
DIREÇÃO-GERAL DO LIVRO, DOS 
ARQUIVOS E DAS BIBLIOTECAS 

26 de novembro de 2018 a 29 de janeiro de 2019 

Organização 

Arquivo Distrital de Évora 

Endereço  
Arquivo Distrital de Évora 

Largo dos Colegiais, 3 

7000-803 Évora   

http://adevr.dglab.gov.pt  

Contactos  

Telefone: 266 006 600 

E-mail: mail@adevr.dglab.gov.pt 

Horário 

De segunda a sexta-feira 

Das 9h. às 12h30   

e das 14h às 17h30 

“Quanto mais velho melhor”:  

Contributo dos arquivos para o estudo  

da  vinha e do vinho no Alentejo

Mapa da Vila de Estremoz e seu termo

Mostra Documental  

e apresentação de livro

Mapa de 1811 que descreve a quantidade dos 

vinhos, vinagres e águas-ardentes de cada uma 

das Adegas da Vila de Estremoz e seu termo e o 

valor referente ao subsídio literário (imposto 

sobre a produção de vinha). Realça-se o nome 

dos proprietários e as unidades de medida utili-

zadas: pipas e almudes. 



Mostra Documental Apresentação do Livro

A apresentação terá lugar no dia 26 de novem-

bro, às 18h, no Arquivo Distrital de Évora, com 

a presença do Autor, Dr. José Calado, do pro-

motor da obra, Dr. Luís Serrano Mira, proprie-

tário da Herdade das Servas e do Presidente da 

Comissão Vitivinícola do Alentejo, Eng. Francis-

co Mateus.  

Esta obra, que é o resultado de uma exaustiva 

investigação histórica produzida por José Cala-

do, procura fazer o cruzamento entre os princi-

pais acontecimentos que marcaram a História 

da Vinha e do Vinho no Alentejo e o percurso 

vitivinícola da família Serrano Mira que, desde 

1667, está ligada ao setor neste território.  

“A História da Vinha e do Vinho no 

Alentejo – Legado de uma família a     

produzir desde 1667”

Esta mostra documental visa a promoção e di-

vulgação de documentação existente neste Ar-

quivo, relacionada com a atividade da vinha e 

do vinho na região Alentejo. Entre esta encon-

tram-se escrituras, testamentos e autos cíveis. 

Moradores da Vila de Borba

Auto Cível de 1766 que contém vários itens de 

justificações sobre a antiguidade vinícola a fa-

vor da Vila de Borba, alegando os moradores 

desta serem os principais produtores de vinho, 

superior a qualquer outra terra da Província, 

uma vez que as terras vizinhas de Vila Viçosa, 

Estremoz, Elvas, Campo Maior e Olivença esta-

vam a expandir o cultivo da vinha em antigas 

terras de pão. 


