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LA FUNDACIÓ DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO 
 
La restauració del Regne de l’Algarve i la “Companhia geral das pescarias 
Reais do reino do Algarve” 
 
Durant la 2a meitat del segle XVIII, l'economia portuguesa, excessivament 
dependent del comerç de productes colonials, entra en un ràpid procés de crisi. 
Regnava en aquell moment Josep I i, sota el guiatge del Marqués de Pombal, 
es prenen mesures per aprofitar les potencialitat internes del regne, augmentar 
la producció nacional i combatre l'evasió fiscal. 
 
És un aquesta conjuntura econòmica que es desenvolupa, a partir de 1773, 
l’anomenada Restauració del Regne de l'Algarve, amb l'objectiu d'explotar els 
recursos naturals i reformar l'estructura administrativa i fiscal de la regió per fer-
la més eficient i rendible. Entre les mesures adoptades destaca la 
nacionalització del negoci de la captura de la sardina a Monte Gordo, fins 
aquell moment controlat majoritàriament controlat per armadors catalans. 
S’estableix una nova companyia comercial destinada a supervisar l’activitat 
pesquera de la regió, la Companhia Geral das Pescarias Reais do Reino do 
Algarve, i es decreta la construcció de Vila Real de Santo António, població 
destinada a hostatjar el mitjans tècnis i humans necessaris pel 
desenvolupament de la pesca a l’Algarve. 
 
 
La importància de l’activitat pesquera per a la Fundació de Vila Real de 
Santo António 
 
El negoci de la captura, industrialització i comercialització del peix va ser, 
durant segles, una font d'ingressos per a la població de l’Algarve. Així com al 
litoral occidental abudaven les almadraves, destinades a la pesca de la tonyina, 
a l’extrem oriental de la regió es multiplicaven les xàvegues, arts 
d’arrossegament utilitzades per a la captura de la sardina. 
 
A principis del segle XVIII, amb l’establiment d’una comunitat de catalans a la 
platja de Monte Gordo, l'increment del nombre de xàvegues i la introducció de 
noves tècniques de conservació del peix, els guanys obtinguts d’aquesta 
activitat van creixer exponencialment. Des de la captura a l’exportació, passant 
per l’empaquetat de les sardines en bótes, tot el procés tenia lloc a la platja 
sota coberts de sostre de palla i barraques. 
 
Mentre que el mètode tradicional de manejar les sardines consistia només en 
l’eviscerat i la salaó, amb l’arribada dels catalans s’afegeix al procés la 
innovadora tècnica d'extreure el greix natural de les sardines amb premses 
mecàniques. Aquest premsament assegurava períodes més llargs de 
conservació i per tant permetia la seva exportació a ports més llunyans. 
 
El 1773, el govern portuguès pren la decisió de nacionalitzar el rendible negoci 
de la pesca i processament de la sardina de la platja de Monte Gordo. En la 
pràctica, els armadors catalans foren substituïts per empreses comercials 
nacionals i les barraques pels edificis de pedra emblanquinada de la nova 
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població de Vila Real de Santo António. Les tècniques i els objectius es 
mantenen, canvien els protagonistes i l’escenari. 
 
 
El projecte i construcció de la nova vila 
 
El 30 de desembre de 1773, el rei Josep I emetia un Reial Decret ordenant la 
"re-edificació" de l’antiga vila de Santo António de Arenilha, que havia estat 
engolida pel mar. El projecte, integrat en el programa de Restauració del Regne 
de l’Algarve, preveia la fundació d’un assentament “apropiat” al costat de la 
desembocadura del Guadiana, directament orientada al desenvolupament de 
l’activitat pesquera. 
 
Després, en gener de 1774, arriben a l’Algarve els plànols de la nova vila, 
dissenyats per la Casa do Risco de Lisboa, amb l’assessorament de l'arquitecte 
Reinaldo Manuel dos Santos I, a mitjans març es col·loca la simbòlica primera 
pedra, i la construcció comença. Mentre les autoritats tenen la responsabilitat 
de construir els edificis públics, especialment de duana, les empreses privades 
assumeixen l’edificació de l’anomenada zona industrial, os se situarien les 
seves seus, les àrees de salaó i els magatzems. Per ordre governamental, 
s’establí que les despeses de construcció dels lots de l’àrea d'habitatge serien 
per compte dels membres més rics de les elits de l'Algarve. 
 
A inicis d’agost de 1744, amb les obres encara lluny de la seva finalització es 
va inaugurar oficialment l'edifici de la duana de la vila, on passa llavors a ser 
portar tot el peix capturat a Monte Gordo. A final d'any es va decretar 
l'abandonament immediat de la platja de Monte Gordo i les barraques dels seus 
habitants van ser traslladades a la periferia de la zona vila, a l'espera de la 
construcció dels nous habitatges. 
 
Les obres de construcció van proseguir durant l'any següent. Fins que el 13 de 
maig de 1776, i amb l'assistència dels principals dignataris del "Regne de 
l'Algarve", va ser solemnement inaugurada la nova Vila Real de Santo António, 
perllongant-se per tres dies les festes. 
 
 
El projecte original i el concepte de vila-fàbrica 
 
La Fundació de Vila Real de Santo António, a la dècada dels 70 del segle XVIII, 
ha de ser entesa com a part d'un programa més ampli de reestructuració 
econòmica del Regne. Amb el foment de les industries i l’activitat mercantil, 
l’estat pretenia reduir les importacions i ampliar les exportacions per tal 
d’equilibrar la balança comercial. 
 
Nous centres de fabricació manufacturera s’estableixen al llarg de tot el territori 
nacional, per treure profit de les possibilitats pròpies de cada regió. És en 
aquest context que Vila Real de Santo António, una veritable vila-fàbrica, es va 
fundar, planejada per funcionar com una enorme planta manufacturera, capaç 
de processar el peix capturat a la costa de l'Algarve. La nova població, 
funcionalment dividida en zones, va ser integralment planejada per acollir tots 
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els recursos tècnics i humans necessaris pel desenvolupament del negoci 
pesquer, i això li ha conferit molts dels seus trets formals. 
 
 
Vila Real de Santo António i L’urbanisme  Il·Lustrat 
 
Urbanisme Pombalí 
 
Durant el regnat de Josep I (1750-1777), el 1r de novembre de 1755, un fort 
terratrèmol i el conseqüent sisme submarí van deixar devastada la ciutat de 
Lisboa. La catatàstrofe implicava la reconstrucció de la capital i proporcionava 
una ocasió ideal pel desenvolupament de l'anomenat Urbanisme Pombalí, per 
lo qual fou també determinant la tradició urbanística portuguesa en elsterritoris 
d'ultramar i la llarga experiència en Enginyeria militar. L’Urbanisme Pombalí es 
caracteritza per la seva uniformitat i simplicitat. L’arquitectura es considera 
l'element fonamental del disseny urbà i, per això, és tractada com una 
conseqüència de la planificació urbana. És tracta d’una "arquitectura de 
programa", caracteritzada per la uniformitat, l’ordre, la sobrietat i 
l’estandarització, valors aquests que, inserits en la doctrina promoguda pel 
Marqués de Pombal, constituïen una forma de reflexar el poder reial, que es 
pretenia absolut i preclar. 
 
Aquests són els trets principals de les obres urbanístiques i arquitectòniques 
del període Pombalí, que es poden veure tant en la reconstrucció de Lisboa 
com a la construcció, des de zero, de Vila Real de Santo António. 
 
 
La racionalització de l’urbanisme: la planta regular 
 
Vila Real de Santo António es va construir en el lloc anomenat Barranco al 
marge dret de la desembocadura del Guadiana i davant d'Espanya. Es tracta 
d’una "vila regular", atès que fou pensada des de l’origen segons els principis 
racionals i geomètrics que resultaran en la regularitat del seu traçat. 
 
Així, la planta de la població, que s’orienta lògicament en funció del riu, forma 
un rectangle de 1.930 de longitud per 550 pams d’amplada (1 pam= 22 cm.), 
amb els costats més llargs de cara a l’est (al riu) i l’oest i els més curts en sentit 
nord-sud. Travessada per cinc carrers  en sentit nord-sud i per 6 est-oest, totes 
de 40 pams d’ample, i que donen origen a 41 illes. D’aquestes, trenta són 
rigorosament iguals, constituint una illa tipus de 240/100 pams, sis presentan 
260/240 pams i les cinc restants tenen 260/100 pams. 
 
La Plaça, una característica fonamental de la planta de la població, constitueix 
un espai obert al bell mig de les illes edificades. Presenta, en planta, un quadrat 
de 340 pams de costat, especials dimensions que són resultat dels 260 pams 
de costat de les illes que la envolten, més els 40 pams dels carrers adjacents. 
 
Tot i ser regular, la planta de Vila Real de Santo António no forma una reticula 
perfecta, és a dir, les seves illes no són totes iguals i la plaça no es troba al 
centre geomètric. Això no obstant, lluny de ser negatiu, aquest desviament 
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significatiu de la retícula perfecta revela merament el gran perfeccionisme de la 
planta que, pensada d’arrel, va passar per un profund procés de racionalització 
 
 
La toponímia original 
 
Els topònims de Vila Real de Santo António daten d’entre 1774 i 1776, el que 
vol dir que estaven previstos des de l’inici, igual que la planta de la pròpia vila. 
Els noms estableixen una jerarquia entre els principals membres de la família 
reial, que donant els seus noms a diferents carrers, apadrinen simbòlicament la 
construcció regia de la vila.  
 
La figura del rei no necessitava ser representada directamente als carrers, ja 
que la mateixa vila ja era “Reial”, i també la Plaça, on s’aixeca un obelisc 
rematat per una corona, s’anomenava “Reial”, la segona amb un obelisc 
rematat per la Corona. La reina, Mariana Victória de Borbó, va ser homenatjada 
al carrer principal, el denominat Rainha (reina) al costat del riu. 
 
Destacaven també la Rua da Princesa en honor a la primogènita dels 
monarques portuguesos, la futura Reina Maria I, la Rua do Infante (príncep) i 
Rua Infante Dom João, en memòria dels dos fills de la princesa hereva, i els 
carrers anomenats Vitória, Beneditina, Mariana i Clementina, que evoquen els 
personatges de Maria Vitória, Maria Francisca Benedita, Mariana Vitória i Maria 
Clementina, filles i néta del rei portuguès. 
Els carrers de l'extrem sud, est i nord són Rua de S. Sebastião, Rua Real de S. 
José i Rua de Santo António, formant un cinturó espiritual entorn a la vila. 
Evoquen els sants onomàstics de Sebastião José de Carvalho e Melo 
(Marquès de Pombal), del rei Josep i de la mateixa vila. 
 
 
Estratègies de construcció: Duana, Praça Real i cementiri - l'eix espiritual 
i l’eix del poder 
 
Vila Real de Santo António es va fundar en el temps de la ideologia de 
"l’Absolutisme Il·lustrat", que personificava el Marquês de Pombal. Així, a més 
de la seva funció principal de control de les pesqueries a l'Algarve oriental, la 
ciutat representava simbòlicament el poder de l'estat portuguès i la seva 
afirmació en termes polítics, territorials i econòmics en relació a la veina 
Espanya. Aquests valors en van reflectir en la mateixa organització urbanística 
de la ciutat. 
 
Al llarg del Guadiana i enfront d’Espanya s’aixeca una primera filera d’edificis, 
l’espai urbanístic més més important de la vila, composat per les empreses 
pesqueres, per la duana al centre i per dos torres fortificades als extrems nord i 
sud. L’element simbòlicament més rellevant d'aquests era la duana, on l’escut 
d'armes reial de Portugal representava el control i el poder reial. 
 
El segon espai urbà en importància en la composició de la vila era Praça Real, 
centre cívic i comercial, centralitzada per un obelisc, amb l'Ajuntament i la presó 
a la part oriental, al sud, el corp de guàrdia i, al nord, l'església. 
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Aquests dos espais, la "façana" de la vila i la plaça, eren essencials en la 
estratègia de l’estructura urbana. Si hom dibuixa dues línies a un mapa de la 
ciutat a partir de l'Obelisc, una nord-sud i l’altra est-oest trobarà els dos eixos 
estratègics d’organització dels edificis més importants: el primer és l'eix 
espiritual que comprèn església i cementiri (situat fora de la zona urbana per 
motius de sanitat); la segona línia segueix l'eix del poder, aliniant perfectament 
la duana, l’ajuntament, l’obelisc i la Caserna. 
 
 
Arquitectura i Planificació Urbana: un diáleg Constat 
 
(Baixa-Mar) Ribera del riu 
 
La Ribera del riu es constituí en la "façana" de la ciutat mirant cap a Espanya i, 
per això, l’espai urbà més important i ostentós, amb característiques formals 
que el diferencien de la resta. Comprèn la duana a la zona central, flanquejada 
per les empreses pesqueres i rematat al nord i sud amb torres. A banda de la 
Praça Real, va ser l'única zona de la vila amb edificis de dues plantes, i l’únic 
dignificat amb finestres balconeres. 
 
 
Duana 
 
Simbòlicament l'edifici més important de la vila, com a representant del suprem 
poder i del control de l'estat, ja que era on es registraven totes les entrades i 
sortides de mercaderies. El poder reial el representava precisament l'escut 
d'armes situat sobre la porta principal, retirat després dels esdeveniments de 5 
d'octubre de 1910. A part de l'església, la duana és l'únic edifici que no es 
repeteix en l'arquitectura de la vila; això I la seva centralitat incremente la seva 
importància simbòlica. Però, tot i ser un edifici singular, s'adapta 
harmoniosament a la resta de la "façana" de la vila. 
 
 
Societats pesqueres 

En total, hi ha dotze unitats perfectament simètriques aliniades en la "façana" 
de la vila. Tenen dos usos simultanis, residencial i industrial; i, d’igual manera, 
es divideixen en dues parts articulades entre si: un pavelló rectangular de dues 
plantes a la la banda del riu, amb oficines a la part inferior i habitatges a la 
superior i un sostre en forma d’U obert cap a l’interior, que ocupa l’àrea restant 
de la parcela i que es dedicava a la tasca industrial del processament del peix. 
Aquest entrava per la porta principal que donava al riu i passava per un 
corredor “d’escriptoris” on tot el procés es registrava, en direcció al 
processament i salaó. Després de ser empaquetat en bótes amb sal, el peix 
sortia per la porta que donava a la Rua da Rainha cap a una porta simètrica al 
costat oposat del carrer, correspondent al magatzem en el que 
s’emmagatzemava a l'espera de l’enviament. 
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Torres 
 
Edificis morfològicament diferents de la "façana" de la vila, I tenien una 
considerable importància urbanística, atès que delimitaven la ciutat 
simètricament de nord a sud, com si fossin dos sentinelles. En l’època que Vila 
Real de Santo António es va construir, ja no estava justificada la construcció de 
muralles físiques per defensar les poblacions d’atacs enemics; No obstant això, 
la existència d’una muralla simbòlica es fa aquí per la força de la coherència 
urbanística. Per això es fonamental la presència de les dues torres fluvials, que 
contribueix a consolidar la unitat formal de la ciutat. 
 
 
La Praça (plaça) Reial 
 
La plaça és el centre cívic i comercial de la vila, incloent l'Ajuntament i la presó 
a l'est, el cos de guàrdia al sud, l'església al nord, i la resta dels edificis 
residencials i comercials. Forma un quadrat de 340 pams de costat, amb 
l'imponent Obelisc al centre, i com la zona fluvial, té edificis de dues plantes, 
encara que sense finestres balconeres. Totes les façanes a a la plaça són 
iguals, completades amb torres a les cantonades, excepte la del nord per 
l'església la qual, malgrat el seu aspecte singular, no altera la unitat formal del 
conjunt. 
 
 
Ajuntament i presó 
 
És un edifici essencial a la vila, seu del poder municipal que exercia tant 
matèries administratives com judicials. A la planta baixa hi havia la casa del 
carceller amb cel·les separades per als presos de cada gènere. La primera 
planta tenia set sales per a diversos serveis, la qual cosa va ser innovadora per 
a l'època pel que fa a arquitectura portuguesa, ja que normalment una única 
habitació complia tots els serveis. 
 
 
Obelisc  
Erigit al centre de la plaça, l’obelisc es constituí com un monument imponent 
d’accentuat simbolisme, amb una inscripció commemorativa i rematat per una 
corona. És el símbol per excel·lència del poder reial. 
 
 
Església 
 
Està dedicada a la Mare de déu de l'Encarnació i la primera pedra es va 
col·locar el 6 d'agost de 1774. Tot i destacar de la resta dels edificis del seu 
voltant, l'església està situada harmònicament dins la plaça, amb la façana 
depurada, simple, formada per dues formes geomètriques bàsiques: el quadrat 
i, en el frontó, el triangle. De planta longitudinal, amb una única nau, amb un 
arc de triomf que condueix al presbiteri. Destaquen els retaules d'estil rococó, i, 
d’entre les diferents imatges del segle XVIII, una de la santa patrona de la 
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parròquia, la Mare de Déu de l’Encarnació, de 1777, que s'atribueix a l'escultor 
Machado de Castro. 
 
 
Edificis de planta baixa 
 
La vila Pombalina va ser dissenyada per tenir la majoria dels edificis de planta 
baixa. Vint-cinc de les quaranta-una illes contenen només cases de planta 
baixa i, a part de les illes on es troben els magatzems, la Fàbrica do Assento 
(forn de pa) i el cos de guàrdia, tots els altres es destinen a habitatge. Hi ha, de 
fet, una clara distinció entre la zona industria i residencial, definida per la Rua 
da Princesa i Rua do Principe, les illes dels quals es divideixen en meitats gials, 
una per magatzem i l'altra per a habitatge. 
 
 
Plantes de Salaó / Magatzems 
 
Aquests es troben a la Rua da Princesa i de cara l’un a l’altre per qüestions 
funcionals, doncs el peix, envasat en bótes, deixava la zona de salaó i era 
transportat immediatament al magatzem oposat en espera de les remeses. Les 
façanes dels magatzems i de les unitats de salaó eren exactament iguals i 
consten de cinc trams, amb la porta principal alineada amb la de la empresa 
pesquera. 
 
 
Habitatges de planta baixa 
 
Els habitatges de planta baixa es composaven per un primer espai interior amb 
les divisions essencials per a la vida domèstica i un pati amb vanos cegats que 
preveien una expansió interna de la vila. Les illes compostes d’aquests 
habitatges eren senzilles i bàsiques i es definien per criteris d'uniformitat, 
simetria i efecte mirall, recurs a una economia de mitjans. Es caracteritzen per 
la uniformitat, simetria l’efecte mirall, en base a l’economia de mitjans. 
Uniformes perquè tots els vanos estan distribuïts segons un mateix ritme, 
alternant porta i finestra. Simétrics perquè, si es divideixen per la meitat, les 
dues parts es revelen rigorosament iguals entre si. Finalment, estan marcats 
pel principi de mirall, perquè teòricament reflecteixen amb exactitud l’lla 
oposada, estigui aquesta construïda o tingui només els murs amb els vanos 
cecs. 
 
 
Placetes laterals  
 
Foren anomenades originalment Praceta da Estalagem (Placeta de la Fonda) i 
Praceta da Fonte (Placeta de la font), i eren importants espais perifèrics situats 
simètricament al nord i al sud de la vila. Com indica el seu nom, a primera hi 
havia una fonda i la seva funcional forma en U permetia el transit de cavalls i 
carros; Així mateix, la segona té una font. Les cases de planta baixa a aquestes 
placetes eren més grans, però encaixaven de manera coherent amb el disseny 
de la planta urbana de la vila. 
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Vila Real de Santo António: un exemple únic d'urbanització il·lustrada 
 
En el període "il·luminat" per la "llums de la raó", la construcció de Vila Real de 
Santo António va ser vista com la culminació de les obres realitzades durant el 
govern Pombalí. Tot i que que molts altres treballs es van realitzar durant el 
mateix període, com la reconstrucció de Lisboa destruïda pel terratrèmol de 
1755 o la fundació de ciutats a Brasil, cap no és comparable a Vila Real de 
Santo António.  
 
Vila Real de Santo António va ser planejada des de zero com un tot coherent i 
acabada formalment, sense deixar detalls a l'atzar. És un exemple d'una 
població ideal de la Il·lustració ja que està basada en un procés de profunda 
racionalització pel qual tota la vila va ser estudiada amb antelació i amb tot 
detall, complint simultàniament amb dos objectius fonamentals: el control de la 
captura i processament industrial del peix, és a dir, la funció industrial de la vila; 
i l’afirmació suprema del poder reial, és a dir, la seva funció ideològica.  
 
Estat totalment al servei de l'estat i vincular racionalment les funcions 
econòmiques i ideològiques, presenta Vila Real de Santo António com un cas 
únic dins del panorama portuguès, no comparable a qualsevol altre obra de la 
mateixa época. És, per excel·lència, la Ciutat de la Il·lustració a Portugal. 


