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ANEXO 1 

Transcrição parcial do cap. XXI do “Tratado da antiga e coriosa fundação 

do convento de Iesu de Setuval - composto pella Madre Soror Leonor de S. 

João Religiosa do dicto convento e Abadessa. Ano de 1630” 

Fólios 78v a 81. Códice 11404 manuscritos reservados BNP. 

Transcrição: Inês Gato de Pinho; Revisão: António Cunha Bento 

 

 

Cap XXI que declara ser este convº a Hermida de Nossa Snra dos 

Anjos que o mesmo convº comprou, e os danos que cauzou a licença 

que derão para otra Hermida as provas da terra e Rocio do Convº  

lemite do adro sagrado fora da Igreja. 

 

No principio deste livro fica dito como antigamente a misericórdia desta 

villa estava junto da terra em que se fundou este convento e depois a 

passarão para dentro dos muros ficando a antigua hermida chamada 

Nossa Snra dos Anjos sugeita aos irmãos da Mizericórdia, para que tinha 

dado muitos anos antes em doação hum Fidalgo chamado Rodrigo Annes 

de Atouguia mas as madres antigas temendo, ou para melhor dizer 

profetizando que no tempo vindouro fizesse prejuízo e danno á clausura a 

vizinhança da dita hermida ordenarão compralla para a mandar derribar o 

que fizeram pedindo para isso esmolas ao Rey e nobres dos Povos dando 

a dita Misericordia cento e quinze mil reis, desta compra temos no cartório 

hum feito e escritura por ordem judicial, e testemunhas declarando que 

tudo o mais que val a Hermida, chão e caza ao redor dão a este convento 

de esmola pella devoção que lhe tem, acostada a dita escritura há otra, em 

que consta tomar o procurador do convento posse pacifica da dita hermida, 

e o mais; e assim temos huma doação do anno mil e quinhentos e 

quarenta e sinco, porque consta como Lourenço Moreno, fidalgo da Caza 

del Rey deo a esta duas Cazinhas que tinha junto da mesma hermida, a 

qual se não derribou por certo escrúpulo que algumas Madres tiveram, 

mais piedoso que necessário, mandando por nella huma imagem de vulto 

da Virgem Nossa Snra. Dos Anjos que tem feito muitas mercês, no anno 

de mil e quinhentos setenta e sinco mandou ElREy Dom Sebastião aos 

clérigos de São Julião não tomassem as ofertas que vinhão a dita hermida 

por serem deste convº o que se largou aos clérigos por certas cauzas e ser 

pe de altar, que só a eles convem, no mesmo tempo pedio o próprio Rey 

Dom Sebastião á Madre Abbadeça e mais religiozas á dita Hermida a troco 

de maiores merces para edificar nella huma Caza aos Padres da 

Companhia de JESUS o que a Madre Abbadeça lhe negou, em seo nome 

e das mais com palavras e razões tão cortezes, como edificativas em favor 

da clausura do seo convº e assim ElRey ficando sem o que pedira e muito 

desejara louvou a negação, e intentos della; dali a alguns annos se 

concedeo a pessoas devotas o que a ElRey se negára, pedindo licença 

para se fazer a par da Hermida velha otra para Nossa Snra do Socôrro, e a 

edificação de altura e largura muito maior do que se cuidou, cauzando 

enfadamento as religiosas mormente hum campanario que intentavão 
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fazer em lugar alto que devassava as officinas e plantar arvores no campo 

por onde se queicharão a ElRey Phelipe 3º o qual mandou cessar as obras 

do campanario e cortar as árvores com sentença final, no convento ha 

muitas escrituras porque consta ser a Hermida deste convento cujo 

defensor foi o Padre Fr. Rodrigo de Santhiago nosso Confessor que fes 

novas certidões de todos os Alvarás das merces que os Reis tinhão 

concedido a este convento mostrando a carta de venda porque consta 

comparse a Hermida com as cazas e chão para que em nenhum tempo se 

fizesse ali edeficio; mostrou mais huma sentença, pella qual foi julgada a 

este convento a terra e rocio desde o cano dágoa que vem para elle por 

detras da dita Hermida ate ao derradeiro arco que esta junto dos muros da 

villa, por onde o cano entra nella, e a largura da terra por diante da Igreja, 

e Convº chegava athe o valado e horta da fonte santa como consta por 

papeis autenticos, que estão no cartório deste convento em como a 

Hermida he do seo Padroado havendo mais huma provizão delRey Phelipe 

3º que mandou dar para se demarcar a terra e rocio deste convº. mais 

concedeo otra para se mudar o campanário para detras da Hermida na 

altura que convinha ao resguardo da nossa clausura; e que se não fizesse 

obra nem se pozesse pedra nem árvore sem expressa licença das 

religiosas deste convento, tudo se executou e fes ficando firme para 

sempre fes se esta diligencia no marco de 1616 annos por Antonio de 

Amaral em presença de hum Desembargador os Confrades da Hermida, e 

o Padre Mestre Francº dos Reis definidor e jubilado em a sagrada 

theologia nosso confessor assignado pela Madre Abadeça e discretas. (…) 
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ANEXO 2 

Transcrição do manuscrito “Lista da Faz.da de Andre Velho Freyre e de sua 

molher D. Phelipa de paredes; e he o Dote do Coll.o de S. Fran.co Xavier” 

Fólios 011 a 012v. LUS84IPT, Archivum Romanum Societatis Iesu. 

Transcrição: Inês Gato de Pinho; Revisão: António Cunha Bento. 

 

 

Lista da Fazenda de Andre Velho Freyre e de sua molher D. Phelipa de 

paredes; e he o Dote do Coll.o de S. Fran.co Xavier 

 

- huma marinha em mutrena q. val.  0900$000. Rende cada anno  160$000 
 
- outra marinha, em palma  0400$000. Rende    130$000 
 
- hua herdade chamada molinhola  0500$000. Rende dois moyos de 
cereais centeyo e quarenta alqueires de trigo. E hum porco e hum carn v.o 

e 2 galinhas. 
 
- As cazas em qe mora D. Phelipa  0650$000.                 Rendem 025$000 
 
- outras cazas em q.e mora Ant.o Nunez 0200$000.          Rendem 014$000 
 
- outras ao postigo dos farinhas 0200$000.                 Rendem 012$000 
 
- hua logea q serve de almazém  0100$000.                 Rendem 008$000 
 
- outras cazas q tem postigo de D. Aldonça. 0150$000.    Rendem 018$000 
 
- outras no postigo da barbuda  0300$000.                       Rendem 019$000 
 
- outras na rua das tavernas      0400$000.                          Rende 030$000 
 
- outras junto a mesericordia    0150$000.                         Rendem 0??$000 
 
- ouro & prata lavrada e Joyas                                    1200$000  
 
- dinheiro amoedado em ouro                                 1200$000 gastos nos … 
 
- dinheiro dado a razaõ de juro a seis  e 1 quartopor cento .….     1211$000 
 
- Em quatro marinhas sete mil moyos de sal feito. a saber, nas marinhas 
do motrena e palma q são nossas, três mil quinhentos moyos e outros mil 
e quinhentos  nas marinhas  de Espime Bombaralha qe são da capella e 
passarão a seus herdeiros. Valendo               5600$000 
 
- Em Foros de Azeite ou azeite comprado ………. trinta e sete 
Alqueires…….           0150$000 
 
- Dinheiro q se emprestou, sem ser a razão de juro ……………    0076$000 
 
- mais noventa mil reys                                       0090$000 
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- deu mais o Sor Andre Velho freire  e a Srª D. Phelipa três mil 
cruzados com qe se comprou oficio pª o Coll.io a saber; oito 
centos e sincoenta mil reis pª comprar as cazas de Manoel 
Sardinha;200rs pª comprar as cazas do P. João Nunes Velho. 
230 Pª comprar as cazas de Joseph de Cabedo  
monta tudo…………………      1200$000 
 
- Mais dous mil cruzados qe se gastaraõ na  
Igreja da S.Cristia         0800$00 
 
-Mais dous cálices, e hu ornam.to pª a quaresma, 
 hua vestimenta de ….. nova, & hu …. De ombros de …               0100$000 
 
- mais hua armação de damascos     0100$000 
 
- outra armação de ……      0080$000 
 
- hua cama de damasco carmesim     0100$000 
 
- hua alcatifa gde       0060$000 
 
- três pequenas e hua dellas com ouro    0040$000 
 
- hua armação de panos de ras     0080$000 
 
- Duas colchas       0020$000 
 
- hu pavilhaõ de seda       0008$000 
 
- duas armações de ………………….    0020$000 
 
- vestidos ricos de D. Phelipa,     0050$000 
 
O qe tudo soma com a lauda a uns Desasseis contos e cento e trinta e 
sinco  mil reys 
 
  [assinatura ilegível]   Diogo d’Areda 
 
- sobre tudo isto tem mais D. Phelipa hua caxa de asucar branco em sua 
casa p.a se vender; tem mais em Pernambuco hua letra do procedido de 
sinco quintais de marfim q.e se venderaõo em Angola, por via do P.e M.el 
de Mattos e devem ser cem mil rs pouco mais ou menos. 
- mais hu g.de Almário de louça da China, com m.ta variedade de 
porsolanas. 
- mais hua panella de estanho e o demais cobre da cozinha, como tachos, 
caldeiras, caldeirões 
- mais camas ordinárias colchões, cobertores, ……… e grande quantidade 
de roupa branca, lençoes toalhas travesseiros. Almofadinhas, toalhas de 
meza, e guardanapos. 
- mais escritórios, bofetes, contadores, cadeiras, cayxoes arcas, barris. 
- mais o seu oratório, com imagens laminas e outros brincos e tudo isto val 
dinheiro de consideração. e se não mete no inventário da doacção por q.e 
como são couzas q.e andao diante dos olhos, lhe fique livre poder dar 
algua couza destas a quem tiver gosto.  
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ANEXO 3 

Transcrição do manuscrito “Treslado do testamento de Donna Felippa de 

Paredes” 

Fólios 003 a 004v. LUS841PT, Archivum Romanum Societatis Iesu. 

Transcrição: Inês Gato de Pinho; Revisão: António Cunha Bento 

 

 

Treslado do testamento de Donna Felippa de Paredes 

 

Saibão quantos este instromento virem como no anno do Nascim.to de 

nosso S.or IESU Christo de mil e seiscentos cincoenta e sete, aos 6 do mes 

de Setembro. Eu Donna Felippa de Paredes estando em meu perfeito juízo 

e entendimento que nosso S.or me deu e doente em hua cama e entrevada 

comendome(?) da morte e dozeiando(?) por minha Alma em caminho de 

Salvação por não saber o que Deos nosso S.or de mim quer fazer e quando 

será servido de me levar pa Sy faço este Testam.to na forma seguinte. 

Prª m.te Encomento minha Alma a Deos. 

Rogo a Thome nunes Clemente e ao P.e Diogo de Areda da Compª de 

IESU ou aquém adiante em seu lugar estiver, por serviço de nosso de 

nosso (sic) S.or e por me fazer Me. queiram ser meus Testamenteyros. 

 Meu corpo será sepultado na Igreija de Sam Fr.co Xavier do Coll.o 

da Compa de IESU. E podendo ser na mesma sepultura em que está meu 

Marido, Andre Velho Freyre, asy me enterraram. E quando não possa ser 

logo, me depozitaraõ junto dele atee que com o tempo possão nossos 

ossos estar na mesma sepultura. E fazendosse Igja nova, Tresladarão pª a 

Capella Mor dela nosso ossos como fundadores que fomos daquelle Coll.o, 

em a Igja em que agora está meu marido Andre Velho Freyre, em que eu 

mandei enterrar tambem (riscado). Quero, e ordeno, que na parede da 

parte do Evangelho se faça hum arco em que se ponha a sepultura do meu 

Marido e minha com hum Letreyro com nossos nomes declarando como 

fomos indignos  fundadores daquelle Coll.o. 

No que toca ao enterro de meu corpo, Offo da Sepultura; e sofragios 

de minha alma. ….. dos Pdres da Compa que foraõ como sua custumada 

caridade e amor, como eu fiz com meu marido. 

Declaro que nesta Caza há a fazenda seguinte. 

Hua marinha em Mutrena, outra marinha em Palma, hua erdade junto a 

Landeyra chamada molinhola, e estas cazas em que moro, outras cazas 

emcostadas a estas que tem a serventia na Rua de João Galo, em que 

mora Antonio Nunez Leytaõ. Mais Outras Cazas junto a estas qe tem a 

serventia no Postigo das Farinhas  onde está porta principal das minhas 

cazas; Mais hua logea defronte das minhas cazas, que serve de Almazem. 

Mais outras cazas junto ao Postigo de Donna Aldonça em que mora Joam 

Roiz. Mais duas moradas de cazas no Postigo da Barbuda, em que mora 

Izabel Roiz. E Maria Correa. Mais outras cazas na Rua das Tavernas, em 

que mora Manoel de Mir.da e Leonor Rib.ra . Mas todas em outras cazas. 

Mais outras cazas junto a misericórdia q.e foram de Tesselam. Tenho mais 

em ouro e prata lavrada quinhentos mil reis pouco mais ou menos. Tenho 

mais hua Armação de Damascos amarelos e azuis; mais outra Armação de 
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……… vermelhos e verdes. Mais uma cama de Damasco Carmesim com 

seu leyto. Mais outra cama de Roxa verde pa o mesmo leyto. Tenho mais 

todo o sal que se achar feito atee à hora de minha morte, nas duas 

marinhas assima nomeadas. E todo o sal que se fez até ó anno de 

seiscentos e sincoenta e sete. nas duas Marinhas de Bombarralha, Espim 

que pertencem a Capella qe ……. M.el Coelho e pertencia atee gora ao meu 

marido. Tenho mais em Lxª dez caixas de açúcar de que faz menção meu 

marido em seu codecilho. E nesta caza estão seis caixas de açúcar, de 

que se ham de fazer contas com M.el Peixoto. Como manda meu marido 

em seu codecilho. Tenho mais no Navio chamado Caza de Pobres de Sam 

Fr.co Xavier, a quarta parte o qual de presente fez viagem p.a Angola e não 

me consta ainda de que meu marido mandou nelle por sua conta.  Na 

caravella de P.o Roiz que fez viagem pª as Ilhas tenho cem mil reis, pouco 

mais ou menos. E em divida tenho algum dinheiro que pertence a esta ….. 

de que sabem meus Testamenteyros. E assim mais o dinh.ro o que se 

achar na mesma caza de que sabem os mesmos. Tenho mais em poder 

de M.el Roiz Bacalhao, trezentos e sincoenta mil reis que meu marido lhe 

deu para comprar Certa Couza. 

E porque meu marido André Velho Freyre e eu nos Resolvemos em nossa 

vida de fundar o Collo de Sam Fr.co Xavier nesta Villa de Setuval. e dessa 

consta meu marido deixar por minha morte a parte que lhe pertence de 

nossos bens ao dito Coll.o Declaro, nomeio e instituo por meu Erdeiro 

Universal de tudo o que me pertence ao dito Collo de Sam Fr.co Xavier e lhe 

trespaço a parte de nossos Bens que pertencem a meu Marido, por ele 

assim o ordenar em seu codecilho: os quais Bens são suficientes p.a que 

seiamos fundadores meu marido e eu, daquelle Coll.o. Recebamos da 

Comp.a os sufrágios e graças q.e custuma fazer aos fundadores de seus 

Coll.os e Cazas. 

E dado cazo q.eo m.to R.do P.e Geral da Comp.a de IESU não não (sic) 

aceite esta fundação, deixo a parte que me pertence de meus bens a 

Mizericordia desta Villa para que delles me faça perpetuam.te sufrágios por 

minha Alma. Quero e ordeno que na Ig.ja em que meu marido e eu 

estivermos enterrados ponham os P.es da Comp.a hum Capellão de Boa 

Vida que todos os dias diga Missa pela Alma de meu marido e minha a que 

darão trinta mil reis de esmola cada anno. 

 Deixo que tanto q.e ouver comunicação entre este Reyno e o de 

Castela se mande a hua Religiosa chamada Soror Appolonia da 

Conceissam do Convento dos Anjos de Madrid hua letra de vinte mil Reis. 

E sendo já falecida se daram ao mesmo convento dose mil Reis. 

 Deixo a minha escrava Leonor, forra. E lhe darão os P.es vinte mil 

Reis que lhe deixa meu marido. E assim mais quarenta mil Reis que eu lhe 

deixo. de sorte que lhe façaõ secenta mil Reis com hua cama de roupa, 

com as pertenças da sua Caza. Como comf.a farao os P.es pello amor que 

ella sempre lhes teve. Deixo maisforro a Vivência, com quinze mil Reis que 

os P.es também lhe darão e lhe pesso muito queiraõ sempre ter cuidado 

com ella por senão perder. 

E por q o S.or Prior deixou forra a Joanna depois de sirvir certa 

cantidade de annos  a Andre Velho meu marido, com obrigação de lhe dar 
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des mil Reis e hua cama de roupa. mando que esta cama de Roupa e des 

mil reis se lhe dem. E assim mais pello anos que me sirvio, vinte e sinco 

mil reis de modo que fação ao todo trinta e cinco mil Reis p.a o seu 

Cazam.to, E peço aos P.es tenhão cuidado della pª q senão perca. E Em 

caso que senão contene com isto que lhe deixo, revogaes este meu legado 

e averá por demanda dos P.es o que lhe pertencer de seu serviço. 

Deixo mais a Felippa filha de Maria Roiz creada q.e foi minha e e 

por minha Afilhada vinte mil Reis p.a a ajuda de seu casam.to. Ordeno mais 

que os P.es da Comp.a dem as minhas …… …. homens  que lhes parecer o 

dó que he necessário para assistirem a meu enterro e off.o . Ordeno quês 

se mandem dizer Dozentas Missas pella Alma de meu p.ro marido Luys 

Teyxeira e por descargo de minha consciência se em algua coisa estou 

obrigada de que me não lembra. 

Com isto dou por acabado este meu Testam.to e por ele revogo 

qualquer outro tenha feito antes, ainda que seja com juram.to e com as 

clausulas que aqui ajaõ de ser postas, de verbo ad verbum. as quaes hey 

por postas erelatadas e quero  q.e …. Este Testam.to valha e se cumpra por 

ser esta a minha ultima e derradeira vontade, e p.acumprir todos os meus 

legados, e dar expediçaõ a tudo o que no Testam.to ordeno, torno a pedir a 

Thome Nunes Clemente, e ao P.e Diogo de Areda da Comp.a de IESU, ou 

a quem em seu lugar estiver, queira aceitar por meus Testamenteyros, por 

Amor de nosso S.or como no Principio deste Testam.to peço aos quais e a 

cada um in solidum, dou todo o poder, que em direito posso e for 

necessario p.a q.e assim o façam comprir e guardar, Setuval e de 

Setembro. 6º de 657. 
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ANEXO 4 

Transcrição do manuscrito “Provizão a D. Abbadeça do Mostrº de N. Sª da 

Nazaret de Setubal”. 

Chancelarias Régias, D. José I, L 81, fl.311vº,  ANTT 

Transcrição: Inês Gato de Pinho; Revisão: António Cunha Bento. 

 

 
 

Provizão a D. Abbadeça do Mostrº de N. Sª da Nazaret de Setubal 

 

Dom Joze, etcª faço saber que a Donna Abadeça do Real Mosteiro 

de Nossa Snrª de Nazareth de Setuval da Real Congregação de Nossa 

Snrª de Alcobaça Me reprezentou por uma p.am que possaõ terem Agoa 

dentro da sua Clauzura, e naõ ser prejudicial ao Povo conceder-lhe hum 

annel de Agoa da Praça de S. Bernardo, requera á camara da dita Villa lhe 

fizesse a graça que ficava referida, assim como se havia praticado com as 

Rellegiozas de Jezus, e  de S. Joaõ ao que o senado attendera plo Acordão 

que aprezentava, porem cotemplando que pa mayor firmeza, e perpetua 

segurança da mesma graça necessitava de confirmaçaõ. Pedindome fosse 

servido mandar preparar Provizaõ de confirmaçaõ do dito Acordaõ, e visto 

que allegou a informaçaõ que houve pelo Corror da Comarca de Setuval 

ouvindo os offes da Camara, Nobreza e Povo que naõ tiveraõ duvidas, e 

todos uniformeme convinhaõ na graça pla suppe pretendida de hum anel de 

Agoa extrahida das sobras do Chafariz, que de prezente se irigia na praça 

de S. Bernardo por se naõ seguir prejuizo do Povo, e tendo consideraçaõ 

ao mais que me foi prezente em consulta da Meza do Meu Dezembº do 

Paço. Hey por bem fazer merce á Suppe de lhe confirmar como com effeito 

confirmo hey por confirmada a datta do Annel da Agoa a mma Suppe refere: 

esta Provisaõ se cumprirá como nella se contem e valerá posto que seu 

effeito haja de durar mais de hum anno sem embargo de Ordenaçaõ em 

contrario digo de Ordenaçaõ. Lº 2º fls 40 encontº, e registará nos Livros da 

Camara da dª Vª a todo o ? constar que no fim o ouve por bem. De qe 

pagou de Novos direitos quatrocentos Reis que se carregaraõ ao Thezourº 

della ap 319 do Lº 5º de sua receita, e se registou o conhecimento em 

forma no Lº 31 do Registo gal ap. 37. El Rey Nosso Sr o mandou passar. O 

Expecial Mandte plos Menistros a baixo assinados do seu Conselho e seu 

Dezor do Paço Manoel Finura (?) da Rocha a fez em Lxª a 31 de Julho de 

1776 annos. Desta 480 rs e de assinar 800 rs António … 
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ANEXO 5 

Transcrição do manuscrito “Alvará de doação Real do Terreno de Palhaes 

em Setúbal”. 

Chancelarias Régias, D. José I, L10, fls. 276 e 277, ANTT.  

Transcrição: Inês Gato de Pinho; Revisão: António Cunha Bento. 
 

 

 

Alvará de doação Real do Terreno de Palhaes em Setúbal 

 

Eu El Rey faço saber qe a Donna Abadeça das Religiosas de São Bernardo 

do Mostrº de Nossa Senhora da Nazareth, me reprezentarão por sua pam  

qe sendo eu servido por mª real grandeza conceder as suppes para 

fundação do seu novo Mostº do Colegio destruido qe fora dos Jesuitas de 

Setuval o qual estavão fundando com as rendas e producto do Mostrº 

extinto da Taboza qe proximamte se unira ao das Suptes acharão qe este 

estava situado na milhor e mais fermoza Praça de Setuval a qe chamavaõ 

de Palhaes que principiara a povoarse depois do Terramoto do anno de mil 

setecentos e cincoenta e sinco, por ver qe era o milhor e mais saudavel 

sitio e ? for izento do que se estragou por ficar na encosta e subida da Vila 

para o Nascente livre da baixa pantanoza em qe ella se achava fundada, e 

porqe as Suppes  em a nova obra do seu Mostrº tinhaõ feyto pela pe Sul da 

da Praça a milhor perspectiva e pela pobreza dos moradores daquela vila 

naõ podia completar-se pª pe do Nascente naõ tinhaõ as Suppes duvida a 

qe sendo eu servido fazer mercê do terreno baldio do campo pª a pe do 

mesmo Nascente, como mostrava a planta qe ?? a povoar o dº Terreno de 

cazas, precizas pª fichar o quadro e persppectiva da mesma Praça em cuja 

obra naõ só ficava innobrecida aquela vila mas se empedia a grande 

multidaõ de area qe a innundaçaõ das Agoas das chuvas levavaõ a mesma 

vila com notavel prejuizo da saude publica; e porqe o dº Terreno baldio naõ 

constava mais qe de area solta imunda para a factura das propriedes. 

Constava de duzentos e oytenta palmos de largura e duzentos e sincoenta 

palmos de fundo, o qual estava entre a fortificaçaõ da muralha nova e 

velha da Vª e onde se faziaõ as paradas do Regmto militar Praça Me pediaõ 

fosse servido a mª real grandeza consder as Sppes a graça do dº terreno pª 

o dº effeyto no qe a dª Vila recebia hum grande aumento ao meu Real 

Erario mayor proveito no acrescimo dos direytos reais. E attendendo ao qe 

as Suppes reprezentaraõ Hey por bem e por graça fazer m.ce i perpetua 

doaçaõ ao Seu Mostrº de Nossa Sra da Nazareth duzentos e oytenta 

palmos de frente, e duzos e sincoenta de fundo da pe do Nascente, no 

Terreno baldio do sitio de Palhaes , hoje Praça de S. Bernardo na Vila de 

Setuval na ? ficado demarcado na Planta qe deyxou a Menza do meu Dezº 

do Paço asinada por Clemente Izidoro Brandaõ official Mayor da Secretrª 

de Estado dos Negocios do Rnº e hey outrosim por bem conseder faculde 

pª o mesmo Mostrº possa ? as propriedes qe fizer edificar no sobredº 

Terreno dispensando na Ley feyta em contrº com tanto qe as das proprdes 

fiquem sugeytas ao encargo real da decima, cuja obra sera construhyda 

debayxo da inspecçaõ do Coronel Joze Bruno de Quevedo qe regulara o 
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prosjecto(?) qe fizer a frente pª a sobredª Praça em forma qe o faça no qe for 

possivel mais vystoza e mais nobre pelo qe mando aos meus Dezos do 

Paço qe sendo reprezentado este Alvará por mim asinado e pasado pela 

mª chanceria mor do Rnº lhe façaõ passar carta de Perpetua Doaçaõ do 

referido terreno, na qual se tresladará este Alvará se cumprirá como nele 

se contem e a margem do registo do Decreto por qe este Alvará decretou e 

se poraõ a verba na secrtª e pagaraõ de novos dirtos trinta qe descarregaraõ 

ao Thezrº de folhas 368 do Lº 3º de sua Secª e se registou conhecimento 

em frª no ? do Regº Gal a 205 //Lxª aos vinte e sinco de Agosto de mil 

setecentos settenta e dois. 
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ANEXO 6 

Recolha cartográfica da Vila de Setúval / Setúbal – Séc. XVII a séc. XIX 

 

 

Nº Data Título 

 

01 

 

1607-1617 

 
[Planta de Setúbal],  
"Descrição e plantas da costa, dos castelos e fortalezas, desde 
o reino do Algarve até Cascais, da ilha Terceira, da praça de 
Mazagão, da ilha de Santa Helena, da fortaleza da Ponta do 
Palmar na entrada do rio de Goa, da cidade de Argel e de 
Larache”. ANTT 
 

02 1634 [Planta de Setúbal],  
“El Atlas del Rey Planeta – La Descripción de España y de las 
costas y puertos de sus reinos de Pedro Teixeira (1634)”, edição 
dirigida por Felipe Pereda e Fernando Marías, San Sebastián, 
2003 (3ª edição), pp 340. 
 

03 1642 Copia da planta Planta da Villa arabaldes e postos vesinhos da 
notavel villa de setuval cum o desenho da fortificasão cum que 
se pode  sercar medida cum summa pontualidade e tracada 
pelo Inginiero João Gilot Coartel, mestre General do exercito. 
BNP 
 

04 1661 

 

Ciudad de Lisboa, 1661, a 4 de Febrero. Verdadera Relación del 
Porto de Lisboa y sus fortificaciones modernas que aún non 
están acabadas. Krigsarkivet, Suécia 
 

05 1673 [Planta de Setúbal] 

“Pratica da Arte de navegar composta por o Cosmógrafo Mor 

Luis Serram Pimentel - ano de 1673”, edição de 1960 da 

Agência Geral do Ultramar. 

 

06 1680? [Planta de Setúbal] 

"Livro de varias plantas deste Reino e de Castela". BNP 

 

07 1680 Planta da Praça de Setúval,  

"Livro de varias plantas deste Reino e de Castela". BNP 

 

08 1680-1690 [praça forte de Setúbal] 

BNP 

 

09 1689 Cittá di Setuval, ó S. Ubes, Nel Portugallo.  

Histórias da região de Setúbal e Arrábida, Volume 1. 

 

10 1693 Planta da Praça de Setúbal.  

ANTT 

 

11 1705 Plan de la ville de Setubal, en Portugal, dans la province de 

Estramadura, à huit lieues de Lisbone, 1705.  

BNF 

 

 

12 1793 Planta do lado da parte do Mar//na Villa de Setúbal//Tirada no 
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terreno em// 8 bro d'…. 1793,  

BMP 

 

13 1805 Planta da vila de Setuval, levantada por ordem de S. A. R. 

debaxo da inspecção da R. Iunta dos Tres Estados, por 

Maximiano Jozé da Serra, Sarg.º Mor. do Real Corpo de Eng.s, 

em 1805. 

GEAEM/DI 

 

14 1804-1820 Planta da praça e villa de Setuval, levantada em 1804 por 

Maximiano Jozé da Serra, Coronel do Real Corpo de 

Engenheiros ; dezenhada por Caetano Jozé Vaz Parreiras, 2º 

Tenente do mesmo Corpo, em 1820. 

 GEAEM/DI 

 

15 1804-1820 Planta da praça e villa de Setuval, levantada em 1804 por 

Maximiano Jozé da Serra, Coronel do Real Corpo de 

Engenheiros, e desenhada por Caetano Jozé Vaz Parreiras, 2º 

Tenente do mesmo Corpo, em 1820 ; copia por Libanio 

Alexandrino de Freitas e Lima, desenhador. 

GEAEM/DI 

 

16 1804-1820 

-1868 

Planta da praça e villa de Setuval, levantada em 1804 por 

Maximiano Jozé da Serra, Coronel do Real Corpo de 

Engenheiros, desenhada por Caetano Jozé Vaz Parreiras, 2º 

Tenente do mesmo Corpo, em 1820 ; copiada no Archivo Militar 

por José Maria da Silva Junior, em Agosto de 1868. 

GEAEM/DI 

 

17 s/d Planta da praça e villa de Setuval. 

GEAEM/DI 

 

18 1813-1816 Carta topographica militar do terreno da península de Setúbal. 

AHM 

 

19 1826 Parte da costa de Setubal e Rio Sado : copia : desenho que 

acompanha o officio de 5 de Junho de 1826 do chefe do R.al 

Corpo d'Engenheiros.  

GEAEM/DI 

 

20 1834 Villa de Setubal, levantado por Caetano Alberto Maia, 2º 

Tenente do Corpo d'Engenheiros, em 1834 ; copiada por J. 

Severo Cunha, em 1888, que fez algumas rectificações nos 

nomes dos baluartes, em harmonia com outra planta existente 

no Com.do G.al d'Eng.ª ; D.ção G.al do S.ço d'Eng.ª, 18-1-905, 

E. B. Lamy, Cap.ão d'Inf.ª, d.ôr 

GEAEM/DI 

 

21 1834 Planta das fortificações da villa de Setubal que de ordem de S. 

M. I. o Duque de Bragança levantou o 2º Tenente do Real 

Corpo de Engenheiros, Caetano Alberto Maia, no anno de 1834, 

GEAEM/DI. 
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