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O primeiro serviço público em Barcelona 
foi a iluminação a gás, 25 anos antes 

da distribuição de água

Um rápido passeio 
histórico
A nossa companhia, a Gas Natural Fenosa, é o último elo de uma 
particular evolução empresarial cujos primeiros passos foram dados 
em 1843 sob a denominação de Sociedade Catalã para a Iluminação 
a Gás para iluminar a gás as ruas de Barcelona.

Por Pedro-A. Fábregas ❚❙❘ Fotografias: Arquivo Histórico Fundación Gas Natural Fenosa

A Gas Natural Fenosa começou como Sociedade Catalã 
para a Iluminação a Gás

história

 E
ra 1841 quando a 
prefeitura de Barcelona 
convocou uma licitação 
pública para prover 
a iluminação a gás 
para as principais ruas 

e praças dessa cidade.
Na Espanha, as primeiras tentativas 

de produzir gás destilando carvão 
foram realizadas por José Roura, 
professor de Química das escolas 
da Junta de Comércio de Barcelona 
em 1826. E a primeira prefeitura a 
convocar uma licitação foi a de Madri 
em 1831, ainda que só conseguisse 
avançar muito mais adiante.

A iluminação a gás era um 
importante avanço urbano que já havia 
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sido instalado nas principais capitais 
europeias, sendo que a primeira a 
contar com o serviço foi Londres, em 
1812, o que permitia aos cidadãos 
desenvolver uma vida ativa mesmo 
quando o sol já tivesse se posto. Em 
Barcelona, se apresentaram à licitação 
da prefeitura três franceses: P. Emorine, 
François Reynaud e Charles Lebon, 
mas só se adjudicou um contrato de 15 
anos a Charles Lebon, e em 3 de julho 
de 1841 foi assinado a correspondente 
escritura. Lebon vinha da Bretanha, 
onde já tinha desenvolvido algumas 
pequenas atividades no tema da 
iluminação a gás; posteriormente foi 
um grande empresário com negócios 
na França, Espanha, Argélia e Egito. 

Uma das bases da licitação 
figurava que devia depositar uma 
fiança de 25.000 duros como garantia 
de um bom serviço das operações 
do contratista, o que obrigou Lebon 
a buscar um sócio capitalista, 
que desde o início foi a família 
Gil, originária de Tarragona, e com 
importantes atividades e negócios 
tanto em temas financeiros como 
comerciais e de navegação, e com 
casa de banca aberta em Paris.

As origens da sede. Depois de 
conseguir o contrato, foi decidido que a 
fábrica se localizaria em um terreno da 
família Gil, fora das muralhas da cidade, 
no atual bairro da Barceloneta. Nesse 
bairro foi construída a primeira fábrica 
de gás da Espanha para prover a 
iluminação de uma cidade. A tecnologia 
era obviamente francesa, e se 
destilaria carvão. Naquela localização é 
onde agora se encontra a sede social 
da Gas Natural Fenosa. No caso de 
Barcelona, esse foi o primeiro serviço 
público, pois a distribuição de água só 
foi realizada 25 anos mais tarde.

Foi necessário conseguir as 
licenças da autoridade militar para 
construir, pois se estava na zona batida 
pelo fogo dos canhões da muralha. 
Também foram necessárias as licenças 
militares para realizar a perfuração na 
muralha para introduzir as canalizações 
de gás da fábrica para a cidade.

Superadas as dificuldades, a 
primeira prova de iluminação foi 

realizada no dia 8 de agosto de 1842, 
iluminando duas lâmpadas na fachada 
da basílica de Santa María del Mar, 
mas foi em setembro que começou 
o serviço tanto para a iluminação 
pública como para a promoção da 
nova iluminação entre os clientes 
particulares. Depois de realizar o 
serviço, chegou o momento de 
consolidar a iniciativa constituindo uma 
sociedade mercantil que facilitasse 
no futuro conseguir os recursos 
financeiros necessários para o 
desenvolvimento e o crescimento.

E foi finalmente no dia 28 de 
janeiro de 1843 que se constituiu a 
Sociedade Catalã para a Iluminação 

a Gás, com um capital de seis milhões 
de reales de vellón, representado 
por 1.500 ações de 4.000 reales de 
vellón, com uma duração de 20 anos 
e de domicílio em Barcelona, na rua 
da Merced nº 16 e na rua Serra nº 
22, onde permaneceu por mais de 
50 anos. Ela era formada por dez 
acionistas fundadores, entre eles 
Charles Lebon e os filhos do banqueiro 
Gil, que controlavam 86% das 580 
ações emitidas. Com o passar do 
tempo, a sociedade mudou seu nome 
para Catalana de Gas y Electricidad 
(1912), Catalana de Gas (1987) e Gas 
Natural sdg (1992), denominando-se 
Gas Natural Fenosa atualmente. ❘❙❚

❚❙❘ A Rambla de 
Barcelona iluminada 
a gás.

❚❙❘ Acima, a fábrica da Barceloneta. 
Abaixo, a escritura da constituição da 
Sociedade Catalã para a Iluminação 
a Gás e sua representação gráfica.


