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A FUNDAÇÃO DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO 
 

A restauração do reino do Algarve e a “Companhia Geral das Pescarias 
Reais do Reino do Algarve” 
Pela 2ª metade do século XVIII, a economia portuguesa, demasiado 
dependente do comércio de produtos coloniais, entra num acelerado processo 
de crise. Reinava então 
D. José I e, sob a orientação do Marquês de Pombal, tomam-se medidas para 
aproveitar as potencialidades internas do Reino, aumentar a produção nacional 
e combater a evasão fiscal. 
É nesta conjuntura que se desenvolve, a partir de 1773, a chamada 
Restauração do Reino do Algarve, com o objetivo de explorar os recursos 
naturais e reestruturar o aparelho fiscal e administrativo da região, tornando-o 
mais eficaz e rentável. Entre as medidas tomadas destaca-se a nacionalização 

do negócio da captura e beneficiação da sardinha de Monte Gordo, até então 
maioritariamente controlado por armadores catalães. É constituída uma nova 
companhia comercial destinada a superintender a atividade pesqueira na 
região, a Companhia Geral das Pescarias Reais do Reino do Algarve, e 
decretada a construção de Vila Real de Santo António, povoação destinada a 

albergar os meios técnicos e humanos necessários ao incremento das 
pescarias algarvias. 
 

A importância da atividade pesqueira para a fundação de Vila Real de 
Santo António 
O negócio da captura, beneficiação e comercialização de pescado constituiu, 
durante séculos, uma fonte de rendimento para a população algarvia. Enquanto 
na zona do Barlavento abundavam as almadravas, destinadas à pesca do 
atum, no extremo oriental da região multiplicavam-se as xávegas, artes de 
arrasto consagradas à captura da sardinha. 
No início do século XVIII, com o estabelecimento de uma comunidade de 
catalães na praia de Monte Gordo, o aumento do número de xávegas e a 
introdução de novas técnicas de conservação do pescado, os lucros obtidos a 
partir desta atividade crescem exponencialmente. Desde a captura à 
exportação, passando pelo embarricamento, todo o processo se desenrolava 
na praia, debaixo de telheiros e cabanas de colmo. 
Enquanto o método tradicional de manipulação da sardinha consistia apenas 
em amanhá-la e misturá-la com sal, com a chegada dos catalães é 
acrescentada ao processo a inovadora técnica de extração da gordura natural 
da sardinha por prensagem mecânica. A prensagem garantia a conservação da 
sardinha por períodos mais longos, permitindo assim a sua exportação para 
portos mais distantes. 
Em 1773, o Estado português toma a decisão de nacionalizar o lucrativo 
negócio da captura e beneficiação de sardinha da praia de Monte Gordo. Na 
prática, os armadores catalães são substituídos por sociedades comerciais 
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nacionais e os telheiros por edifícios de pedra e cal na nova povoação de Vila 
Real de Santo António. Mantêm-se as técnicas e os objetivos, mudam os 
protagonistas e o cenário. 
 
A projeção e a edificação da nova Vila 
Por carta régia de 30 de Dezembro de 1773, D. José I manda “reedificar” a 
antiga vila de Santo António de Arenilha, que havia sido engolida pelo avanço 
do mar. O projeto, integrado no programa de Restauração do Reino do Algarve, 
previa a fundação de uma povoação “regular”, junto à foz do Guadiana, 
diretamente orientada para o desenvolvimento da atividade pesqueira. 
Logo em Janeiro de 1774, chega ao Algarve a planta da nova vila, desenhada 
pela Casa do Risco de Lisboa, sob orientação do arquiteto Reinaldo Manuel 
dos Santos. Em meados de Março é simbolicamente colocada a 1ª pedra, 
dando-se início às obras de construção. Enquanto as autoridades se 
responsabilizam pela construção dos edifícios públicos, em especial da 
Alfândega, as sociedades comerciais assumem a edificação da chamada zona 

industrial, onde se situariam as suas sedes, as salgas de pescado e os 

armazéns. As despesas de construção dos lotes da zona habitacional ficam, 
por disposição governamental, a cargo dos mais abastados membros das elites 
algarvias. 
No início de Agosto de 1774, quando as obras de construção ainda estavam 
longe de terminadas, é oficialmente inaugurado o edifício da Alfândega da nova 
vila, para onde passa então a ser encaminhado todo o pescado capturado em 
Monte Gordo. No final desse ano, é decretado o abandono imediato da praia de 
Monte Gordo, trasladando-se as cabanas dos moradores para as proximidades 
da nova vila, onde aguardariam a construção das futuras habitações. 
No ano seguinte, as obras de edificação prosseguiram. Até que a 13 de Maio 
de 1776, na presença dos mais altos dignitários do “Reino do Algarve”, é 
solenemente inaugurada a nova Vila Real de Santo António, prolongando-se as 
festividades por três dias. 
 
O projeto original e o conceito de vila-fábrica 
A fundação de Vila Real de Santo António, na década de 70 do século XVIII, 
deve ser entendida como parte de um projeto mais amplo de reestruturação 
económica do Reino. Fomentando as indústrias e a atividade mercantil, o 
Estado pretendia diminuir as importações e aumentar as exportações, 
reequilibrando assim a balança comercial. Um pouco por todo o território 
nacional, são estabelecidos novos centros de produção manufatureira, de 
modo a aproveitar as potencialidades específicas de cada região. É neste 
contexto que é fundada Vila Real de Santo António, autêntica vila-fábrica, 
projetada para funcionar como uma enorme unidade manufatureira, capaz de 
processar o pescado capturado na costa algarvia. A nova povoação, 
funcionalmente dividida em zonas, foi integralmente pensada para albergar 
todos os meios técnicos e humanos necessários ao desenvolvimento do 
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negócio das pescarias e desse facto advêm muitas das suas especificidades 
formais. 
 
Vila Real de Santo António e o Urbanismo Iluminista 

 
Urbanismo Pombalino 
Durante o reinado de D. José I (1750-1777), a 1 de Novembro de 1755, um 
terramoto de grande intensidade e o maremoto que se lhe seguiu, deixaram a 
cidade de Lisboa arruinada. Este acontecimento catastrófico implicou a 
reconstrução da capital e proporcionou a ocasião ideal para o desenvolvimento 
do chamado urbanismo pombalino, para o qual foi igualmente determinante a 
tradição urbanística portuguesa em territórios de além-mar e a longa 
experiência na área da engenharia militar. O urbanismo pombalino caracteriza-
se pela regularidade e pela simplicidade. A arquitetura é considerada o 
elemento fundamental do desenho urbano e, por isso, é tratada como 
consequência do planeamento urbanístico. Trata-se de uma “arquitetura de 
programa”, caracterizada pela uniformidade, ordem, sobriedade e 
estandardização, valores estes que, inseridos na doutrina promovida pelo 
Marquês de Pombal, constituíam uma forma de refletir o poder real, que se 
pretendia absoluto e esclarecido. 
São essas as principais características das obras urbanísticas e arquitetónicas 
do período pombalino, patentes quer na reconstrução de Lisboa quer na 
posterior edificação de raiz de Vila Real de Santo António. 
 
A racionalização do urbanismo: a planta regular 

Vila Real de Santo António foi edificada no sítio do Barranco, na margem direita 
da foz do Guadiana e face a Espanha. Trata-se de uma “vila regular”, pois foi 
pensada de raiz segundo princípios racionais e geométricos que resultaram na 
regularidade do seu traçado. 
Assim, a planta da vila, que se orienta logicamente em função do Rio, forma 
um retângulo com 1930 palmos de comprimento por 550 de largura, sendo que 
os lados maiores encontram-se virados a nascente – para o rio – e a poente, e 
os menores a norte e a sul. É atravessada por cinco ruas no sentido norte-sul e 
por seis no sentido leste-oeste, todas de igual largura de 40 palmos, e que dão 
origem a quarenta e um quarteirões. Destes quarteirões, trinta são 
rigorosamente iguais, constituindo o quarteirão-tipo com 240/100 palmos, seis 
apresentam 260/240 palmos e os restantes cinco têm 260/100 palmos. 
A Praça, elemento fundamental da planta da vila, constitui um espaço aberto 
no meio dos quarteirões edificados. Representa, em planta, um quadrado com 
340 palmos de lado, especiais dimensões que são resultado dos 260 palmos 
de lado dos quarteirões que a rodeiam, mais os 40 palmos das ruas 
adjacentes. 
Sendo regular, a planta de Vila Real de Santo António não apresenta todavia 
um reticulado perfeito, ou seja, os seus quarteirões não são todos iguais e a 
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Praça não se encontra no centro geométrico. Porém, longe de ser negativa, 
esta transgressão propositada da retícula perfeita só revela o grande 
perfeccionismo da planta que, pensada de raiz, passou por um profundo 
processo de racionalização. 
 
A toponímia original 
Os topónimos originais de Vila Real de Santo António datam entre 1774 e 
1776, o que significa que foram pensados de origem, tal como a planta da 
própria vila. Estabelecem uma hierarquia entre as principais figuras da Família 
Real, que emprestam os seus nomes aos diferentes arruamentos, 
simbolicamente apadrinhando a construção régia da vila. 
A figura do rei não precisava estar diretamente representada em nenhum dos 
arruamentos, visto a própria vila já ser “Real”, e também a Praça, onde se 
ergue o obelisco encimado por uma coroa, se designava por “Real”. A Rainha, 
Dona Mariana Vitória de Bourbon, era homenageada na rua principal, a rua 
marginal chamada da Rainha. 
Destaca-se ainda a Rua da Princesa, em honra da filha primogénita dos 
monarcas portugueses, futura Dona Maria I, a Rua do Infante e a do Infante D. 

João, que recorda dois filhos da princesa herdeira, e as ruas da Vitória, 
Beneditina, Mariana e Clementina, que evocam as personagens de Dona Maria 
Vitória, Dona Maria Francisca Benedita, Dona Mariana Vitória e Dona Maria 
Clementina, filhas e neta do monarca português. 
As ruas dos extremos sul, este e norte denominam-se Rua de S. Sebastião, 
Rua Real de S. José e Rua de Santo António, formando uma cintura espiritual 
em torno da vila. 
Evocam os santos onomásticos de Sebastião José de Carvalho e Melo (nome 
do Marquês de Pombal), do rei D. José I e da própria Vila. 
 
Estratégias de construção: a Alfândega, a Praça Real e o Cemitério – o 
eixo espiritual e o eixo do poder 

Vila Real de Santo António foi fundada na conjuntura ideológica do 
“Absolutismo Esclarecido”, personificado na figura do Marquês de Pombal. 
Assim, para além da função primordial de controlo das pescarias no sotavento 
algarvio, simbolicamente a Vila representa o poder do Estado português e a 
sua afirmação em termos políticos, territoriais e económicos perante a vizinha 
Espanha. Estes valores vão-se refletir na própria organização urbanística da 
Vila. 
Virada para o Guadiana e frente a Espanha ergue-se uma primeira linha de 
quarteirões, espaço urbanisticamente mais importante, composto pelas 
Sociedades de Pescarias, pela Alfândega ao centro e por dois Torreões nos 
extremos norte e sul. O elemento simbolicamente mais relevante é a 
Alfândega, onde as Armas Reais Portuguesas aí colocadas representavam o 
controlo e poder régios.  
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O segundo espaço urbanisticamente mais importante na composição da vila é 
a Praça Real, centro cívico e comercial, centralizado por um obelisco, e onde 
se localizam: a nascente, a Casa da Câmara e Cadeia; a sul, o Corpo da 
Guarda; e a norte, a Igreja. 
Estes dois espaços, a “fachada” da Vila e a Praça, são fundamentais na 
estratégia de organização urbana. Se a partir do obelisco traçarmos duas 
linhas, uma no sentido norte-sul, outra no sentido este-oeste, as quais 
atravessem a planta da vila, encontraremos dois eixos estratégicos da 
organização dos edifícios mais importantes: o primeiro é o eixo espiritual, 
composto pela Igreja e Cemitério (encontrando-se este último fora do espaço 
urbano por razões sanitárias); o segundo é o eixo do poder, que alinha de uma 
forma perfeita a Alfândega, a Câmara, o Obelisco e o Quartel. 
 
A arquitetura e a planificação urbana: um diálogo constante 
 
Baixa-Mar 
A Baixa-Mar constitui a “fachada” da vila que se impõe a Espanha e, por isso, é 
o espaço urbanístico mais importante e ostensivo, que apresenta 
características formais que o distingue dos restantes. É composto pelo edifício 
da Alfândega, ao centro, ladeado pelas Sociedades de Pescarias e rematado a 
norte e a sul por dois Torreões. 
Com exceção da Praça Real, é o único espaço na vila edificado com dois 
andares e é, de facto, o único dignificado com janelas de sacada. 
 
A Alfândega 
É o edifício simbolicamente mais importante da Vila, que representa o supremo 
poder e controlo do Estado, por ser aí que se faz o registo da entrada e saída 
de mercadorias. O poder régio estaria precisamente representado nas Armas 
Reais que encimavam a porta principal e que foram retiradas após o 5 de 
Outubro de 1910. Para além da Igreja, o edifício da Alfândega é o único que 
não se repete em toda a arquitetura da Vila, o que, a acrescer à sua 
centralidade, reafirma a sua importância simbólica. Ainda assim, apesar de ser 
um edifício ímpar, integra-se harmoniosamente no conjunto da restante 
“fachada” da vila. 
 
Sociedades de Pescarias 
Constituem, ao todo, doze unidades perfeitamente simétricas que se alinham 
na “fachada” da vila. Cumprem, simultaneamente, duas funções distintas, a 
habitacional e a industrial; e, da mesma forma, dividem-se em duas partes 
distintas articuladas entre si: um pavilhão retangular de dois pisos virado para o 
Rio, ocupado por divisões administrativas no rés-do-chão e por divisões 
habitacionais no andar superior, e um telheiro em forma de U aberto para o 
interior, que ocupa a restante área e que se destinava à função industrial de 
transformação do pescado. Este entrava pela porta principal virada ao rio e 
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atravessava por um corredor os escritórios, onde todo o processo era 
registado, em direção ao telheiro onde sofria as transformações da salga. 
Depois de acomodado em barricas com sal, seguia pelo portão que dava para 
a rua da Rainha para outro portão simétrico no lado oposto da rua, 
correspondente ao respetivo armazém no qual ficava a aguardar escoamento. 
 
Torreões 
São edifícios morfologicamente distintos na “fachada” da Vila e de grande 
significado urbanístico por a delimitarem simetricamente a norte e a sul, como 
se fossem dois guardiães. No período de edificação de Vila Real de Santo 
António já não se justificava a construção de muralhas físicas que protegessem 
as povoações dos ataques inimigos; porém, a existência de uma muralha 
simbólica impunha-se, aqui, por força da coerência urbanística. Para tal é 
fundamental a presença dos dois Torreões da Baixa-Mar, que contribuem para 
a consolidação da unidade formal da Vila. 
 
Praça Real 
A Praça Real é o centro cívico e comercial de toda a Vila, composta pela Casa 
da Câmara e Cadeia a nascente, pelo Corpo da Guarda a sul, pela igreja a 
norte e pelos restantes edifícios habitacionais e comerciais. Forma um 
quadrado de 340 palmos de lado, com um imponente obelisco ao centro, e à 
semelhança da Baixa-Mar, é composta por edifícios com primeiro andar, 
embora não apresente janelas de sacada. Rematada nos quatro cantos por 
quatro torreões, todas as fachadas que a compõem são iguais, com exceção 
da fachada do lado norte, onde se situa a Igreja, que, apesar da sua morfologia 
específica, não altera a unidade formal do conjunto. 
 
Casa da Câmara e Cadeia 
É um edifício fundamental na Vila, sede do poder municipal, que exercia tanto 
funções administrativas como judiciais. Era constituído, no rés-do-chão, pela 
casa do carcereiro, cadeia para mulheres e cadeia para homens; no piso 
superior tinha sete divisões especializadas para diferentes serviços, o que 
constituía uma inovação para a época no panorama arquitetónico português, 
em que normalmente uma única divisão cumpria todas as funções. 
 
Obelisco 
Erguido no centro da praça, o Obelisco constitui um monumento de grande 
escala e acentuado simbolismo, com uma inscrição comemorativa e encimado 
por uma coroa. É o símbolo por excelência do poder régio. 
 
Igreja 
É dedicada a Nossa Senhora da Encarnação e a primeira pedra foi lançada a 6 
de Agosto de 1774. Apesar de se destacar formalmente dos restantes edifícios 
que a rodeiam, a Igreja insere-se harmoniosamente na Praça, apresentando 
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uma fachada depurada e simples, de estilo neoclássico, composta por duas 
formas geométricas fundamentais: o quadrado e o triângulo, correspondente ao 
frontão. Apresenta uma planta longitudinal de nave única, com um imponente 
arco triunfal que dá acesso à capela-mor. Destacam-se os retábulos, de estilo 
rococó, e, de entre as várias imagens do século XVIII, a imagem do orago da 
freguesia, Nossa Senhora da Encarnação, datada de 1777 e atribuída ao 
escultor Machado de Castro. 
 
Edifícios térreos 
A Vila pombalina foi concebida maioritariamente para ficar com casas térreas. 
Dos quarenta e um quarteirões que compõem a planta da Vila, vinte e cinco 
são compostos somente por casas térreas e para além dos quarteirões onde 
estão localizados os armazéns, a Fábrica do Assento (padaria) e o Quartel, 
todos os outros se destinam apenas à habitação. Há, aliás, uma clara distinção 
entre a zona industrial e a zona habitacional, definida pelas Ruas da Princesa e 
do Príncipe, cujos quarteirões se dividem em metades iguais, uma para 
armazéns e outra para habitação. 
 
Salgas e Armazéns 
Localizam-se na Rua da Princesa, frente a frente por questões funcionais, pois 
o pescado, acamado em barricas, saía da salga e era imediatamente 
transportado para o armazém fronteiro onde aguardava escoamento. As 
fachadas dos armazéns e das salgas são rigorosamente iguais, compostas por 
cinco vãos, sendo o portão central alinhado com a porta principal da sociedade. 
 
Casas de habitação térreas 
As habitações térreas compõem-se de uma primeira parte interior, preenchida 
pelas divisões essenciais à vida doméstica, e de um quintal onde os muros 
apresentavam vãos entaipados que previam a expansão interna da Vila. Os 
quarteirões compostos de casas térreas são simples e despojados e, 
recorrendo a uma economia de meios, definem-se pelos princípios de 
uniformidade, de simetria e de espelho. São marcados pela uniformidade, pois 
todos os vãos estão distribuídos segundo um mesmo ritmo, alternando entre 
porta e janela. São quarteirões simétricos porque, se divididos ao meio, as 
duas metades revelar-se-iam rigorosamente iguais entre si. Por fim, são 
marcados pelo princípio do espelho, pois teoricamente refletir-se-iam com 
exatidão no quarteirão fronteiro, fosse ele edificado ou apresentasse apenas 
muros de quintais com vãos entaipados. 
 
Pracetas laterais 
Eram inicialmente designadas por Praceta da Estalagem e por Praceta da 

Fonte e formavam importantes zonas periféricas, simétricas, a norte e a sul da 
vila. Na primeira localizava-se, como o nome indica, uma estalagem, e a sua 
forma em U bastante funcional permitia a circulação de carros e animais; na 
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segunda localizava-se, também como o nome indica, uma fonte. Nestas 
pracetas as casas térreas apresentam especiais dimensões, sendo mais 
espaçosas, mas integram-se ambas coerentemente no desenho urbanístico da 
restante Vila. 
 
Vila Real de Santo António: um exemplo único de urbanismo Iluminista 
Numa época “iluminada” pelas “Luzes da Razão”, a edificação de Vila Real de 
Santo António pode ser vista como o coroar das obras realizadas durante o 
governo pombalino. Apesar de existirem várias obras da mesma época, como a 
reconstrução da capital destruída pelo terramoto de 1755, ou a fundação de 
cidades no território brasileiro, nenhuma delas pode ser comparada a Vila Real 
de Santo António. 
Vila Real de Santo António foi pensada de raiz, como um todo coerente, 
formalmente acabado, onde nenhum detalhe foi deixado ao acaso. Trata-se de 
uma cidade ideal do Iluminismo porque tem por base um processo de profunda 
racionalização em que toda a Vila foi pensada previamente e ao pormenor, e 
porque consegue cumprir simultaneamente dois objetivos fundamentais: o 
controlo do negócio da captura e transformação do pescado, ou seja, a função 
industrial da Vila; e a afirmação absoluta do poder régio, ou seja, a sua função 
ideológica. 
Ao encontrar-se ao pleno serviço do Estado e ao aliar racionalmente a função 
económica à função ideológica, Vila Real de Santo António apresenta-se-nos 
como um exemplo único no panorama português, incomparável a qualquer 
outra obra da mesma época. É, por excelência, a Cidade do Iluminismo em 
Portugal. 


