
VILA-REAL AL MÓN  

El topònim Vila-real  (en la seua forma valenciana amb guió) és exclusiu a nivell internacional per a 
fer referència al nostre poble, però debem saber que existixen al voltant del món, principalment en 
països de llengua llatina, nombrosos municipis, llocs geogràfics,..., denominats amb alguna de les 
seues variants lingüístiques (en castellà, en portugués,...).

És per açò que proposem en esta secció una relació de localitzacions que segur que desperten la 
nostra curiositat.

Si conéixes algun Vila Real, Villarreal, Villa Real,... més, no dubtes a fer-nos arribar un  correu 
electrònic.

Pot ser que alguns enllaços dels que es presenten en aquest document no funcionin al fer un simple clic sobre ells. Pot 
accedir a les pàgines corresponents seleccionant i copiant l'adreça indicada entre parentesis i  pegant-la al quadre  
d'adreça del seu navegador.

A Europa

Vila Real (Portugal): ciutat portuguesa situada al nord del país i capital del 
districte  de  Vila  Real.  Hi  viuen  unes 24.000  persones,  les  quals 
són anomenades vilarealenses o vila-realenses. El seu equip de futbol, el FC 
Vila Real, ha accedit recentment a la primera divisió portuguesa. 

• Més informació... (http://es.wikipedia.org/wiki/Vila_Real)  

• Câmara Municipal (http://www.cm-vilareal.pt/)  

Vila Real de Santo António (Portugal):  freguesia portuguesa radicada al 
districte de Faro, regió de l'Algarve, al sud del país. És seu d'un municipi de 
prop de 18.000 habitants que du el mateix nom. 

• Més   informació...   
(http://es.wikipedia.org/wiki/Vila_Real_de_Santo_Antonio)

• Câmara Municipal (http://www.cm-  
vrsa.pt/portal_autarquico/vila_real_sto_antonio/v_pt-PT)

Villeréal (França):  municipi  francés  d'uns  1.200  habitants.  Pertany  al 
departament  de  Lot-et-Garonne,  a  la  regió  d'Aquitaine, la  qual es 
troba situada al sud-oest del país (limita amb Espanya). 

• Més informació... (  http://fr.wikipedia.org/wiki/Villereal  )  

• Oficina de Turisme (http://www.villereal-  
tourisme.com/index.php?dest=present&lang=1)
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Villarreal  de  Álava o  Villarreal  o  Legutiano (Espanya): municipi de  la 
província d'Àlaba, al  País Basc. Hi viuen unes 1.500 persones repartides 
entre diferents pobles. Legutiano/Villarreal és la capital i principal població 
del municipi. 

• Més informació...  (http://es.wikipedia.org/wiki/Villarreal_de_Alava)  

• Imatges (http://www.lasonet.com/legutiofotos.htm)  

Villarreal  de  Huerva (Espanya): petit  municipi aragonés  de només 200 
habitants radicat a la província de Saragossa. 

• Més informació...   
(http://www.caiaragon.com/es/municipios/index.asp?idloc)

Villarreal de San Carlos (Espanya): nucli de població situat dins els límits 
del  Parc Nacional de Monfragüe. Té el seu origen com a descansador i hi 
viuen actualment 28 persones. 

• Més informació... (http://www.monfrague.com/villarreal/index.htm)  

Villarreal de La Canal (Espanya): nucli poblacional que pertany al municipi 
de Canal de Berdún, el  qual es  troba dins la  comarca de Jacetania,  a  la 
província d'Osca, Aragó. En 1991 tenia una població de 77 persones. 

• Més informació... (http://www.terra.es/personal2/dcpzaz/)  

Villarreal de Urrechu o Urretxu (Espanya): municipi basc de la província de 
Guipúscoa en què viuen prop de 6.700 persones. El gentilici d'Urretxu és 
urretxuara. 

• Més informació...   
(http://es.wikipedia.org/wiki/Villarreal_de_Urrechu)

• Ajuntament (http://www.urretxu.net/home.asp?sesion=1)  
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Villarreal (Espanya): pedanía del  municipi  d'Olivenza (Badajoz). Aquest 
municipi,  situat  en el  límit entre  Espanya i  Portugal, va ser  annexat per 
Espanya en 1801 a conseqüència de la Guerra de les Taronges. No obstant 
això, Portugal mai va reconèixer la sobirania d'Espanya sobre Olivenza, fins 
a l'entrada dels dos països en la Unió Europea que va convertir la disputa en 
curiositat històrica.

• Més informació... (http://es.wikipedia.org/wiki/Olivenza)  

• Ajuntament d'Olivenza   
(http://www.ayuntamientodeolivenza.com/index.php)

A Amèrica

Vila Real do Senhor Bom Jesus do Cuiabá (Brasil): denominació colonial 
de Cuiabá, capital de l'estat de Mato Grosso, a l'oest de Brasil. La ciutat està 
situada al  marge  del  riu del  mateix nom i  forma una conurbació amb el 
municipi  de  Várzea Grande.  La  població  de  Ciuabá és  d'unes  550.000 
persones; la població de la conurbació arriba a 800.000. 

• Més informació... (http://es.wikipedia.org/wiki/Cuiaba)  

Vila  Real  de  Nossa  Senhora  da  Conceição  do  Sabará (Brasil): 
denominació colonial de la ciutat de  Sabará. Està situada a Minas Gerais, 
estat del sud-est de Brasil amb una superfície semblant a la de França. La 
població del municipi l'any 2006 era de quasi 135.000 habitants. 

• Més informació...   
(  http://pt.wikipedia.org/wiki/Nossa_Senhora_da_Conceição_(Vila_Re  
al  ))  

Vila Real da Praia Grande (Brasil): denominació colonial de la ciutat de 
Niterói, a l'estat de Rio de Janeiro, localitzat al sud-est del país. Hi viuen a 
Niterói aproximadament unes 440.000 persones. Algunes de les seues platges 
estan considerades entre les millors de tota Brasil. 

• Més informació... (http://pt.wikipedia.org/wiki/Niteroi)  

• Turisme a Niterói (http://www.niteroi.com.br/turismo.htm)  

Vila Real do Crato (Brasil): denominació colonial del municipi de  Crato, 
situat a l'estat brasiler de Ceará, al nord-est del país. Va tindre la consideració 
de  vila des del  1764 fins el  1853 i  actualment acull una població d'uns 
111.000 habitants. 

• Més informació...(http://pt.wikipedia.org/wiki/Crato_(Ceará))  

• Pàgina de Prefeitura (http://www.crato.ce.gov.br/2007/)  
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Villa real de la Concepción (Paraguai): va ser fundada el 1773 amb este 
nom,  però la  seua denominació actual és  simplement  Concepción.  És  la 
capital del departament de Concepción y es troba situada a la vora del riu 
Paraguai. Hi viuen uns 76.000 habitants. 

• Més informació...   
(http://es.wikipedia.org/wiki/Concepcion_(Paraguay))

• Concepción en Geocities   
(http://espanol.geocities.com/villareal_concepcion/)

Villa Real (Buenos Aires, Argentina): petit barri de classe mitjana de la ciutat 
de Buenos Aires, capital d'Argentina. Els seus principals carrers són Lope de 
Vega i Francisco Peiró, mentre que limita amb l'avinguda General Paz. Es va 
començar a poblar cap al 1909; actualment hi viuen prop de 15.000 veïns. 

• Més informació... (http://www.barriada.com.ar/villareal.htm)  

A Àsia

Villareal (Filipines): municipi de la província de Samar, a l'arxipèlag de les 
illes Filipines, radicat al Pacífic Occidental a uns 100 quilòmetres al sud-est 
del continent asiàtic. L'any 2.000 hi vivien a Villareal uns 23.600 filipins i 
filipines. 

• Més informació... (http://en.wikipedia.org/wiki/Villareal%2C_Samar)  

• Imatges (http://www.batch2006.com/visit_villareal.htm)  

I més..

• Villa real o Villarreal (Espanya): paratge de la pedania de Purias, municipi de Llorca, a 
Múrcia.

• Los Villarreales (Mèxic): assentament del municipi de Salinas Victoria, a l'estat de Nuevo 
León.

• Villarreal (Panamà): corregiment i riu de Panamà, província de Coclé, municipi de Natá.

• Villareal (Costa Rica): petita ciutat de la província de Guacanaste, a la costa pacífica de 
Costa Rica.

• Vilarreal (Espanya): poblet de la parròquia de San Clodio de Ribas, municipi de Ribas de 
Sila, a Lugo, Galícia.
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• Vilarreal (Espanya): poblet de la parròquia de San Román da Retorta, municipi de Guntín, a 
Lugo, Galícia.

• Vilarreal (Espanya): lloc de la  parròquia  de Santiago de Tabeirós, municipi de Meaño, 
a Pontevedra, Galícia.

• ...

Fonts: Les fotos d'aquest document han estat extretes de les webs esmentades.

Aquest document està sota una llicència Creative Commons.
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