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A análise arquitectónica realizada, com base na observação directa 

da Arquitectura e numa exaustiva investigação histórica, permitiu a 

interpretação das mutações do espaço outrora ocupado pelo colégio de S. 

Francisco Xavier da CJ, actualmente um quarteirão da cidade de Setúbal.   

No primeiro capítulo - correspondente ao 1º período de ocupação 

(séculos XVII e XVIII) - percebemos os limites da área ocupada pelos 

jesuítas.   

Permitiu-nos entender que o corte que a ordem jesuíta representa 

no seio do clero regular, se reflecte também na arquitectura das suas 

casas. A linha de separação rígida entre regulares e seculares é quebrada, 

traduzindo-se materialmente na existência de igrejas sem coros e na 

abertura de uma das zonas do edifício a estudantes externos.  

O conhecimento do Modo Nostro jesuíta, permitiu-nos levantar 

hipóteses quanto à composição geral do edifício e à sua implantação na 

cidade. Um dos principais contributos deste capítulo, foi o de desmistificar 

a ideia que o antigo colégio jesuíta corresponderia apenas à zona do 

actual palácio Fryxell; o colégio ter-se-á desenvolvido ao longo de toda a 

vertente nascente da muralha medieval, iniciando-se na porta da Vila e 

estendendo-se até à porta de S. Sebastião.  

A análise arquitectónica permitiu-nos colocar a hipótese da 

existência de três grandes núcleos – cultual (igreja), escolar e residencial, 

desenvolvidos já no século XVIII, numa fase de ampliação do edifício.     

Apresentamos indícios de que o corpo sul anexo à muralha é 

anterior à construção do colégio, sendo a ele agregado durante a 

ampliação setecentista. 

A destruição do complexo é o resultado de séculos de ocupações e 

da acção de acidentes naturais, sendo o primeiro momento de destruição 

ainda no período jesuíta – o terramoto de1755. 

No segundo capítulo, retrata-se o 2º período de ocupação (século 

XVIII). Com o edifício desocupado após a expulsão da Companhia de 

Jesus, o espaço sofre a primeira grande reabilitação – a transformação em 

Real Mosteiro de Nª Srª da Nazareth. Procurámos apresentar documentos 

inéditos da congregação cisterciense que ocupou o edifício. Se até ao 

momento se pensava que apenas as freiras bernardas que viviam no 

Convento de Nª Sra da Nazareth do Mocambo (Lisboa) haviam ocupado o 

edifício, documentos da época atestam-nos que a estas se juntaram as 

freiras bernardas do Convento de Nª Sra da Assunção de Tabosa (Viseu).  

Apurámos também que o período de permanência das duas 

congregações foi menor do que é referido nas obras até agora publicadas. 

A análise arquitectónica permitiu-nos levantar a hipótese de que as 

obras de reabilitação do edifício se teriam centrado na zona sul do 

complexo, empreendendo-se muito provavelmente a construção de um 

novo elemento – o mirante. 

O terceiro capítulo ou 3º período de ocupação (séculos XVIII a XX), 

permite-nos entender a destruição de duas das três unidades que 

compunham o complexo jesuíta. Na nossa opinião, as bernardas já se 

encontrando devidamente instaladas nas suas casas de origem, 
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transformam a propriedade em fonte de rendimento, iniciando um 

irremediável processo de desmembramento da propriedade. A zona 

escolar e a zona residencial são transformadas em fábricas de 

transformação de cortiça e de conservas alimentícias, na cerca do colégio 

são construídos prédios de rendimento e a antiga igreja é adaptada a 

teatro. No caso da igreja a história é complexa, levando à sua total 

destruição, sendo substituída por um prédio de rendimento. Esta última 

descoberta é muito provavelmente a mais importante de todo o trabalho 

para a história da cidade, porque se indica com grande certeza o local 

onde se situava a capela do colégio da CJ. 

A análise arquitectónica permitiu-nos identificar os foros descritos 

nos inventários da congregação cisterciense, e entender as adições 

construtivas no edificado da zona com ocupação industrial. 

O 4º período de ocupação (séculos XIX e XX) aproxima-nos do 

único dos três núcleos do colégio jesuíta que se manteve de pé. Esta zona, 

que já havia sido alvo de adaptações para clausura cisterciense, assume 

nova função residencial, mas civil. A obra é inaugurada por Francisco José 

Pereira Júnior, descendente do industrial de cortiça Francisco José Pereira 

que já havia ocupado o espaço, mas com funções fabris. Os descendentes 

de Francisco José Pereira Júnior irão utilizar o edifício durante quase todo 

o séc. XX, conjugando a função residencial, com a comercial e consular. É 

neste período que a casa assume a nova denominação – Palácio Fryxell, e 

que são operadas importantes transformações no espaço. 

A análise arquitectónica permitiu-nos determinar a origem de 

diversos elementos introduzidos nesta época, provenientes de outros 

edifícios, nomeadamente do convento de S. Francisco.  

O último capítulo, dedicado à ocupação actual (séculos XX e XXI), 

remeteu-nos para uma análise mais específica e para um período em que 

foram feitas importantes transformações no edifício, para adequação aos 

serviços administrativos e directivos do Instituto Politécnico de Setúbal. 

São adicionadas novas comunicações verticais, alteram-se níveis de pisos 

e introduzem-se lages de betão. 

 Apesar das transformações físicas operadas, é neste período que 

se devolve a dignidade ao espaço claustral, realizando-se pela primeira 

vez um projecto com fundamentação histórica, avivando-se a 

complexidade de estudo do edifício.  

Apesar de todos os esforços feitos pela direcção do IPS, não foi 

ainda possível realizar o restauro da capela.  

Como contributo para a Conservação do edifício, para além da 

análise arquitectónica, elaborámos a análise das anomalias da capela. 

Verificámos que diversas anomalias são consequentes das alterações 

ocorridas ao longo do tempo, na adaptação do edifício a novas 

funcionalidades. O conhecimento prévio da Arquitectura permitiu-nos 

entender de degradação da capela. Mais uma vez confirmámos a 

necessidade da Análise Arquitectónica. 


