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Independentemente da sua dimensa o, as demarcaço es regionais vití colas possuí am 

uma dada territorialidade, sincronicamente vertida ou na o em mapas, o que impli-

cava uma espacialidade concreta, identifica vel por contornos precisos que delimi-

tavam um espaço mais ou menos homoge neo, o que se consubstanciava numa con-

tinuidade territorial, normalmente sem enclaves, na o havendo fragmentaça o e sen-

do, portanto, a coalesce ncia a regra. O recorte territorial obedecia a  individualiza-

ça o de caracterí sticas organole ticas suficientemente distintas e irrepetí veis, dado 

resultarem, em boa medida, quer de um dado “terroir”, quer de condiço es pedo-

clima ticas relativamente semelhantes, fatores que, somados a s castas dominantes 

utilizadas, conferiam ao vinho a “tipicidade” facilmente reconhecí vel pelos consu-

midores. Ale m disso, cada demarcaça o regional implicava uma moldura e enqua-

dramento jurí dico de regulaça o, com maior ou menor espessura jurí dica.  

Embora possam ser explicitadas por outras formas, as demarcaço es sa o frequente-

mente delimitadas cartograficamente. No caso das setecentistas demarcaço es pom-

balinas, apesar do “Mappa do Rio Douro” ou “Mapa das terras vizinhas ao rio Dou-

ro”, a transcriça o comentada dos textos coevos, relativos a s demarcaço es de 1757, 

1758 e 1761, publicada pelo Engenheiro-Agro nomo A lvaro Moreira da Fonseca, na 

obra “As Demarcaço es Pombalinas no Douro Vinhateiro”, em 1949, referencia a 

possí vel existe ncia de um (ou va rios) mapa(s) das demarcaço es pombalinas.   

Entre demarcaço es e cartografias, analisam-se os mapas conjeturais alternativos 

que A lvaro Moreira da Fonseca publicou, os quais, apesar de algumas fragilidades 

patenteadas, devem ser reconhecidos como importante contributo cartogra fico 

para o tema das demarcaço es Pombalinas, o que constituiu objetivo essencial expli-

citado por aquele engenheiro.  

 

 

 

Regardless of their size, the regional viticultural demarcations had a given territo-

riality, whether synchronously poured into maps or not, which implied a concrete 



spatiality, identifiable by precise contours that delimited a more or less homogeneous 

space, which consisted of a territorial continuity, normally without enclaves, there is 

no fragmentation and, therefore, coalescence is the rule. The territorial outline 

obeyed the individualization of sufficiently distinct and unrepeatable organoleptic 

characteristics, as they result, in good measure, either from a given “terroir” or from 

relatively similar pedo-climatic conditions, factors that, added to the dominant grape 

varieties used, conferred wine the “typicality” easily recognizable by consumers. In 

addition, each regional demarcation involved a legal regulatory framework, with a 

greater or lesser legal thickness. 

Although they can be explained in other ways, the demarcations are often delimited 

cartographically. In the case of the eighteenth-century "pombalinas" demarcations, 

despite the "Mappa do Rio Douro" or “Mapa das terras vizinhas ao rio Douro” ("Map 

of the lands neighboring the Douro river"), the commented transcript of the current 

texts, related to the demarcations of 1757, 1758 and 1761, published by the Engineer

-Agronomist A lvaro Moreira da Fonseca, in the work “The Pombaline Demarcations 

in the Douro Wine Region”, in 1949, mentions the possible existence of one (or seve-

ral) map(s).  

Between demarcations and cartography, we analyze the alternative conjectural maps 

that A lvaro Moreira da Fonseca published, which, despite some patented weaknesses, 

should be recognized as an important cartographic contribution to the theme of Pom-

baline demarcations, which was an essential objective explained by that engineer.  

 
 

 
Na europa, as demarcaço es regionais vití colas foram na o so  diacroni-

camente as mais precoces como tambe m as que definiram a substancia e 
esse ncia das atuais indicaço es de provenie ncia geogra fica e mesmo de de-
signaço es de origem. Quase todas estabelecidas no perí odo po s-filoxe rico, 
no caso de Portugal em 1908, obedeciam a requisitos e propo sitos bastante 
semelhantes.  

Possuí am, independentemente da sua maior ou menor dimensa o, e em 
primeiro lugar, uma dada territorialidade, sincronicamente vertida ou na o 
em mapas, o que implicava uma espacialidade concreta, identifica vel por 
contornos precisos que delimitavam um espaço mais ou menos homoge neo, 
o que se consubstanciava numa continuidade territorial, normalmente sem 
enclaves, na o havendo fragmentaça o e sendo, portanto, a coalesce ncia a re-
gra. Em segundo lugar, o recorte territorial obedecia a  individualizaça o de 
caracterí sticas organole ticas suficientemente distintas e irrepetí veis, dado 
resultarem, em boa medida, quer de um dado “terroir”, quer de condiço es 
pedo-clima ticas relativamente semelhantes, fatores que, somados a s castas 
dominantes utilizadas, conferiam ao vinho a “tipicidade” facilmente reco-
nhecí vel pelos consumidores. Em terceiro lugar, cada demarcaça o regional 



implicava, ou veio a implicar, uma moldura e enquadramento jurí dico de 
regulaça o, com maior ou menor espessura jurí dica, consoante os casos.  

Tudo o que acima se diz tem que ver com o facto de comumente se acei-
tar que o Douro foi a primeira regia o vití cola demarcada, pouco depois da cria-
ça o da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, em 1756. 
Majesta tica e monopolista, tal como o tinham sido as anteriores conotadas 
com o absolutismo e associadas ao Marque s de Pombal. E  evidente que, em 
bom rigor, na o se pode aceitar de forma descontextualizada a associaça o sim-
plista a s verdadeiras demarcaço es que ocorreram muito posteriormente.  

No fundo, as demarcaço es pombalinas na o mais fizeram do que fazer 
transitar para o territo rio uma pra tica que ja  anteriormente era corrente 
sobretudo por parte dos negociantes ingleses que, sem possuir grandes pro-
priedades no Douro, operavam no come rcio do vinho a partir da cidade do 
Porto e que eram recorrentemente acusados de se aproveitar de forma ina-
propriada do aumento da exportaça o que dispara a partir do u ltimo quartel 
do se culo XVII e que se prolonga por quase toda a primeira metade do se cu-
lo XVIII. A queda dos preços a partir dos anos cinquenta apoquenta eclesia s-
ticos e grades proprieta rios durienses, principais instigadores da formaça o 
da Companhia, onde detinham os lugares deciso rios e gozavam de prerroga-
tivas recorrentemente vistas como demasiado discriciona rias.  

Em todo o caso, porque na o so  territorialmente estabelecida a destrin-
ça entre os vinhos de ramo e de embarque, como tambe m pela abertura da 
regia o nos xistos de Barqueiros e Barro  e fecho no canha o da Valeira, os con-
tornos sa o, de facto, relativamente semelhantes aos que foram definidos em 
1908 se se excetuar, como e  evidente, o Douro Superior, so  ha  pouco mais de 
um se culo incorporado.  

Na o custa aceitar que as demarcaço es pombalinas e, posteriormente, 
as marianas, foram assumidamente fragmentadas e nunca tiveram a coales-
ce ncia como matriz, a na o ser num ou outro caso, mais como discurso reto ri-
co do que verdadeiro desí gnio ou intencionalidade. Excluí ram-se, pelos mais 
diversos motivos, territo rios intercalares ou demasiado afastados dos classi-
ficados como produzindo vinho de embarque, argumentando-se, no primei-
ro caso, na o ser evidente a domina ncia vití cola em termos de ocupaça o do 
solo, ou, no segundo, pese embora a qualidade do vinho que poderia ser 
eventualmente considerado como de embarque, remetendo o motivo da ex-
clusa o para a sua excentricidade, o mesmo e  dizer para a dista ncia, em si 
mesmo, porque aumentava a dificuldade de fiscalizaça o por parte da compa-
nhia do transporte e, inerentemente, a efica cia de controle.  

 
 

Entre os documentos conhecidos relativos ao processo de instituiça o 



da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro e a s demarca-
ço es pombalinas existem duas missivas que referenciam um mapa do Rio 
Douro. A primeira, datada de 28 de Julho de 1757 e assinada por “Sebastia o 
Joseph de Carvº e Mello”, refere um “Mappa do Rio Douro” enquanto a outra, 
datada de 1772 e enviada por Mesquita e Moura ao Marque s de Pombal, re-
ferencia um “Mapa das terras vizinhas ao rio Douro” de 1757 (OLIVEIRA e 
MARINHO, 1983, entre pp. 48-49). Trata-se do mesmo mapa, uma represen-
taça o esquema tica e simplificada da posiça o relativa das “terras vezªs ao R.º 
Douro”, numeradas de 1 a 105, de jusante para montante, começando em 
“Entre ambos os rios”, na margem direita, voltando a  foz e terminando em S. 
Joa o da Pesqueira, na margem esquerda.  

E  um mapa que, depois de copiado e extraí do de junto dos quadros ad-
jacentes que originalmente descrevem aspetos relativos a  produça o viní cola 
das terras representadas, foi profusamente publicado e e  sobejamente co-
nhecido, mas na o e  o u nico mapa referido na documentaça o, nem corres-
ponde a  representaça o das demarcaço es enta o ordenadas e concretizadas, 
pelo que a busca cartogra fica continua, na senda do labor desenvolvido pelo 
Engenheiro-Agro nomo A lvaro Moreira da Fonseca, expressado na obra, em 
tre s volumes, “As Demarcaço es Pombalinas no Douro Vinhateiro”, publicada 
pelo Instituto do Vinho do Porto, em 1949. 

Movido pela primordial curiosidade surgida ao deparar “com os pri-
meiros e aute nticos marcos pombalinos” (Vol. I, p. 11), ale m de publicar o 
referido “Mappa do Rio Douro” (Vol. I, entre pp. 54-55), A lvaro Moreira da 
Fonseca transcreveu e comentou os textos coevos relativos a s demarcaço es 
de 1757, 1758 e 1761, considerando, a partir deles, a existe ncia de um mapa 
das demarcaço es e porfiando na respetiva busca, com “pesquisas no Arquivo 
Nacional da Torre do Tombo” (Vol. I, p. 12) tendo em vista “encontrar o ma-
pa das demarcaço es que, pelos documentos compulsados, sabí amos ter exis-
tido, mas do qual na o havia o menor vestí gio” (Vol. I, p. 13).   

Na verdade, considerando que, nos textos setecentistas compulsados, 
as refere ncias a  cartografia utilizam recorrentemente a expressa o “carta to-
pogra fica” e  possí vel que na o tenha existido “o mapa das demarcaço es”, mas 
antes os va rios mapas das demarcaço es, parciais, de grande escala, a qual 
era, na e poca, a caracterí stica incontorna vel na aplicaça o do termo topogra -
fico. Apesar de tudo, com este pressuposto, o potencial aumento do nu mero 
de documentos cartogra ficos apenas acrescenta, na mesma medida, a per-
plexidade face ao desconhecimento do paradeiro de qualquer exemplar le-
vantado pelos “officiaes de Infantaria com exercí cio de Engenharia que diri-
gira o as ditas Demarcaço es, para reduzirem a Carta Topografica dellas aos 
precisos limites das mesmas Instrucço es” (Vol. II, p. 18).  

Com infrutí feros resultados no que toca ao achamento do(s) mapa(s), 
A lvaro Moreira da Fonseca tratou de proceder a  reconstituiça o cartogra fica 
das demarcaço es, seguindo as informaço es da documentaça o setecentista e 



apoiando-se, segundo as suas palavras, nas “cartas do Estado Maior na esca-
la de 1/50.000” (Vol. I, p. 15), as quais lhe tera o sido de “enorme auxí lio” 
apesar das “deficie ncias graves [que] apresentam”, o que exemplifica com 
alguns casos (Vol. I, pp. 15-17).  

De qualquer forma, A lvaro Moreira da Fonseca concebeu tre s mapas 
que, de alguma maneira, pretenderam substituirse aos mapas das demarca-
ço es e que sa o os seguintes:  

- “As Demarcaço es do Ano de 1757”, sem escala [ca. 1:80.000], 77 x 56 
cm (Vol. I, entre pp. 234.235;  

- “As Demarcaço es do Ano de 1758”, 1:80.000, 77 x 56 cm (Vol. II, en-
tre pp. 342-343; conte m janela com representaça o do Rio Douro desde a faz 
ate  Mesa o Frio, na escala de 1:100.000;  

- “As Demarcaço es do Ano de 1761”, 1:80.000, 77 x 56 cm (Vol. II, en-
tre pp. 291-292; conte m janela com representaça o do Rio Douro desde a faz 
ate  Mesa o Frio, na escala de 1:100.000.  

Trata-se de documentos cartogra ficos cuja base cartogra fica aparenta 
corresponder a  se rie cartogra fica 1:50.000, iniciada em finais do se culo XIX 
(ALEGRIA e GARCIA, 1995, p. 80) e, aqui, generalizada para a escala de 
1:80.000, no caso do Alto Douro e para a escala de 1:100.000 no caso da ja-
nela que abarca o tramo desde a foz do Douro a Mesa o Frio. Como todas as 
se ries cartogra ficas, esta tambe m possui folhas com datas de ediça o bastan-
te diversas, o que explica que a folha 9C, da cidade do Porto, porque tem da-
ta de ediça o de 1915, ainda na o apresente na malha urbana a Avenida Mare-
chal Gomes da Costa (cujo processo de abertura decorreu durante a de cada 
de 1920 e se concluiu em 1931), enquanto as folhas relativas ao Alto Douro 
te m datas de ediça o entre 1934 e 1940 (10A, 1937; 10B, 1934; 10C, 1935; 
10D, 1940; 11ª, 1940; 11C, 1940; 14ª, 1940; 14B, 1934; 15ª, 1936).  

Para todos os efeitos, a escala 1:50.000 foi desde sempre elaborada 
pelo Instituo Geogra fico e Cadastral e a refere ncia de A lvaro Moreira da Fon-
seca ao Estado Maior, pode derivar apenas do facto de as ter conseguido 
atrave s desse organismo que, naturalmente, as poderia possuir. Alia s, ape-
sar de as escalas do Serviço Cartogra fico do Exe rcito serem as de 1:25.000 e 
1:250.000 e as do Instituo Geogra fico e Cadastral serem as de 1:50.000 e 
1:100.000, a necessidade de articulaça o e partilha entre ambas as institui-
ço es foi legalmente sublinhada em 1932, a propo sito da criaça o dos Serviços 
Cartogra ficos do Exe rcito (revertendo a fusa o, acontecida em 1929, da Sec-
ça o de Cartografia do Estado Maior com o Instituto Geogra fico e Cadastral), 
afirmando-se enta o que todas aquelas cartas “constituira o um sistema har-
mo nico na repartiça o das fo lhas, escalas, nomenclaturas, quadrí cula e sinali-
zaça o convencional” (Dia rio do Governo, I Se rie, nº 276, Artº 5º, alí nea c)).  

Voltando aos mapas das demarcaço es concebidos por A lvaro Moreira 
da Fonseca, importa sublinhar que a tarefa na o tera  sido simples, quer por 
todas as razo es que o mesmo explicita, nomeadamente, na interpretaça o dos 



textos das demarcaço es “quando, durante os meses dos anos de 1944 e 
1945 a Direcça o do Instituto [do Vinho do Porto] nos permitiu percorrer a 
Regia o com o fim de identificarmos estas demarcaço es” (Vol. III, p. 301), 
quer tecnicamente, ja  que os mapas tiveram que ser desenhados por genera-
lizaça o a partir das folhas originais da carta 1:50.000, reduzindo -se alguma 
informaça o (nomeadamente, a eliminaça o da simbologia relativa a  repre-
sentaça o da topografia) e acrescentando- se as cores que identificam as 
a reas de cultivo dos diferentes vinhos, ou seja “acrescentandosse as indivi-
duaçoens que sa o indispensa veis para se distinguirem os vinhos das cinco 
diferentes qualidades que va o declaradas na Instruça o ou Ide a que ajunta-
rey a esta carta debaixo do numero primeiro.” (Vol. I, p. 51). Essas 
‘individuaçoens’ correspondem, linearmente, a  utilizaça o da progressa o es-
pectral das cores para a simbolizaça o, ou seja, adequando a variaça o do pre-
ço dos vinhos a  variaça o dos comprimentos de onda na banda visí vel do es-
pectro electromagne tico:  

 
“E para que as referidas individuaçoens fiquem sempre destintas, e pos-
sa o ser perpetuadas e publicas assim neste Reino como fora delle se 
notara o os terrenos que produzem vinhos finos ou de Feitoria com 
hum banho de vermelho, os que produzem os vinhos de preço de trinta 
reis, com um banho de amarello, os que produzem o vinho de vinte m, 
com banho verde, os que produzem o vinho de quinze reis com banho 
roxo, e os que produzem o vinho de doze reis e meyo com banho azul; 
Ficando todos os mais Terrenos de vinho de dez reis sem algum des-
tentivo, e na cor natural do papel em que se estampar a referida car-
ta.” (Vol. I, pp. 51-52).  

 

A utilizaça o da progressa o espectral aparenta ser uma pra tica da e po-
ca, como, alia s, o exemplifica a posterior utilizaça o no mapa hipsome trico 
(Wallis, H. M., Robinson A. H., 1987, pp. 145-146) que levaria, inclusivamen-
te, a convencionar- se aquela progressa o com a expressa o “cores hipsome -
tricas”. A aplicaça o das cores nos tre s mapas das demarcaço es e  desigual, 
com um resultado menos conseguido no mapa relativo a 1757 e mais satis-
fato rio no de 1761; alia s, o resultado neste ou o exemplo de utilizaça o da cor 
no Atlas de Portugal de Aristides de Amorim Gira o, de 1941, permitem eli-
minar as justificaço es relacionadas com limitaço es te cnicas da impressa o a 
cores em relaça o ao mapa de 1757 e pensar, antes, num gradual ajustamen-
to das cores, desde a impressa o do mapa do volume I ate  a  impressa o do 
mapa do Vol. III.  

Entretanto, a seque ncia de cores aplicadas na o correspondem rigoro-
samente a  seque ncia espectral prevista visto que, ao verificar que as refe-
re ncias das “individuaçoens” apresentavam uma lacuna por na o apresentar 
“a cor destinada a  zona produtora de vinhos de 15$000 que haviam de ser 
vendidos a 25 re is” (Vol. I, p. 52), A lvaro Moreira da Fonseca desvirtuou a 



subjacente progressa o espectral ao acrescentar-lhe um castanho claro entre 
o amarelo e o verde.  

Ale m disso, A lvaro Moreira da Fonseca fez “enriquecer” visualmente 
os mapas, criando nova simbologia (que conjuga cores com tramas e com 
sí mbolos de implantaça o pontual) para representar situaço es na o previstas, 
normalmente relacionadas com alguma incerteza ou com a associaça o de 
tipos de vinhos (por exemplo: “Zona Prova vel de Feitoria” e “Vinhos Brancos 
de Feitoria” no mapa de 1757; “Vinho Branco de Feitoria e Tinto de 10$500 
Reis” ou “Vinhos de 6 $400 Reis e Provenientes de Xantoados, Arvores e Ra-
madas”, entre outros, nos mapas de 1758 e 1761.   

Finalmente, apesar de alguma fragilidade patente na escolha da simbo-
logia acrescentada, na ause ncia de escala no mapa de 1757 e no posiciona-
mento dos poucos elementos de mapa apresentados, importa reconhecer a 
importa ncia do contributo cartogra fico conjetural para o tema das demarca-
ço es Pombalinas, o que constituiu o objetivo essencial explicitado por A lva-
ro Moreira da Fonseca. De facto, foi o pro prio A lvaro Moreira da Fonseca 
quem referiu que “os mapas na o devera o ser vistos a  lupa, nem podera o tra-
duzir com fidelidade total os factos [mas] representam contudo, e com mui-
ta aproximaça o, as demarcaço es levadas a efeito” (Vol. I p. 18), sublinhando 
ainda que “se algum valor este estudo vier a ter, esse adve m-lhe, certamen-
te, quer da inclusa o do mapa que representa a Regia o Pombalina de impos-
sí vel reconstituiça o ate  hoje por falta dos necessa rios elementos, quer ainda 
dos materiais que extraí mos do po  dos arquivos e que nos permitem recom-
por ta o importante capí tulo da histo ria do Douro Vinhateiro” (Vol. I, p. 14).  
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Figura 1 - Mappa das terras vizinhas ao rio Douro (…). 

Figura 2 –Mapa do Rio Douro 



Figura 3 - “As Demarcaço es do Ano de 1757”. 

Figura 4 - “As Demarcaço es do Ano de 1758”. 



Figura 5 - “As Demarcaço es do Ano de 1761”. 
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