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O Reino do Algarve, c. 1770

Território e População

• Aprox. 82600 hab., o 
equivalente a c. de 
3,4% da população 
portuguesa.

• Território 
ruralizado: 
população 
distribuída entre o 
litoral e o barrocal.

• Principais 
localidades: Tavira 
(c.1700 fogos), Faro 
(c.1500 fogos) e 
Lagos (c.1200 fogos).

• Efeitos do Terramoto 
de 1755.

Agricultura / 
Propriedade fundiária

• Árvores de fruto: 
vinhas, oliveiras, 
figueiras, 
amendoeiras, 
alfarrobeiras

• Cultivo de cevada, 
centeio, trigo e 
legumes.

• Propriedade 
fundiária 
concentrada nas 
mãos de uma elite 
local.

Pescarias

• Atum: diminuição 
progressiva dos 
rendimentos das 
almadravas.

• Sardinha: 
desenvolvimento da 
xávega e de uma 
indústria tradicional 
de secagem e salga 
dominada no 
sotavento por uma 
comunidade de 
catalães.

Comércio

• Quase inteiramente 
nas mãos de 
interesses alheios, 
sobretudo de homens 
de negócios ingleses 
residentes em Faro, 
a partir de onde 
transacionavam os 
principais produtos 
regionais.

• Comércio marítimo 
activo, sustentado 
pela agricultura.



“Algarve. Aquele pequeno e útil Reino que o judicioso e iluminado Marechal
General Conde Reinante de Schaumbourg Lippe definiu por hum pedaço de
Paraíso Terrestre; e a que Portugal deveu todos os seus Gloriosíssimos
descobrimentos; se achava depois de muitos anos tão inerte como hum membro
tolhido e baldo no Corpo da Monarquia Portuguesa.

Os elogios daquele grande General excitarão na Real Presença as Ilustres
Memórias dos Séculos passados. Consequentemente, mandou o dito Senhor
examinar as causas da sobredita decadência, ou o que estava passando naquele
Reino a respeito da Agricultura, do Comercio e das Pescarias antes tão
opulentas”.

Sebastião José de Carvalho e Melo

Quarta Inspecção sobre o Comércio Nacional

(BNP, Colecção Pombalina) 

O Reino do Algarve, c. 1770



Restauração: 
medidas 

legislativas 
sistemáticas 

(1773-)

Pescarias

Agricultura

Propriedade 
fundiária

Comércio

Território

O objectivo máximo era 

inverter o estado estagnação 

económica da região. 

Apelava-se a “V. Mag.e a restaurar um 

Reino, a restitui-lo ao florente estado, em 

que o constituiu o Senhor Rei Dom 

Manuel”.

A “Restauração” do Reino do Algarve



A “Restauração” do Reino do Algarve

Território

• No Algarve 
ocidental: extinção 
do termo de Alvor, 
divisão do vastíssimo 
termo de Silves com 
a criação dos 
concelhos de 
Monchique e Lagoa 
(16 de Janeiro de 
1773); plano de 
divisão da diocese.

• No Algarve oriental: 
extinção do concelho 
de Cacela e fundação 
de VRSA.

Agricultura / 
Propriedade fundiária

• 15 de Setembro de 
1766: alvará de 
criação de uma junta 
para averiguação dos 
foros e censos 
usurários da região. 

• 16 de Janeiro de 
1773: reinstituição 
da Junta e regulação 
dos censos pelas leis 
em vigor.

Pescarias

• 13 de Janeiro de 1773: 
provisão que reduziu 
os direitos do pescado 
a duas dízimas, mas 
aumentou para o 
dobro os direitos pagos 
pelo pescado que fosse 
exportado fresco para 
fora do Reino. 

• 15 de Janeiro de 1773: 
é constituída a 
Companhia Geral das 
Reais Pescarias do 
R.A..

Comércio

• 18 de Janeiro de 1773: 
por alvará isentam-se 
os grãos, farinhas e 
legumes dos direitos de 
entrada no Reino do 
Algarve.

• 4 de Fevereiro de 1773: 
por carta de lei põe-se 
fim à “odiosa diferença” 
entre os reinos de 
Portugal e do Algarve, 
acabando com a 
multiplicidade de 
direitos e portagens 
pagos pelos produtos 
que saíam da região 
para o Reino de 
Portugal.



As Pescarias - sardinha

Xávega –
desenvolvimento 
desta arte 
piscatória de 
arraste, utilizada 
para a captura da 
sardinha. 

Desenvolvimento 
de uma indústria 
tradicional de salga 
e secagem da 
sardinha.

Pescaria explorada 
por uma numerosa 
comunidade de 
catalães instalados 
na Praia de Monte 
Gordo.

Antes de 1773…



Fonte: sesimbraepeixe.pt



Biblioteca e Arquivo 
do Ministério das 

Obras Públicas, 
Transportes e 

Comunicação, MR 14
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As Pescarias - sardinha

Inícios de 
1770

• Homens de negócios espanhóis residentes no Algarve queixam-se dos elevados 
direitos que lhes eram aí cobrados.

21 de Maio 
de 1771

• Ordem da Corte de Madrid dificultava, com aumento de direitos, a entrada do peixe 
salgado em Espanha, mas facilitava a sua entrada fresco, para ser aí salgado e 
comercializado dentro e fora do Reino. → Pretendia-se incrementar as pescarias na 
Andaluzia

17 de 
Outubro 
de 1772

• Representação da Câmara de Santo António de Arenilha dá conta do 
despovoamento de Monte Gordo e da drástica diminuição das pescarias no 
sotavento algarvio

Antes de 1773…



As Pescarias - sardinha
A “Restauração” das Pescarias, em 1773

• Reduz os direitos 
do pescado a duas 
dízimas.

Provisão de 13 
de Janeiro

• Companhia Geral 
das Reais 
Pescarias do Reino 
do Algarve.

Alvará de 15 
de Janeiro • Isentou o peixe 

algarvio de 
direitos de entrada 
e saída nos portos 
do Reino

Provisão de 31 
de Outubro

• Decreta-se a 
fundação de uma 
nova vila.

17 de 
Dezembro



A fundação de Vila Real de Santo António

Incremento da produção 
de peixe salgado para ser 
comercializado dentro do 
próprio Reino

O Norte de Portugal foi 
uma das zonas mais 
afectadas pelas medidas 
legislativas das Coroas 
Portuguesa e Espanhola

Pombal procurou atrair 
investidores nortenhos 
para o negócio da 
captura e beneficiação da 
sardinha de M. Gordo



A fundação de Vila Real de Santo António

• A fundação de uma nova vila respondia à necessidade de albergar de forma
mais condigna as actividades relacionadas com a exploração da sardinha no
sotavento algarvio.

• O local escolhido foi a margem direita do Guadiana, perto da antiga vila de
Santo António de Arenilha.

• A vila obedeceu aos critérios de racionalidade, fruto do urbanismo ilustrado
da época.

• Tratava-se de uma verdadeira vila-fábrica, que aliava a função de captura e
transformação do pescado, com a função simbólica de afirmação da
soberania portuguesa perante a vizinha Espanha.



Desenho-relatório do Eng.º José Sande de Vasconcelos (reprodução, Arquivo Histórico Municipal de VRSA)



A fundação de Vila Real de Santo António

• A 12 de Outubro de 1774 é extinta a Alfândega de Castro Marim e criada a
Alfândega de Vila Real de Santo António.

• A inauguração da nova vila fez-se a 13 de Maio de 1776, numa altura em
que a vila ainda não estava totalmente edificada.

• Com a morte de D. José I em 1777, o projecto vila-realense parecer ter sido
abandonado.



“Esta recente criação do ministro 
[Marquês de Pombal], vista a uma certa 
distância, despertou a nossa curiosidade, 
mas, quando entrámos, não encontrámos 
vivalma nas ruas, nem mesmo no centro 
da vila, com excepção do juiz de fora, e 
uma guarda comandada por um sargento, 
que todos os dias rendem de Castro 
Marim”

Arthur William Costigan, 1778

Vila Real 
de Santo 
António

Abandono?

Vila Real de Santo António depois de Pombal



Vila Real de Santo António depois de Pombal
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1787: ordens expedidas ao 
Juiz de Fora de VRSA, José 
Feliciano da Rocha Gameiro 

“Casais de 
fabricantes”

Reparação das 
habitações 
devolutas

Divisão das 
terras baldias 

da Câmara

Tecelagem 
(linho e 
estopa)

Vila Real de Santo António depois de Pombal

“…visto o interesse que recebe o Publico na conservação dos Edificios, e decoração da 

Povoaçõens, impondo-se obrigação aos remattantes de concertar as Propriedades, e 

conservar o prospecto dellas.”



Vila Real de Santo António depois de Pombal

Alvará de 
18 de Junho 

de 1787

• Isenta de todos os direitos o peixe 
destinado ao consumo da população 
e à secagem e salga para 
comercialização dentro do Reino e 
Ilhas

Ordem de 
2 de Julho 

de 1787

• Conserto das 
embarcações 
“encalhadas” em Vila 
Real de Santo António



Ordens de 28 de Outubro de 1788 e 16 de Junho de 1789 remetidas ao 
Juiz de Fora de Vila Real de Santo António

…dão conta da plantação de 900 amoreiras que por ordem régia se fizera nas terras de 

Manuel da Cruz Azevedo com o objectivo de aumentar a quantidade de sedas destinadas às 

manufacturas nacionais.

Vila Real de Santo António depois de Pombal



Concelhos Fogos em 1798

Faro 5536

Loulé 3857

Tavira 3390

Silves 3090

Lagos 2402

Lagoa 1391

Monchique 1358

Albufeira 1272

V. N. Portimão 995

Castro Marim 936

V. R. St. António 613

Aljezur 463

Vila do Bispo 148

Sagres 72

1773 1798

Vila Real de Santo 

António

-- 320 fogos

Cacela 284 fogos 293 fogos

Castro Marim 815 fogos 639 fogos

1099 

fogos

1252 

fogos

Vila Real de Santo António depois de Pombal



Fonte: ANTT, Alfândega de Vila Real de Santo António, 

Vila Real de Santo António depois de Pombal



Fonte: ANTT, Alfândega de Vila Real de Santo António

Vila Real de Santo António depois de Pombal



Fonte: ANTT, Alfândega de Castro Marim; ANTT, Alfândega de Vila Real de Santo António

Vila Real de Santo António depois de Pombal



VRSA nos finais do 
Antigo Regime

Continuidade do 
reformismo ilustrado

Sucesso do 
reformismo ilustrado?

Vila Real de Santo António depois de Pombal



Constantino 
Lacerda 
Lobo,

Memória 
sobre a 
decadência 
da pescaria 
de Monte 
Gordo, 1790

Uso inadequado das técnicas de salga e conservação da sardinha –
perda de qualidade do produto.

Inaptidão das Sociedades de Pescarias para manterem o negócio.

Incapacidade de expansão do negócio no mercado interno e externo.

Das 12 sociedades de pescarias, apenas três mantiveram actividade: a 
de um particular, José Martins da Luz (1 embarcação), a da CGAVAD 
(5 embarcações) e a da CGRPRA (4 embarcações)

Vila Real de Santo António depois de Pombal


