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A presente dissertação é realizada no âmbito do I Mestrado em 

Reabilitação Urbana e Arquitectónica do ISCTE-IUL, em colaboração com 

a Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. Do conjunto das 

disciplinas ministradas no 1º ano do curso, houve uma que me suscitou 

maior interesse – a disciplina de Análise Arquitectónica.  

É fundamental uma leitura exaustiva do edificado; a análise das 

marcas de construção de várias épocas, transmite-nos dados 

fundamentais para o entendimento da sua História. Por outro lado a 

análise de documentos históricos, permite-nos interpretar vestígios 

arquitectónicos encontrados. Fizemos o cruzamento dos dados resultantes 

da observação directa da Arquitectura e da análise de fontes documentais 

para uma interpretação do nosso objecto de estudo, o Colégio de S. 

Francisco Xavier da Companhia de Jesus de Setúbal.  

 Enquanto decorria o primeiro ano do curso, numa apresentação 

pública sobre as obras de beneficiação do claustro do Instituto Politécnico 

de Setúbal (o antigo colégio jesuíta, conhecido como Palácio Fryxell), 

apresentou-se a dificuldade no conhecimento do edifício e foi lançado um 

apelo à elaboração de estudos académicos sobre este conjunto 

arquitectónico.   

A necessidade de estudos e a complexidade do tema desafiou-nos 

a elaborar esta investigação. Procurámos mostrar que, apesar de tantas 

limitações, é possível, através da leitura do edifício, da interpretação 

analítica de fontes documentais (directas e indirectas) e da criação de 

hipóteses, chegar a conclusões que nos permitem entender a evolução 

construtiva do objecto de estudo.  

Considerámos que este edifício seria um desafio por duas razões: 

- A sua arquitectura encontra-se completamente desconfigurada, ao 

ponto de nem ser reconhecida a sua função original; exige uma atenção 

acrescida ao nível da leitura do edificado e do espaço urbano;  

- A escassa informação publicada sobre o edifício, baseada quase 

sempre nos apontamentos de Almeida Carvalho, exige a procura de fontes 

primárias que documentem as várias épocas e mutações sofridas.  

Considerámos importante não só entender a evolução do edificado, 

mas também as transformações à escala da cidade e as mutações 

sociais/funcionais. Esta importância urbana era evidente - aliás acabámos 

por constatar que o colégio de Setúbal ocupava não só os edifícios 

correspondentes ao palácio Fryxell, mas que se desenvolvia até ao Pátio 

Gago da Silva, formando um enorme quarteirão de Setúbal, com quase 

7700m2 de área. 

Elaborámos o levantamento arquitectónico das zonas acessíveis - o 

Instituto Politécnico de Setúbal e a tipografia Papéis do Sado. Este 

trabalho só foi possível graças à franca abertura e disponibilidade dos 

actuais proprietários/utilizadores. Fizemos o levantamento métrico, em 

duas e três dimensões, de todo o edifício. Cingimos o levantamento de 

anomalias a uma zona específica – a capela, único espaço do IPS que não 

foi alvo de reabilitação e que por razões óbvias de valor patrimonial, 

considerámos ser importante o nosso contributo. 
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A análise das estruturas/alvenarias do IPS revelou-se impossível: o 

edifício foi intervencionado na década de 90 do séc. XX - as paredes foram 

todas rebocadas, e as estruturas das coberturas foram na maioria 

escondidas por tectos falsos. No relatório da obra de beneficiação de 

fachadas, é dito que em muitos casos foi possível visualizar alguns traços 

do desenho original do edifício, o qual já sofreu uma série de intervenções 

ao longo dos tempos, escondendo certos pormenores característicos da 

época. Efectivamente, nessa intervenção perdeu-se uma oportunidade rara 

para compreender a evolução construtiva do edifício. Numa situação ideal 

deveria ter sido realizado um levantamento gráfico (ao género dos que 

acompanham os relatórios de Arqueologia da Arquitectura), ou uma 

fotografia paramétrica de grande qualidade do conjunto, que permitisse a 

quem se quisesse debruçar sobre o assunto, ampliar e identificar os 

sistemas construtivos utilizados. Para além de não podermos contar com 

esse tipo de levantamento, também não nos foi possível analisar as 

fotografias originais do relatório.     

 

No primeiro capítulo procurámos informação sobre a fundação do 

colégio e as suas origens. O levantamento da memória deste edifício 

revelou-se complexo, uma vez que a grande maioria dos documentos 

referentes à Companhia de Jesus e aos seus edifícios, foram destruídos 

no âmbito da campanha anti-jesuíta.  

Felizmente, existe em Roma o ARSI (Archivum Romanum 

Societatis Iesu), que preserva a cópia dos documentos de fundação, dos 

relatórios dos visitadores e da correspondência anual ou trianual trocada 

entre os colégios e a Casa Generalícia. Conseguimos ir a Roma e 

transcrevemos alguns desses documentos (os que estavam em 

português), especialmente os que se relacionaram directamente com a 

fundação. Não traduzimos os documentos escritos em latim, por falta de 

conhecimento, mas deixamos em anexo (cd) para próximas investigações.    

Também em Paris, existe um importante espólio da ordem, de cariz 

iconográfico: as plantas dos edifícios da Companhia de Jesus. Apesar da 

sua importância, os exemplares circunscrevem-se na maioria, ao primeiro 

século de existência jesuíta (séc. XVI). Sendo a fundação do Colégio de S. 

Francisco Xavier de Setúbal, pertencente ao séc. XVII, e dadas as 

limitações financeiras, não nos foi possível analisar esse fundo 

documental.  

No segundo capítulo, referente à ocupação cisterciense, o 

panorama não foi muito melhor - a fusão das diversas casas regulares e a 

extinção das ordens religiosas levaram não só ao desmembramento da 

propriedade, mas também à perca e desmembramento da informação.  

A reorganização dos arquivos portugueses, contribuiu também para 

esse desmembramento documental. Como exemplo, no arquivo Histórico 

Militar, encontrámos memórias descritivas sem os desenhos 

correspondentes; e nos Serviços de Engenharia do Exército, encontrámos 

os desenhos sem memórias descritivas (e sem cotas de correspondência). 

Localmente, a documentação que existia na biblioteca da Câmara 



DE COLÉGIO DE S. FRANCISCO XAVIER A PALÁCIO FRYXELL 

Análise arquitectónica 

 13 

Municipal de Setúbal foi quase na totalidade destruída pelo incêndio de 4 

de Outubro de 1910. 

Mais recentemente ainda nos deparamos com lacunas ou percas 

de informação inexplicáveis: 1) Nenhum dos organismos que devia ter 

cópia do projecto de adaptação ao IPS, o mantém nos seus arquivos (IPS, 

Arquivo do Ministério da Educação, CMS); 2) O túmulo do fundador do 

colégio, único elemento que restava da igreja, e que persistiu até 1908, foi 

transportado para o Museu do Carmo, mas desapareceu. A peça foi 

mantida no museu durante bastante tempo, surgindo inclusivamente 

referida como a peça nº LXIV do inventário em 1936. Infelizmente, e 

apesar do museu não ter mudado de instalações, a peça já não existe e 

ninguém sabe explicar porquê.   

 

A investigação foi por todas estas razões, limitada e complexa. No 

entanto, conseguimos mostrar que se podem obter informações altamente 

proveitosas para a compreensão do edificado a partir de fontes 

indirectas/secundárias. Consultámos testamentos, descrições prediais dos 

edifícios envolventes, livros de despesas, autos de sequestro de bens 

móveis e até listas de preços de projectos de obras públicas. Todos eles 

nos deram pistas que apesar de pequenas, no conjunto e depois de um 

cuidadoso cruzamento de dados, se completam, revelando dados da maior 

importância para o levantamento da memória do edifício e da cidade. 

 

 

ESTADO DA ARTE 

 

 Não existe qualquer monografia sobre este conjunto arquitectónico 

ou sobre parte dele. Existem referências dispersas por obras generalistas, 

que se resumem na maioria, a uma página com informação muito sucinta. 

São maioritariamente escritas no século XIX e repetem-se no conteúdo1. 

Existe no entanto um desses autores - João Carlos de Almeida Carvalho - 

que investigou um pouco mais sobre o assunto e escreveu algumas 

páginas sobre o edifício, patentes na obra “Acontecimentos, Lendas e 

Tradições da Região Setubalense - Conventos de Setúbal II”. Esta obra é 

fundamental porque refere uma série de documentos que foram 

arquivados no arquivo municipal, entretanto desaparecidos. 

 A pesquisa histórica de Almeida Carvalho deixa-nos algumas pistas 

da história do edifício até ao século XIX. Desse momento até agora, as 

novas referências impressas 2  pouco acrescentam ao que foi dito pelo 

autor, repetindo a sua informação. A única excepção a esta situação surge 

em 2003, sob a forma de acta de uma comunicação feita no âmbito do III 

                                                           
1
 Falamos das obras de Almeida Carvalho - Acontecimentos, Lendas e Tradições da Região 

Setubalense, (vários volumes), Setúbal, Junta Distrital de Setúbal, 1972-, Alberto Pimentel - 

Memória sobre história e administração do Município de Setúbal, Lisboa, C.M. de Setúbal, 

1877 -, e Pinho Leal - Portugal Antigo e Moderno, Diccionario geographico, estatistico, 

chorographico, heraldico, archeologico, historico, biographico e etymologico, de todas as 

cidades, villas e freguezias de Portugal, Lisboa, Matos Moreira & Companhia, 1880. 
2
 Maioritariamente artigos em periódicos, guias de viagens ou boletins culturais. 
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Encore. Esta comunicação3, feita pelo Engº Francisco Silva Alves, surge 

como o próprio nome indica, na sequência das obras de reabilitação do 

claustro do edifício. Para além da apresentação da intervenção efectuada, 

é feita uma tentativa de sistematização histórica do edifício relacionando-a 

com os elementos da obra e são deixadas questões sobre o 

desenvolvimento formal do edifício. É a essas perguntas que vamos tentar 

responder, apoiando-nos na escassa informação publicada, e trazendo à 

discussão fontes primárias e inéditas.  

 

 

                                                           
3
 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. 

 


