoois Vínicos — Fabrico, Armazenamento e Trânsito» especifica a dita 
«aguardente de rateio»: Quando a Casa do Douro tiver em depósito aguardente vínica 
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produzida com vinhos da região demarcada dos vinhos generosos do Douro, poderá 
obrigar os produtores de vinho do Porto, comerciantes ou vinicultores, a receber “em 
rateio” e em igualdade de condições essa aguardente. 
 O problema do escoamento dos vinhos classificados de consumo era resolvido pela 
obrigação da Casa do Douro os adquirir (Decreto n.º 24349, de 11 de Agosto de 1934). 
Convém nunca esquecer que eram vinhos sem ambição de mercado, com outro fim 
senão a destilação piedosa. A ideia de «aguardente de rateio» seria hoje um princípio 
insustentável. 

COMUNICADO DA CASA DO DOURO 
Vindima de 1945 (Régua, 7 de Setembro de 1945) 

Benefício em Bloqueio 

 Dadas as circunstâncias em que decorre a presente vindima, não só no que diz respeito ao 
pequeno quantitativo a beneficiar e menor realização de transações, mas também no que se refere 
aos sacrifícios suportados pela lavoura duriense — consequência das apertadas «Bases de 
distribuição de benefício» e das reduzidas quantidades que, por força de rateio, foram autorizadas 
tratar por milheiro de cepas, julgou a Casa do Douro oportuna e conveniente a possibilidade de 
realização de «beneficio em bloqueio». 
 Apresentada a pretensão e justificada a sua oportuna necessidade ao Instituto do Vinho do 
Porto, foi a Casa do Douro autorizada a distribuir, naquele regime, beneficio que não poderá 
exceder 5 mil pipas de mosto, ficando os vinhos assim beneficiados sujeitos a inalterável 
«Regulamento» já promulgado pelo Instituto do Vinho do Porto e que na Casa do Douro e Grémios 
de Vinicultores poderá ser consultado por todos os interessados. 
 As bases essenciais desse «Regulamento» 
preceituam: 

a) O único auxílio que a Casa do Douro 
poderá conceder aos vinhos em regime 
de bloqueio será o fornecimento a 
crédito da sua aguardente; 

b) Só poderá ser concedida autorização 
aos mostos que sejam beneficiáveis, 
por produzidos em vinhas que não 
tenham sido excluídas pelas «Bases 
para a distribuição do benefício», em 
anos de maior quantitativo a beneficiar; 

c) Os vinhos bloqueados deverão 
conservar-se neste regime durante três 
anos, salvo se em data anterior lhes for 
levantado o bloqueio pelo Conselho 
Geral do Instituto do Vinho do Porto; 

d) Enquanto se conservarem em regime de 
bloqueio, não poderão ser vendidos ou 
transacionados; terão de conservar-se 
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em instalação do produtor e não poderão transitar de instalação ou vasilha, nem tão-
pouco ser aguardentados, lotados, trasfegados, etc., sem autorização da Casa do Douro 
que, para garantia, extrairá amostras dos vinhos bloqueados. 

  
 Todos os vinicultores que desejam praticar o beneficio no regime que ora se anuncia como 
possível na presente vindima, deverão dirigir à Casa do Douro os competentes pedidos — se 
possível em impresso próprio — até ao dia 14 do corrente, indicando o seu nome, concelho, 
freguesia e nome da propriedade produtora do mosto, número de videiras nela existentes e 
quantitativo daquele que em bloqueio desejam beneficiar, devendo para cada propriedade fazer 
pedido separadamente. 
 Não será, certamente possível atender pedidos que na Casa do Douro venham a ser 
recebidos em data ou datas posteriores à atrás fixada. 
 A Casa do Douro manifesta a sua satisfação pelo facto de poder proporcionar à lavoura 
duriense esta possibilidade de benefício de que muitos lamentavam não poder dispor no presente 
ano e aproveita a oportunidade para a todos voltar a afirmar quanto sente que a dureza do momento 
económico que passa a obrigue — e à restante Organização do Vinho do Porto — a pedir a todos os 
seus dependentes, inegavelmente grandes sacrifícios. 
 Aproveita ainda o ensejo para voltar a afirmar à lavoura duriense que, tendo sido criada e 
sendo sua razão de ser a defesa da própria lavoura, continuará — no presente e no futuro — a 
empregar todos os seu esforços e possibilidades no sentido de cumprir o mais cabalmente possível, 
com a sua função. 

 A OPINIÃO DE ARTUR DE SOUSA, VINICULTOR 
(Jornal «O Comércio do Porto, Setembro 1945) 

 INTERESSE DO DOURO — A PRÓXIMA VINDIMA 

 Parece incrível que, com a estiagem que tem havido, as uvas se apresentam ainda com 
algum sumo, muita doçura e boa cor e, como não têm doenças, devemos ter bons vinhos, desde o 
momento que se faça uma boa colheita, tirando-se os bagos secos e os cachos afervados. Porém a 
novidade de vinho deve ser bem reduzida, não só porque o tempo lhe não correu de feição, mas 
também porque, depois de uma grande produção, como a do ano passado, segue-se sempre uma 
colheita escassa. 
 Pelas notas oficiosas dos organismos dirigentes da produção e comércio do vinho do Porto, 
ficamos sabendo que a quantidade de vinho a beneficiar este ano, é só de vinte mil pipas e, pela 
nota oficiosa do Instituto, depreendia-se que, na distribuição deste quantitativo, se deveria dar 
preferência aos vinhos de primeira qualidade; mas a direção da Casa do Douro resolveu seguir outro 
critério e, assim, pulverizou por toda a região as autorizações de benefício (…).  
 Se não autorizada a cedência, ou, melhor a compra de litragem, não se beneficiam as vinte 
mil pipas, porque as autorizações foram repartidas em tão pequenas parcelas, regra geral, que, 
mesmo num ano de grande animação de negócios, os compradores não iriam beneficiar estas 
dezenas ou centenas de litros aos quais a Casa do Douro concedeu benefício, porque não era prático 
nem exequível ter negócios com tão grande quantidade de lavradores. A par disto, há muitos 
vinicultores em cujas adegas nunca houve tonéis com vinho de pasto e que, este ano, não têm 
licença para beneficiar toda a sua produção; mas como as suas vinhas só produzem vinhos que são 
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generosos, não somente por lei, mas sim por qualidade, têm de se servir de todos os meios, 
permitidos para que esses vinhos tarde ou cedo, possam considerar-se vinhos do Porto. 
 (…) 
 O total dos viticultores que tiveram autorização de benefício foram, em toda a região, três 
mil oitocentos e noventa e quatro [nota nossa: verificar a razão deste número], pelos quais foram 
distribuídas as vinte mil pipas. 
 Bem sei que a maior dificuldade que a direção da Casa do Douro todos os anos tem, é 
distribuir o quantitativo do vinho a beneficiar e, com um reduzido contingente como o deste ano, 
muito mais difícil é esta distribuição; a maneira de resolver este assunto com mais equidade, seria o 
presidente da Casa do Douro reunir, com tempo, todos aqueles lavradores ou técnicos que 
quisessem trabalhar no aperfeiçoamento destes serviços (que competem à Casa do Douro) para ver 
se, no futuro, se fazia uma obra mais perfeita e o mais justa possível. Agora, só há uma maneira de 
remediar o mal; é autorizar, como já foi autorizado, o beneficio duns milhares de pipas em regime 
de bloqueio e permitir as cedências das pequenas autorizações de benefício para simplificar este 
serviço e não nos obrigar a dizer «que o lavrador X da povoação A juntou as suas dezenas, centenas 
ou milhares de litros de vinho beneficiável com o lavrador F da povoação B», que fica a dezenas de 
quilómetros, às vezes, quando o que lhe fez foi uma simples cedência de litragem. 
 O ano passado já se usou este expediente, mas, como alguns lavradores não tiveram o 
cuidado de confirmar, de viva voz, o que tinham escrito e disseram aos fiscais a verdade, foram-
lhes, por isso aplicadas multas. Julgo que há conveniência em autorizar estas cedências e só assim 
se conseguirão beneficiar as vinte mil pipas, que eu, apesar de ter algumas centenas de pipas de 
vinhos velhos em armazém para vender, entendo que não são quantidade de mais de vinho do Porto 
a fazer-se este ano. 
 Não se pode, ou não se quis, dar-nos a certeza, como se nos deu o ano passado, de que 
poderíamos receber da Casa do Douro uma certa quantia, representativa do sinal, que é costume os 
lavradores receberem, quando vendem os seus vinhos na vindima, com o que a Casa do Douro nos 
ajudava, sem prejuízo para ela, a custear a despesa que fazemos na vindima. Também não nos quer 
ou não pode, fornecer a prazo a aguardente que, para completar o benefício dos nossos vinhos, nós 
temos, agora, de comprar, obrigatoriamente, por intermédio da Casa do Douro à Junta. São duas 
regalias que a nossa organização nos dava e, agora, nos não dá. 
 Se a junta dissesse que, se ela não quisesse vender-nos a aguardente a prazo, nós nos 
governaríamos com a “prata da casa”, pois aguardente no Douro não nos falta e que a maneira da 
Casa do Douro nos poder vender essa aguardente, ao preço da Junta, sem prejuízo, seria fazer um 
pequeno aumento no preço da aguardente do Douro na próxima campanha, a Junta com certeza nos 
ajudaria a resolver todas as dificuldades que se opõem ao fornecimento da sua aguardente, a prazo, 
à lavoura duriense. 
 É esta a opinião dum lavrador que tem todos os seus interesses ligados à boa economia da 
região duriense. 
 (P.S. — Quando ia deitar estas minhas considerações ao correio, soube na Régua que já 
estava resolvido por quem de direito fazer-se o fornecimento de aguardente da Junta a prazo à 
lavoura do Douro. Bom foi que se se remediasse ainda a tempo este assunto). (Assina: Artur de 
Sousa). 
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 Aqui chegados, tenta-nos a pergunta face à diminuição previsível de benefício:     
— Será a produção de vinho do Porto em regime de bloqueio um expediente capaz de aliviar a 
vindima de 2020? 

 Mas, como fabricar o «vinho de bloqueio», se entretanto desmantelamos os nossos múltiplos 
centros de vinificação e preferimos vender as uvas a peso, e, além disso, os comerciantes de vinho 
do Porto têm já na «lei do terço» o seu «vinho de bloqueio» permanente? Como pode, enfim, 
reinventar-se o Douro vinhateiro para a participação ativa dos seus viticultores na solução? 
 Tal como em 1945, espera-se deles a vontade capaz de resolver a vindima de 2020. Terá de 
ser um esforço coletivo, para o qual chamamos os produtores e os comerciantes de vinho do Porto. 
Há uma anormalidade no negócio, sobretudo entre aquele que não tem capacidade de vinificar e 
armazenar o vinho e o seu comprador/armazenista em regime especial de bloqueio. 
 Entretanto, a ProDouro promete refletir seriamente sobre a próxima vindima, em boa parte 
inspirada pelo que soube da vindima de 1945 e sob o leme: POR UM DOURO UNIDO E 
SOLIDÁRIO em tempo de pandemia Covid-19. 
       
 Terminamos, com a transcrição de um raciocínio de Paul Roberts (O Fim da Comida, 
Estrela Polar, Alfragide, 2009), mas no qual trocamos de propósito "agricultura" por "viticultura” e 
"terra" por "vinha". Ela há de apressar a nossa reflexão séria sobre a produção de vinho do Porto em 
regime de bloqueio na vindima que aí vem. 

 «Na maioria de outras áreas de negócio, a queda de preços 
constitui um sinal para as empresas produzirem menos; restringindo-se a 
produção, e, com o passar do tempo, a oferta cairá a tal ponto que os 
preços começarão a subir. Mas a viticultura sempre foi diferente. Uma vez 
que a maior e mais cara «matéria-prima» é a vinha, os viticultores têm 
muito menos flexibilidade no que toca à produção. Enquanto um 
proprietário de uma fábrica poderia lidar com preços baixos, digamos, 
reduzindo temporariamente a metade a sua força laboral (neste caso, a 
mão-de-obra representa o seu maior custo), os viticultores não podem 
dispensar temporariamente a sua vinha».  

ProDouro, Associação de Viticultores Profissionais  
www.prodouro.pt 

Pinhão, 23 de Abril de 2020
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