
 

 

  

5º PERÍODO DE OCUPAÇÃO – Sede do Instituto Politécnico de Setúbal 



DE COLÉGIO DE S. FRANCISCO XAVIER A PALÁCIO FRYXELL 

Análise arquitectónica 

 
163 

AS OBRAS DE ADAPTAÇÃO A SEDE DO IPS 

  

 Em 1982, o periódico “O Setubalense” publica uma notícia sobre o 

Palácio Fryxell, em que foca a dificuldade de manutenção do edifício e a 

consequente necessidade de venda: 

 Vem a propósito desta efeméride, da notícia que há dias tivemos, 

(…) de estar à venda aquele palácio. E aqui merece-nos o assunto 

algumas considerações. Não deve ser fácil a manutenção, por aqueles que 

detêm a propriedade de antigos palácios, solares ou casas solarengas, 

desses velhos edifícios. Os custos, estando a vida como está, devem ser 

incomportáveis até mesmo se os seus detentores são possuidores de 

vastos bens de fortuna. É natural, pois, a alienação desses imóveis, e um 

fenómeno que é geral. Todavia, aqui têm a palavra as Autarquias que 

prezam o património cultural das terras onde esses imóveis se localizam. É 

importante que aos mesmos não possa ser dada utilização indigna do seu 

historial. (…)191    

 A conservação de um edifício com as dimensões do palácio Fryxell, 

representa de facto um peso substancial no orçamento de quem o ocupa. 

É natural portanto, que a reabilitação seja feita de forma faseada, dando 

prioridade às reparações necessárias para garantir uma melhor 

habitabilidade, deixando para segundo plano as reparações dos espaços 

menos utilizados. Parece-nos que foi isso que se passou com o claustro e 

a capela – desprovidos de acesso directo pelo interior da habitação após o 

encerramento da escada do torreão poente, e com custos de reparação 

insustentáveis no âmbito de um orçamento familiar, eram este os espaços 

que se encontravam em piores condições aquando da aquisição do imóvel 

por parte do Estado.  

Quando se dá a mudança de proprietário, a estratégia mantém-se. 

Em 1985 a Comissão instaladora do IPS foca-se novamente no edifício 

principal e na sua adequação às necessidades dos novos ocupantes, 

como é possível perceber na missiva enviada à CMS: 

(…) os serviços administrativos do Instituto Politécnico de Setúbal 

encontram-se instalados no (…) edifício conhecido como Casa Fryxell. 

Todavia, o facto de o referido imóvel acusar um certo grau de degradação 

e, por outro lado, o facto de ter servido de habitação, levou-nos a ponderar 

a necessidade de mandar proceder a obras de recuperação do imóvel em 

causa, bem como adequá-lo à nova função a que está adstrito.192  

Tratando-se de um imóvel do Estado o projecto esteve isento de 

aprovação municipal. Infelizmente não nos foi possível analisar o projecto: 

contactámos o IPS, o Arquivo do Ministério da Educação e a Câmara 

Municipal de Setúbal, e nenhum dos organismos possui cópia do projecto. 

O que sabemos é mais uma vez fruto da observação, testemunhos orais e 

alguma documentação que indirectamente se relaciona com o projecto. 

A já referida acta da Reunião da Comissão Municipal do Património 

Construido, dá-nos conta que foi entregue na CMS, a título informativo, 

uma cópia do projecto de alterações. A referência ao edifício é feita com o 

objectivo de alertar para a destruição das trapeiras (referida no capítulo 
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 “Efeméride – O palácio Fryxell”. O Setubalense, 14 de Maio de 1982. 
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 [Ofício do Presidente da Comissão Instaladora]. Refª 60/1081. Data:22.01.85  
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anterior), afirmando-se que o projecto foi entregue não constando do 

mesmo as demolições referidas, e ainda que apenas se teve conhecimento 

que interiormente seriam feitas alterações a nível dos pavimentos (…).193    

As alterações, de facto não se resumiriam aos pavimentos – foram 

destruídas as trapeiras a sul e a norte (conforme referimos no capítulo 4), 

criados novos espaços, novas fenestrações e novas comunicações 

verticais.  

Cremos que as alterações feitas ao nível dos pavimentos passaram 

pelo rebaixamento do pavimento para aproveitamento da cave do corpo 

sul, e pela introdução de lage de betão por cima da sacristia.  

- No corpo central rebaixou-se o pavimento da cave com o objectivo de 

alcançar o nível do claustro. Não foi possível atingir esse objectivo, porque 

já se tinha alcançado o nível da fundação do edifício. 

Pela mesma altura, abriram-se dois vãos de passagem 

directamente para o claustro. A transição da cave para o claustro era 

abrupta, porque havia um desnível de cerca de 50 cm, sem escada.  

 

   
Fig. C5. 1 (à esquerda) – Rebaixamento da cave. Note-se o nível original, correspondente ao nível do vão do torreão nascente.  

Fig. C5. 2 (à direita) – Rebaixamento da cave. Vista para poente, vendo-se a porta de acesso à sacristia.  

 

   
Fig. C5. 3 (à esquerda) – Ala sul do claustro, vendo-se as duas passagens para a cave entretanto rebaixada.  

Fig. C5. 4 (à direita) – Aspecto de uma das passagens e vista sobre as antigas janelas do claustro.  

Fotografias de  Francisco Silva Alves, 2002. 
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 A Fig. C5.1, permite-nos entender o nível do pavimento antes do 

rebaixamento (ao nível da soleira do vão do torreão nascente). 

 
Fig. C5. 5 - Corte longitudinal (O-E) pela cave do edifício principal. Levantamento 2008 

 

- No torreão poente, por cima da “sacristia”, destruiu-se a parte superior da 

escada de madeira (que tinha sido já mandada fechar pelos Fryxell), 

introduzindo-se uma laje aligeirada de vigotas pré-esforçadas, capaz de 

suportar o arquivo morto, localizada a um nível intermédio entre o claustro 

e o piso superior194. 

     
Fig. C5. 6 (à esquerda) – Interrupção da escada que ligava a sacristia ao piso 0, pela inserção da lage.  

Fig. C5. 7 (à direita) – Aspecto geral da lage do torreão poente que suporta o arquivo morto.  

Fotografias de  Francisco Silva Alves, 2002. 

 

 
Fig. C5. 8 - Corte longitudinal (O-E) pela cave do edifício principal. Levantamento 2008 

                                                           
 

Nível original da cave 

Inserção de piso intermédio 
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 A adaptação a uma nova função, com um maior número de 

utilizadores, fez com que as escadas do corpo anexo se revelassem 

insuficientes, implicando um aumento das comunicações verticais. Para 

além disso o aproveitamento dos espaços da cave, conduziu à 

necessidade de criar um acesso por dentro do complexo. Foram por isso 

criadas duas escadas metálicas:  

- A primeira, que se 

desenvolve no torreão 

nascente, e que liga o 

piso da entrada com a 

zona das coberturas; 

A escada não se 

prolongou para o nível 

inferior (da cave), 

porque teria de se 

interromper a 

abóbada onde 

assenta o piso 0.  

 
Fig. C5. 9 - Escada do torreão nascente. Foto ao nivel do piso 1. 
  

- Uma segunda escada (Fig. C5.10) que se desenvolve na cave do corpo 

central e que desemboca numa janela com uma terceira escada (Fig. 

C5.11), ligando o piso inferior do claustro ao superior. Conforme vimos no 

capítulo anterior, depois do encerramento da escada de madeira, o acesso 

interno à cave do edifício e ao claustro ficou comprometido.  

    
Fig. C5. 10 (à esquerda) – Escada de acesso ao claustro (a laranja). Fotografia de  F. Silva Alves, 2002. 

Fig. C5. 11 (à direita) – Janela e escada (a azul) que permitem a ligação entre a escada anterior e piso 

superior do claustro.  2010. 

 
 

    

 

 

Comunicações verticais 
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Estabelecendo-se o acesso ao piso superior do claustro através de 

uma janela, a única solução encontrada foi a de transformá-la em porta. 

Apesar de não termos projecto nem relatório da obra, acreditamos que a 

janela tenha sido ampliada nesta altura: se analisarmos a cantaria, 

verificamos que foi aumentada, e que a altura anterior corresponderia 

aproximadamente ao nível superior da janela que lhe é simétrica.  

 
Fig. C5. 12 - Corte E-O pela ala sul do claustro. A azul, a janela por onde se acede à escada da cave; a 
laranja (tracejado) hipotético nível original da verga do vão. 

 

          
 

Fig. C5. 13 (em cima à esquerda) 

 Hipotético alinhamento da verga dos vãos. 

 

Fig. C5. 14 (em cima, à direita) 
Vão de acesso às escadas da cave. 

 
Fig. C5. 15 (à direita) 

Hipotético acrescento em cantaria que terá permitido a 

transformação da janela em porta. 
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Consideramos estas opções pouco 

funcionais – foram inseridas duas escadas 

que não conseguem, de forma isolada, 

estabelecer a ligação entre todos os 

pisos.  

Mais grave ainda, é o facto de se 

ter de recorrer ainda a uma terceira 

escada (um pequeno lanço de 6 degraus) 

para aceder ao interior do corpo sul do 

palácio. Esta, completamente arredada 

das restantes, não tem ligação directa 

com as escadas anteriores, forçando o 

utilizador a percorrer o piso superior do 

claustro em total exposição às 

intempéries. 

Fig. C5. 16 – Escada que permite a ligação o piso 

superior do claustro e o pavimento do corpo sul.   

 

     

Fig. C5. 17 – Planta piso -1. Ligação entre os dois       Fig. C5. 18 – Planta piso 0. Ligação do piso do corpo 
                      Pisos do claustro                sul e o nível superior do claustro. 

 

     

 

Aparentemente não houve alterações na distribuição interna - os 

serviços administrativos do IPS adequaram-se às divisões existentes. Os 

espaços mais nobres, de decoração mais cuidada estão ocupados pelos 

serviços da presidência. Mantiveram-se cozinhas e casas de banho, que 

foram apenas alvo de melhoramentos. Foram eliminadas escadas de 

serviço e procurou-se ao máximo o aproveitamento de espaço para 

armários e estantes para arquivo.  
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AS OBRAS DE CONSERVAÇÃO DO FINAL DA DÉCADA DE 90 

 

Nos finais da década de 90 do século passado, foi adjudicada uma 

nova empreitada, desta vez apenas de manutenção e beneficiação de 

fachadas, cantarias, caixilharias e beirados, devido às infiltrações que se 

verificavam por todo o edifício principal. Não foi contemplada a parte do 

claustro, cave e capela.  

Foi feito um relatório de obra, do qual transcrevemos os pontos 

essenciais para a compreensão da intervenção.195 

 

 
Fig. C5. 19 - Palácio Fryxell. Estado do edifício antes das obras de conservação.  
Autor: Américo Ribeiro; Data:1980; AFAR.   

 

Fachadas 

Os rebocos das fachadas foram todos recuperados, procedendo-se 

ao saneamento geral dos paramentos através de uma picagem profunda e 

posterior lavagem com jacto de água. (…) Seguidamente foi executado 

novo reboco. Os traços das argamassas aplicadas foram baseados num 

estudo do LNEC sobre rebocos em alvenarias de idade, constituição e 

características idênticas. Os traços utilizados foram os seguintes:  

- Salpico – 1:1:6 [cimento Portland (tipo II) classe 32,5 : cal aérea hidratada 

em pó : areia de rio] ; 

- Camada(s) de base – 1:2:4,5;4,5 [cimento Portland (tipo II) classe 32,5 : 

cal aérea hidratada em pó : areia de rio; areia amarela de Corroios]; 

- Camada de acabamento – 1:3:6:6 [cimento Portland (tipo II) classe 32,5 : 

cal aérea hidratada em pó : areia de rio; areia amarela de Corroios]; (…) 

Dado o mau estado das paredes, houve, em alguns casos, a 

necessidade de proceder a uma picagem mais profunda e posterior 

encasque utilizando rede tipo malhasol, conferindo assim uma maior 

                                                           
195

 Infelizmente, e apesar de a obra ter sido amplamente registada fotograficamente, a 

empresa já não conserva no seu arquivo esses registos visuais. O relatório em questão tem 

algumas imagens, mas sendo já cópia de cópia do documento original, não é 

suficientemente inteligível.   
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resistência ao reboco. (…). Depois do devido tempo de secagem do 

reboco, foi aplicado o esquema de pintura (…): Primário CINOLITE refª 54-

850.0503 da CIN; acabamento a duas demãos tinta NOVÁQUA refª 10-120 

da CIN (sendo a primeira demão diluída em água a 10% e a segunda 

demão a 5%). 

 

Cobertura 

(…) foi feita uma manutenção muito geral, com principal incidência nos 

beirados, os quais foram reparados, incluindo correcções e substituição de 

telhas. Seguidamente limparam-se os beirados, pintou-se a face inferior 

com tinta de cor da própria telha e foi aplicado um verniz hidrorrepelente.196 

 

Caixilharias 

 Foram reparadas as caixilharias de madeira da fachada principal e 

substituíram-se as das traseiras por caixilharias de PVC.  

 

Cantarias 

As cantarias aplicadas em socos e pilastras, e as cantarias de 

guarnecimento de vãos, encontravam-se muito sujas e fissuradas: 

 Procedeu-se a uma limpeza com jacto de água-areia em toda a 

superfície da cantaria. Seguidamente fez-se a sua reparação, através do 

preenchimento de aberturas e fendas, com uma argamassa especial 

adequada para este tipo de função (…). As fissuras em elementos de 

cantaria resistentes (vergas e ombreiras) foram injectadas em tubos 

estrategicamente selados para o efeito, utilizando um sistema (…), o qual 

através da injecção de uma resina epoxídica de dois componentes, 

garante o preenchimento da abertura e a efectiva colagem das peças 

separadas. De referir ainda que foram detectadas várias cantarias 

degradadas devido às grades metálicas que aí haviam sido fixadas por 

furação. Com a natural corrosão, e consequente dilatação, a pedra não 

suportava as tensões internas e partia, abrindo lascas em torno do encaixe 

das peças. 197 

 

 

 

AS OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DO CLAUSTRO - 2002 

 

 Em 2002 foram finalmente criadas condições para a realização de 

obra de recuperação do claustro e espaços adjacentes. Esta zona 

encontrava-se há muito “separada” do edifício principal; separada 

fisicamente quando se anulou a escada de madeira; e separada do 

sistema funcional, no momento em que o IPS se instala e não é atribuída 

qualquer utilização ao espaço. A acção da chuva aliada a uma 

impermeabilização deficiente, a falta de ventilação e a ausência de 

manutenção durante anos, conduziram o espaço a um estado lastimável 

que há muito precisava de intervenção, mas acima de tudo de atribuição 
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 Relatório de obra. Lisboa, Janeiro de 2000. 
197

 Relatório de obra. Lisboa, Janeiro de 2000. 
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de uma nova função. As fotografias tiradas antes da obra ajudam a ilustrar 

o estado de degradação do espaço: 
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Fig. C5. 20   
Composição gráfica ilustrando o estado de degradação 
do claustro antes das obras. Á direita, planta do piso 0.   
Fotografias Francisco Silva Alves, 2002 

 

 

1. Fachada nascente do corpo do claustro 

2. Piso superior do claustro  

3. Ala poente do claustro. Notem-se as janelas  

    com vidros policromos  

4. Ala norte do claustro. Note-se as janelas com   

    vidros translúcidos e ao fundo a porta hoje entaipada.  
5. Fonte construída em betão 

6. Claustro. Pavimento em terra.  
7. Pátio da capela  

8. Entrada principal 

9. Porta trazida do convento de S. Francisco 

10. Janelas do piso superior do claustro, ainda  

  com portadas. 

 

   

 

1 

2 
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 Foi exactamente com o objectivo de criar espaços de convívio e 

actividades culturais ou recreativas destinadas à comunidade académica e 

à comunidade exterior, que a Direcção do IPS, encetou as obras que 

restituiriam a dignidade a esta zona do antigo complexo jesuíta.  

 A importância destas obras não se resume à intervenção física. 

Pela primeira vez na longa história do edifício, é feita uma reabilitação 

acompanhada de investigação histórica. Mais do que isso – é feito um 

relatório da intervenção que é entregue não só ao dono de obra, mas à 

biblioteca municipal para que seja do conhecimento geral a transformação 

operada. Para coroar todo o processo, é publicado um artigo no III 

Encore198. Nesta intervenção é feito o enquadramento histórico do edifício, 

um resumo das obras realizadas e são deixadas interrogações por 

resolver. Socorremo-nos da publicação para ilustrar o quadro das obras, 

enunciando os principais trabalhos realizados: 

- Impermeabilização do terraço superior do claustro, com levantamento e 

substituição da tijoleira tradicional, e colocação de telas 

impermeabilizantes. A tijoleira tradicional não ficou em condições de ser 

reposta. Procedeu-se também ao assentamento de tijoleira nova, 

capeando os topos dos muros, para evitar infiltrações. 
 

    
Fig. C5. 21 e Fig. C5. 22 – Impermeabilização do piso superior do claustro. Fotografias Francisco Silva Alves, 2002 

 

    
Fig. C5. 23 e Fig. C5. 24 – Aspecto final dos trabalhos. 2010   

                                                           
198

 ALVES, Francisco Silva. “Conservar, reabilitando a história do edifício. A propósito das 

obras no claustro do antigo Colégio dos Jesuítas em Setúbal (Palácio Fryxell)”. III Encore – 
Encontro Sobre Conservação e Reabilitação de Edifícios. Lisboa: LNEC, Maio de 2003. 
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 - Substituição dos envidraçados de madeira, nas arcadas dos claustros, 

por outros mais robustos, embora de desenho mais simples. Houve a 

preocupação de garantir amplas portadas basculantes, protegidas com 

rede mosquiteira, pois o ambiente nos claustros é muito húmido. (…) 

A caixilharia continuou a ser de madeira, tendo sido abandonados os 

vidros coloridos das obras novecentistas, as reixas deram maior 

visibilidade para o exterior (…)  

 

    
Fig. C5. 25 - Antiga caixilharia; Fotografia F. Silva Alves, 2002             Fig. C5. 26 - Montagem da nova caixilharia também em madeira. 

  Fotografia Francisco Silva Alves, 2002 

 

   

 

Recuperou-se e 

musealizou-se um dos 

anteriores vãos de acesso 

ao claustro. Para além 

deste, foram também 

musealizadas outras 

portas, provenientes do 

antigo convento de S. 

Francisco.    

 

 

 

 

 
 Fig. C5. 27 - Antiga caixilharia, musealizada;         Fig. C5. 28 – Porta proveniente do Convento 

 de S. Francisco, musealizada;                                                             

 

- Criação de sanitários, uma vez que o espaço irá ter utilização pública.  

- Introdução de um sistema de drenagem nos jardins, agora transformados 

em pátios.(…)  

- Iluminação artificial de todos estes espaços, com luminárias adequadas 

aos novos e diversificados usos, culturais, pedagógicos e de lazer, 
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constituindo-se zonas de exposições, de aulas e reuniões, e de convívio e 

bar. 

 

 
Fig. C5. 29 - 1ª Exposição efectuada no claustro, após as obras, e que evocou os 450 anos do 
falecimento de S. Francisco Xavier. Foto de António Cunha Bento, 2002. 

 

- Quer nas obras novecentistas, quer nas obras mais recentes, existiam 

algumas intervenções com carácter marcadamente precário e inacabado. 

Das mais antigas, existia na sacristia um lanço, cortado e inoperativo, de 

uma antiga escada de madeira de acesso interior ao edifício. Existia 

também, num vão de passagem do claustro para o jardim anexo à capela, 

exposta às intempéries, uma porta de madeira com almofadas pintadas e 

com vestígios de ter sido queimada. Porta, como muitos outros elementos, 

seguramente trazida de outro lado. (…) manteve-se na sacristia o lanço de 

escada, como memória, e a antiga porta foi encostada a uma parede, e 

musealizada. Este vão foi fechado com uma porta de vidro, permitindo 

manter uma visão entre os dois pátios interiores e a iluminação do claustro. 

 

   
Fig. C5. 30 (à esquerda)- Porta proveniente do Convento de S. Francisco(?). Fotografia F. S. Alves, 2002 
Fig. C5. 31 (ao centro) – Substituição da porta anterior por porta em vidro. 
Fig. C5. 32 (à direita) - Porta proveniente do Convento de S. Francisco(?), musealizada. 
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- Das intervenções mais recentes, inacabadas, havia sido iniciado o 

rebaixamento do pavimento da cave do edifício e abertos dois vãos para o 

claustro. Havia também uma enorme escada metálica que garantia o 

acesso à cave, a partir do terraço superior. Todas estas intervenções 

foram mantidas e acabadas. Um dos vãos ficou a funcionar como vão de 

sacada para o claustro e o outro, com três degraus, como zona de 

passagem. 
 

Fig. C5. 33 – Aspecto da cave do edifício, após obras de 2002. Nesta empreitada terminou-se o 
trabalho iniciado no período de instalação do IPS. 
 

- Elementos marcadamente pertencentes a um dos anteriores ambientes 

construtivos: (…) uma fonte e um pequeno lago de tradição romântica, 

construídos em betão, a imitar folhagens e outros elementos vegetais, 

seguramente oriundos das obras novecentistas. Estavam bastante 

deteriorados. 

A manutenção destes elementos 

implicava a reconstrução de todo o 

sistema de canalizações, que eram 

de chumbo, e o refazer em grande 

parte de bocados de betão 

desaparecidos. Por outro lado 

estes elementos chocavam 

fortemente com o ambiente 

monástico, setecentista, que se 

pretendia reforçar. Foi portanto 

decidido, com a mesma 

metodologia de consulta à Direcção 

do Instituto, pela sua não 

manutenção.199 
Fig. C5. 34 – Fonte em betão. 
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 ALVES, Francisco Silva. “Conservar, reabilitando a história do edifício. A propósito das 

obras no claustro do antigo Colégio dos Jesuítas em Setúbal (Palácio Fryxell)”. III Encore – 
Encontro Sobre Conservação e Reabilitação de Edifícios. Lisboa: LNEC, Maio de 2003. 
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 Para além destas obras, referidas 

na acta de comunicação, outros trabalhos 

foram realizados: 

 - Pavimento do claustro: Nas alas norte e 

nascente, o pavimento era aparentemente 

composto por betonilha. Durante as obras, 

foi encontrado um lageado de pedra 

incompleto. Optou-se por completar o 

pavimento da ala norte, com pedra mais 

polida e devidamente diferenciada da 

original, demarcando as diferentes épocas 

de intervenção. 

 

 
Fig. C5. 35 - Diferença entre pavimento antigo e pavimento 
colocado na nova intervenção 

 

 

Nas alas sul e poente, manteve-se a tijoleira original. Esta terá sido 

muito provavelmente, mandada aplicar por FJP ou FJPJ, não só porque é 

decorada com azulejos do mesmo tipo dos que figuram na capela, mas 

também porque à volta do claustro o remate do pavimento é feito em 

pedra, indiciando que todo o pavimento seria neste material, à semelhança 

do encontrado na ala norte. 

 

    
 
Fig. C5. 36 (à esquerda) – Zona em frente da sacristia, com tijoleira antiga. 
Fig. C5. 37 (ao centro) – Bordadura do pavimento em tijoleira feita em azulejo. 
Fig. C5. 38 (à direita) – Pormenor de um azulejo aplicado no pavimento. 

 

 

 

- Tratamento de paredes e tectos. 

As paredes e tectos foram picados e escovados, sendo 

posteriormente aplicado novo reboco com traço de cal.  
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Fig. C5. 39 e Fig. C5. 40 - Aplicação de novo reboco. Fotografias de Francisco Silva Alves, 2002.  

 

Nas abóbadas foi aplicada rede de fibra para evitar a fissuração, 

sendo posteriormente rebocadas.  

 

  
Fig. C5. 41 e Fig. C5. 42 - Aplicação de rede e novo reboco. Fotografias de Francisco Silva Alves, 2002.  

 

Optou-se por não 

rebocar a abóbada que 

resulta do encontro das 

alas sul e nascente 

(junto à entrada), de 

forma a entender o 

sistema construtivo e o 

tipo de material.  

 

 

 
Fig. C5. 43 - Abóbada da 
entrada. 
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Foram substituídas troços de algumas das cantarias dos vãos do 

piso superior do claustro, por se encontrarem muito degradadas. Algumas 

das peças estavam fendilhadas por causa de grades metálicas, 

chumbadas na pedra. 
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CAPELA – CONTRIBUTOS PARA A REABILITAÇÃO 

 

 A capela de S. Francisco Xavier parece ser o único espaço que se 

mantém fiel à reconstrução de Francisco José Pereira Júnior. Sabemos 

que a família Fryxell, enquanto foi proprietária, procurava manter em bom 

estado de conservação aquele espaço, mas também sabemos que a 

melhor forma de o fazer é utilizando-o. Se a sua utilização era reduzida no 

período em que o palácio era mantido como residência, a situação 

agravou-se quando o edifício transita para as mãos do IPS. Podemos 

afirmar que durante cerca de 15 anos a capela esteve fechada, sem 

ventilação e exposta à humidade.200  

 Apesar de se ter reabilitado em 2002 a zona do claustro, não foi 

possível reunir verbas para o restauro da capela. Já no ano 2000, a 

Direcção do IPS havia solicitado ao IPCR (Instituto Português de 

Conservação e Restauro) uma vistoria técnica à capela, solicitação 

respondida a 31 de Maio do mesmo ano. Como resultado dessa visita é 

emitido um relatório, do qual salientamos os pontos mais importantes: 

(…) Deslocou-se uma brigada de inspecção do Departamento de 

Conservação e Restauro (áreas de pintura, pintura mural),(…) para avaliar 

o estado de conservação (…). 

As pinturas que cobrem o tecto abobadado da capela foram observadas à 

distância, excepto nas zonas junto ao coro alto, de fácil acesso. Foram 

recolhidas amostras de argamassas, pigmentos, etc. para estudo e 

identificação das causas de alteração das pinturas. 201(…) 

As pinturas apresentavam vários problemas relacionados com a humidade, 

cujos efeitos são bem visíveis (lacunas da camada pictórica, perda de 

aderência das argamassas, manchas, etc.) (…) 

Foram efectuadas medições da temperatura e humidade relativa no interior 

da capela, tendo-se registado valores entre 80 a 83% de H.R. e 23º a 24º 

de temperatura.  

Os microorganismos identificados por exame laboratorial (relatório em 

anexo202) e presentes em extensas áreas, num chão de madeira colocado 

sobre o piso original da capela, (…) são consequência dos valores 

elevados de H.R. registados. Seria de todo o interesse o estudo por parte 

de técnicos de recuperação do património e consequentemente tomadas 

medidas conducentes à redução ou eliminação da humidade (de 

infiltração, capilaridade e condensação) visto ser o principal factor de 

deterioração.203  

                                                           
200

 A única excepção seria a do dia 3 de Dezembro. A partir de 3 de Dezembro de 1988 e 

por iniciativa da LASA (Liga dos Amigos de Setúbal e Azeitão), reiniciaram-se as 

comemorações do dia de S. Francisco Xavier, garantindo a abertura anual da capela.   
201

 Solicitámos a leitura desse estudo, mas não sabem se chegou a ser feito… 
202

 Estudámos o material que nos foi entregue. Nele encontrámos hifas e esporos de fungos 

“denteromicota”, mas não encontrámos estruturas que nos permitissem chegar ao género. 

Encontrámos também uns microorganismos que devido às suas reduzidas dimensões 

pensamos tratar-se de bactérias. Relatório anexo, intitulado “Identificação do fungo 

encontrado numa madeira, na capela de S. Francisco Xavier – Palácio Fryxell – Instituto 

Politécnico de Setúbal” 
203

 Relatório da Brigada de Inspecção do IPCR – Capela de S. Francisco Xavier – Palácio 

Fryxell – Instituto Politécnico de Setúbal. 
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  A principal causa de deterioração da capela será a humidade. 

Actualmente, dada a reabilitação do espaço do claustro e a utilização do 

mesmo, o valor de humidade relativa será substancialmente mais baixo. 

No entanto, a humidade por condensação continuará a causar danos, 

porque o espaço só é usado quando existem exposições e a ventilação na 

capela é muitíssimo deficiente. Para além disso, é muito difícil assegurar a 

circulação transversa de ar, porque os caixilhos das janelas não estão nas 

melhores condições. 

 

   
Fig. C5. 44 - Parede norte      Fig. C5. 45 - Janela na parede norte 

   

Provavelmente há também humidade por capilaridade. Detectámos 

indicadores da presença de insectos xilófagos (pequenos orifícios) em 

todos os elementos de madeira junto ao solo – pavimento em soalho, teia 

do altar e na parte inferior das guarnições dos vãos. Quer-nos parecer que 

os insectos estarão activos porque encontrámos vestígios de serrim. 

 

  
Fig. C5. 46 - Soalho em madeira do pavimento, indiciando o ataque de insectos xilófagos. 
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 Relativamente à humidade por infiltração, a situação é mais 

delicada. A capela está na cave se a referenciarmos pela porta de entrada 

do edifício principal (a sul), mas está ao nível do piso térreo se a 

referenciarmos pela entrada do claustro (a nascente). Sendo assim, 

existem duas paredes cegas, (a poente adossada à muralha e a sul 

adossada ao espaço204 que separa o edifício da ponte de S. Sebastião), e 

duas paredes com fenestração (a nascente com ligação ao claustro e a 

norte com ligação a um pátio exterior). As duas paredes mais afectadas 

pela humidade por infiltração são as localizadas a norte e a poente.     

     

 A parede norte é a única que está exposta aos agentes 

atmosféricos. Será nesta parede que se dará a escorrência das águas da 

chuva e onde se sentirá a maior amplitude térmica. Antes das obras de 

conservação das fachadas (1999/2000), a parede norte da capela estava 

muito fissurada, e criaram-se muitas bolsas na parede, levantando 

inclusivamente o estuque nas ombreiras dos vãos. No resto da parede não 

foi particularmente visível, porque está revestida a azulejo. No entanto, 

esse azulejo apresenta sintomas da presença de sais solúveis – o vidrado 

está a lascar e a soltar-se da chacota – mas não em toda a superfície. Os 

sinais visíveis surgem na zona do coro alto, por baixo de um óculo 

guarnecido a tijolo burro onde por muito tempo os pombos fizeram ninho. 

Muito provavelmente, os sulfatos existentes nas fezes dos pombos, podem 

ter sido arrastados pela água das chuvas através das fissuras que existiam 

nas paredes, levando à degradação dos azulejos. 

 

  
Fig. C5. 47 - Painel do coro alto (norte)          Fig. C5. 48 - Estado de conservação dos azulejos 

    

A parede oeste apresenta uma situação muito mais complicada em 

termos de resolução que as restantes anomalias. A abóbada da capela 

desenvolve-se por baixo dos restantes pisos do corpo anexo ao edifício 

sul, mas ao contrário destes não se encosta ao pano da muralha.  

                                                           
204

 Designamos como espaço, porque não sabemos se existe uma caixa-de-ar ou se existe 

terreno compactado. 
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Fig. C5. 49 - Corte E-O pela ala sul do claustro. Note-se no espaço que existe entre a 
capela e a muralha.  

 

Numa primeira análise pensámos que poderia existir uma caixa-de-

ar, mas se assim fosse não haveria marcas de infiltrações tão marcadas 

nos rins da abóbada.  

 

 

    
 
Fig. C5. 50 (em cima) - Panorama geral do estado de conservação da parede Oeste. 
Fig. C5. 51 - (em baixo, à esquerda) - Desagregação do reboco nos rins da abóbada. 
Fig. C5. 52 - (em baixo, à direita) - Desagregação do reboco. 
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Fig. C5. 53 - Levantamento de anomalias da parede oeste da capela. Setembro de 2006;  

 

A análise do relatório 

das obras de 2002 dá-nos 

pistas para justificar este 

afastamento. No pátio 

contíguo à parede norte da 

capela existia uma construção 

que sustentava um maciço de 

terra e pedra que servia de 

suporte à muralha.  

 
Fig. C5. 54 - Maciço de contenção da 
muralha. 

 

Muito provavelmente, o espaço residual entre a parede oeste da 

capela e a vertente este da muralha, é preenchido por um “alicerce” 

semelhante ao que existia no pátio. Sendo a muralha permeável, as águas 

irão naturalmente ficar saturadas naquela zona, criando humidades na 

parede da capela.   

   

O pano de parede abaixo da abóbada também apresenta 

anomalias provocadas pela presença de humidade. Junto ao limite 

superior dos painéis de azulejos, surgem eflorescências ténues. 

Acreditamos que a água que está a provocar a reacção dos sais solúveis, 

tenha neste caso origem por capilaridade, uma vez que a patologia incide 

junto ao remate dos azulejos. Consideramos que, encontrando resistência 

á evaporação na zona dos azulejos, a água suba até ao nível mais 

permeável - o estuque. Parece-nos, apesar de tudo que é uma quantidade 

de água reduzida, porque não encontrámos nenhum azulejo solto ou 

empolado. 
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Fig. C5. 55 e Fig. C5. 56 - Parede oeste com indícios de humidade e de sais solúveis 

 

Apesar de não existirem praticamente anomalias a afectarem 

actualmente os azulejos da zona inferior da igreja, constatamos que 

grande parte se encontra partida, fissurada, microfissurada, e com lacunas 

de vidrado nos limites dos azulejos.  

 

   
Fig. C5. 57 – Fissuração do azulejo                                               Fig. C5. 58 - Microfissuração do azulejo              
 
                             

 

Consideramos que estas anomalias não foram causadas por 

nenhum agente local. Sendo azulejos provenientes de outros conventos, é 

muito natural que o seu desmonte não tenha sido cuidado, levando à 

ocorrência de todas estas anomalias. Para além disso, a própria 

montagem foi pouco delicada – misturam-se azulejos policromos com 

azulejos monocromáticos (azul sobre fundo branco), misturam-se 

temáticas burguesas com temáticas religiosas, montam-se azulejos de 

painel de forma desconexa e unem-se abruptamente as diferentes 

composições.   
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Fig. C5. 59 e Fig. C5. 60 - Azulejos dispostos de forma aleatória e desconexa 

 

 

     

     
Fig. C5. 61 – Esquema de identificação de painéis interrompidos e transições mal dissimuladas (em cima foto, em baixo marcas de interrupção) 
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 Compreendemos a dificuldade em conseguir meios para a 

reabilitação deste espaço e valorizamos os esforços de conservação e 

reabilitação de todo o complexo edificado. No entanto, somos forçados a 

constatar que a capela se degrada todos os dias e que a cada minuto se 

perde um pouco mais de história. Não podemos esquecer que neste 

espaço pisaram os jesuítas, a congregação cisterciense, e que Francisco 

José Pereira o dotou do património de outros conventos setubalenses (o já 

referido património imóvel… móvel).  

 No entanto, antes de qualquer intervenção de restauro, 

consideramos fundamental a erradicação das fontes de humidade, sob 

pena de se investir em vão. É de suma importância a resolução do 

problema da parede oeste: 

- Devem ser feitas sondagens para apurar o que se passa para lá da 

parede, se de facto estamos na presença da fundação da muralha, e se é 

efectivamente aí que se encontra a causa da anomalia.  

- É fundamental entender a rede de abastecimento de água e esgotos, 

uma vez que existem zonas húmidas por cima da capela e se desconhece 

o percurso das instalações técnicas. 

- É fundamental que se garanta a correcta drenagem das coberturas dos 

edifícios adossados ao pano poente da muralha. Garantida uma correcta 

drenagem é imprescindível que se faça a manutenção das mesmas, 

garantindo que não há infiltração de água na muralha e consequentemente 

na parede da capela. 

 

 
 Fig. C5. 62 - Corte pela zona da capela, e representação dos edifícios do lado oposto da muralha. A 
cobertura representada a vermelho, se não garantir uma correcta drenagem, facilita a infiltração de 
água na zona dos rins da abóbada. 

 

 Por outro lado, seria importante esclarecer o que existe por baixo 

do soalho em madeira para entender os problemas de humidade por 

capilaridade. Se por baixo existir um lajeado de pedra semelhante ao da 

entrada da capela, não se justifica manter o soalho em madeira. O soalho 

assume acima de tudo uma função térmica, criando uma pequena caixa-

de-ar e tornando menos desconfortável o contacto permanente com a 

pedra. Uma vez que nesta capela muito raramente se celebram missas e 
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que a permanência no local é por norma relativamente curta, não se 

justifica manter um soalho de madeira em más condições, que neste 

momento serve acima de tudo para alimentar a presença de insectos 

xilófagos e de fungos.  

 Relativamente à presença dos xilófagos e uma vez que detectámos 

que continuam activos, é urgente que se faça a desinfestação e que se 

reduza o teor de humidade no espaço. Madeira e humidade são as 

condições perfeitas para o desenvolvimento de insectos xilófagos. Não 

podemos esquecer que não é só o chão que está sujeito à acção 

parasitária: todos os elementos em madeira incluindo as imagens dos 

altares estão, não só sujeitas, como a maior parte delas já afectadas por 

anobium puntactum, que continuam activos. 

 Feita a desinfestação e como medida preventiva para estas e 

outras anomalias, é fundamental que se assegure um sistema de 

ventilação frequente, reduzindo o teor de humidade no espaço.  

 Por último, e como medida tão urgente como as anteriores, é 

fundamental que se faça o registo e levantamento rigoroso das pinturas. 

Dos quatro apóstolos outrora representados na abóbada, só um 

permanece legível, caminhando a passos largos para a ilegibilidade, 

perdendo-se para sempre a leitura do conjunto.  

  

 

EVOLUÇÃO CONSTRUTIVA DO COMPLEXO – RESUMO GRÁFICO 

5º período de ocupação 
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EVOLUÇÃO CONSTRUTIVA DO COMPLEXO – RESUMO FUNCIONAL 

Séc. XVII – XXI 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


