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O edifício que analisamos neste estudo, foi inicialmente projectado 

para responder a uma ocupação religiosa – colégio de S. Francisco Xavier 

da Companhia de Jesus. Apesar de todas as transformações sofridas ao 

longo dos séculos, existem alguns vestígios dessa ocupação e que só 

serão entendíveis se conhecermos e compreendermos o programa base.    

Pese embora as transformações que os espaços residenciais civis 

têm sofrido ao longo dos séculos, todos atribuímos ao quarto a função de 

descanso, à cozinha a de confecção de alimentos, ou à sala a função de 

convívio. Apesar disso, a forma de habitar a casa varia de pessoa para 

pessoa e mais díspar se torna entre diferentes sociedades e culturas. Da 

mesma forma que o programa habitacional varia de acordo com as 

necessidades e hábitos do seu utilizador, também o programa habitacional 

religioso varia de acordo com a ordem que o ocupa. Esta situação aplica-

se com particular incidência no caso das residências jesuítas. 

Sendo uma ordem de reforma espiritual, também os espaços foram 

alvo desse corte com os modelos arquitectónicos conventuais. É portanto 

necessário entender qual a ideologia inaciana para compreender o que 

justifica as diferenças dos edifícios das restantes ordens. 

 

 

A COMPANHIA DE JESUS 

 

O fundador da Companhia de Jesus nasceu em Loyola, Espanha, 

em 1491. Iñigo Lopez de Loyola, mais conhecido como Inácio de Loyola, 

foi o décimo terceiro filho de uma família nobre. No contexto da sua 

carreira militar, Inácio participou, em 1521, na defesa militar da cidade de 

Pamplona. De espírito guerreiro e patriótico, o basco bateu-se com os 

inimigos até ao fim, mesmo quando tudo fazia prever uma concretizada 

derrota. A intrépida aventura deixou marcas profundas em Inácio: uma das 

pernas fica desfeita por uma bala e a outra gravemente ferida. Mas as 

marcas mais relevantes não foram as físicas, mas sim as espirituais. 

Durante o longo tempo de convalescença em que foi sujeito a diversas e 

dolorosas intervenções cirúrgicas, a fim de matar o tédio resultante da 

inércia, em vez dos desejados romances de cavalaria, foi obrigado a ler 

livros que lhe foram disponibilizados no solar de Loyola: os quatro volumes 

da “Vida de Cristo” de Ludolfo da Saxónia e um “Flos Sanctorum” de 

Jacobus de Voragine. Assim, é neste longo período de mais de sete 

meses, de Junho de 1521 a princípios de 1522, que Inácio opera um volte-

face interior que o leva a encetar um longo caminho de peregrinação 

espiritual, tornando-se um eremita, depois um peregrino em Jerusalém, e a 

seguir iniciando uma carreira de estudo pelas universidades de Espanha e 

França.1   

                                                           
1
 FRANCO, José Eduardo. “O mito dos Jesuítas. Vol.1 – Das origens ao Marquês de 

Pombal”, pp.58. 
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Em fins de Fevereiro de 1522 sai do solar dos Loyola a caminho de 

Monserrate, fixando-se em Manresa, onde permanece quase um ano, 

começando por levar uma vida de rigorosa penitência, como um eremita do 

deserto, para pouco depois renunciar radicalmente a este modo de vida, 

abrindo-se ao convívio com os demais. Em Fevereiro do ano seguinte, 

chega a Barcelona e, sem dinheiro algum, consegue alcançar Jerusalém. 

Um ano depois está de novo em Barcelona, onde começa a estudar, no 

meio das crianças, com 34 anos de idade. Em Março de 1526, 

encontramo-lo na universidade de Alcalá. Incomodado diversas vezes pela 

Inquisição, passa à Universidade de Salamanca em Julho de 1527 e, pelo 

mesmo motivo, põe-se a caminho da Universidade de Paris, onde chega 

em Fevereiro de 1528. (…) estuda no Colégio de Sta Bárbara, desloca-se 

a Bruges,  a Antuérpia e a Londres (1530) e, em Abril de 1534, obtém o 

grau de “mestre em artes”.2 

A forma aguerrida e extremista como interpreta e transmite o 

Evangelho e o cristianismo, cria inimizades nos meios que frequenta, 

sendo expulso de diversas cidades e observado de perto pela Inquisição. 

Uma das suas obras fundamentais, “Exercícios espirituais” – uma série de 

textos que regulam a metodologia de educação e aprofundamento 

espiritual da Companhia – foi alvo de suspeita e crítica inquisitorial, por ser 

considerada um veículo para o desencaminhamento dos jovens que se 

dedicavam ao estudo, persuadindo-os a optar pela oração e assistência 

social. As perseguições foram no entanto infrutíferas; Inácio conseguiu 

constituir um primeiro grupo de jovens letrados, que anuíram em colocar a 

vida ao serviço de Cristo e propagação da sua doutrina e, no rasto do 

trabalho levado a cabo pelos cavaleiros da Ordem do Templo, ir à Terra 

Santa converter os infiéis. O plano primordial de Santo Inácio de Loyola, 

que não deixa de ser o gérmen, o motor-primeiro, o sonho-desejo que 

conduzirá o grupo dos sete conjurados a criar uma nova ordem no seio da 

velha cristandade, é expresso no voto original e pessoal de Inácio. Este 

voto consistia em recuperar a Terra Santa para o cristianismo pela 

evangelização devotada junto dos muçulmanos e pela reanimação do resto 

dos cristãos aí residentes. (…) Quando Inácio fez, no ano de 1523, a sua 

peregrinação à Terra Santa, este projecto de evangelização da Palestina já 

se revelava temerário. Mais tarde, na década seguinte, tal objectivo tornou-

se impossível em virtude da interdição do acesso a Jerusalém, agora sob o 

domínio do poder islâmico. Daí que Inácio de Loyola se visse obrigado a 

pôr em execução o plano ou ideal alternativo, isto é, a entrega da vontade 

sua e dos seus companheiros nas mãos do Sumo Pontíficie para as 

missões mais urgentes e possíveis da Igreja, segundo o julgamento e 

orientações deste. (…) Esta opção estratégica beneficiou muito mais o 

futuro da Companhia, libertando-a da região circunscrita da Palestina, 

abrindo-a ao mundo inteiro, então em efervescente permutação de 

culturas, de abertura de rotas, de possibilidades novas de atingir povos 

                                                           
2
 ARAÚJO, António de; LOPES, António. “Jesuítas”, in, FRANCO, José Eduardo, dir., 

Dicionário histórico das Ordens, Institutos religiosos e outras formas de vida consagrada em 

Portugal, pp.195.  
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nunca antes vistos nem falados pelos europeus. As vicissitudes históricas 

da sua implementação acabaram por conduzir a ordem inaciana a sonhar 

num plano evangelizador à medida do universo.3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. C1. 1 - Tecto da Igreja de Sto Inácio, em Roma. Pintura de Andrea del Pozzo, representando a 
influência Jesuíta em todo o mundo. Nas margens da abóbada estão representadas as áreas de 
influência. Em cima, à esquerda – América-, à direita - Europa. Em baixo, à esquerda – Ásia -, à direita 
- África. Erguendo-se de um mundo terreno, representado na pintura por uma extensão da linguagem 
arquitectónica do próprio edifício, figuram os padres da Companhia, dos quais de destaca Stº Inácio, 
(ao centro).Foto: Dora Pacheco e Nelson Seixas, 2008. 

 

No decorrer do seu percurso académico, Inácio conseguiu captar 

as atenções de seis estudantes universitários. Alonso Salmeron, Diego 

Lainez, Francisco Xavier, Nicolas Bobadilla, Pedro Favre e Simão 

Rodrigues (o único português do grupo, bolseiro de D. João III), aderiram 

ao ideário inaciano de estudante-mendigo, acumulando com a vida 

académica a vida assistencial, auxiliando pobres e doentes.  

                                                           
3
 FRANCO, José Eduardo. “O mito dos Jesuítas. Vol.1 – Das origens ao Marquês de 

Pombal, pp.59. 
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Em 1534, os sete elementos proferem o voto que marca a fundação 

simbólica da Companhia de Jesus – a 15 de Agosto, comprometem-se, na 

cripta da igreja de S. Dionísio em Montmartre, a irem a Jerusalém e de lá 

gastarem as suas vidas em favor da conversão dos muçulmanos e, se não 

conseguirem permissão de ficar em Jerusalém, de voltar a Roma e de se 

porem às ordens do Papa 4. O voto feito pelos fundadores denota que 

tinham conhecimento das 

dificuldades que teriam 

para concretizar a viagem 

à Terra Santa. A 

promessa em S. Dionísio 

deixa portanto já 

implícito, um plano 

alternativo às funções da 

Companhia, sendo uma 

promessa com dois 

objectivos – o ideal e o 

realista. 

 
Fig. C1. 2 - Papa Paulo III recebe 
S. Francisco Xavier e os seus 
companheiros. Pintura que compõe 
a obra “Ciclo da vida de S. 
Francisco Xavier” (1619) de André 
Reinoso. Lisboa, Sacristia da Igreja 
de S. Roque. Disponível em 
www.sfx.eventos.lisboa.ucp.pt/. 

 

 

Em 1539, Inácio entrega para aprovação a “Fórmula da Instituto”, 

documento que refere, em cinco capítulos, os pontos essenciais da nova 

instituição. 

A solicitação é entregue numa altura conturbada da Igreja católica, 

em que havia uma grande resistência face à admissão de novas ordens 

religiosas, por se considerar que já eram em excesso e que, para além 

disso, careciam de reforma. Por outro lado, a “Fórmula do Instituto” 

apresentava propostas que para os mais conservadores eram 

perigosamente progressistas, nomeadamente os pedidos de isenção de 

um coro e de um hábito específico, encurtando a distância entre os 

religiosos regulares e os seculares. 

Paralelamente, a Igreja católica, face às duras críticas dos 

pensadores renascentistas e sua visão antropocêntrica, vê-se obrigada a 

assumir os excessos e a colmatar os erros para resistir a uma época de 

profundo marasmo intelectual. Nem a perseguição acérrima do Santo 

Ofício consegue parar a transmissão de obras de pensadores humanistas 

ou os comentários cada vez mais críticos à conduta religiosa. Pensadores 

como Martinho Lutero vão mais além e criam movimentos de contestação 

a esta realidade (o Protestantismo) desviando fiéis a Roma. 

                                                           
4
 FRANCO, José Eduardo. “O mito dos Jesuítas. Vol.1 – Das origens ao Marquês de 

Pombal”, pp.60 

O reconhecimento como 
ordem religiosa        

 

http://www.sfx.eventos.lisboa.ucp.pt/html/ciclo-pintura.html
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Mas as palavras proferidas por intelectuais não representam 

novidade crítica à Igreja: são apenas uma forma mais erudita de 

constatação da realidade de uma instituição que se encontrava decrépita e 

moralmente dúbia. O povo, de uma forma mais prosaica, escarnecia dos 

frades e freiras através de anedotas que pouco auguravam a santidade da 

sua conduta. 

O estado da própria Igreja não era o melhor, a começar pela Cúria 

Romana, marcada pelo nepotismo, pela luxúria e pela corrupção mais 

descarada. Paulo III, rodeando-se para o efeito dos homens mais 

eminentes (…) mostrou-se realmente empenhado em ensaiar uma 

renovação. Tanto mais que uma comissão episcopal e cardinalícia, 

designada pelo Papa para fazer uma avaliação da situação da Igreja em 

Roma lhe havia apresentado um relatório pouco animador, que continha 

apreciações mais negativas que as próprias imprecações de Lutero. (…) 

Era este o estado de espírito que reinava em Roma no tempo de Paulo III, 

feito de pessimismo e de desilusão, gritando por renovação séria como 

único meio de salvar a cabeça da Igreja católica assim tão desviada da 

doutrina de Cristo”5 

Provavelmente por saber que a retoma da crise da sua Igreja não 

seria fácil, Paulo III vê no fervor espiritual e no empreendorismo inaciano, 

aliados perfeitos para a sua campanha de contra-reforma. Para além disso, 

nos seus votos juravam obediência e servir ao Papa, agora bastante 

menos influente junto das restantes ordens religiosas. 

Em Setembro de 1540, uma bula pontifícia aprova oficialmente a 

fundação da nova ordem. Assim nasce a Ordem que ousou usar na sua 

denominação (…) o nome do fundador do Cristianismo – Companhia de 

Jesus.6 

Vistos a partir da evolução do catolicismo em geral, o nascimento e 

a peculiaridade da Companhia de Jesus, devem ser situados no quadro da 

reforma do clero ordenado, ou seja, numa fase de mutação da ideia, da 

revisão e potenciação da missão sacerdotal na vida da Igreja, mas ao 

mesmo tempo no âmbito de um processo de revisão e actualização do 

modelo monástico, que tinha entrado em declínio, na sua sinonímica de 

modelo de actualização e de renovação do religioso. 

Os religiosos da Companhia de Jesus, (…) pretenderam assumir-se 

como contra-corrente, como uma esperança de renovação. O seu arrojo e 

espírito de iniciativa, neste domínio, merecer-lhes-á tanto os mais sonantes 

aplausos como as mais verrinosas censuras.7 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 FRANCO, José Eduardo. “O mito dos Jesuítas. Vol.1 – Das origens ao Marquês de 

Pombal”, pp.64 
6
 Idem, pp.61 

7
 Idem, pp.65 
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A ENTRADA DA COMPANHIA DE JESUS EM PORTUGAL 

 

O ideário Inaciano é implementado em Portugal antes da aprovação 

da Fórmula do Instituto (27 de Setembro de 1540) e antes ainda de Paulo 

III ter aprovado vivae vocis oráculo o esboço da Fórmula do Instituto que 

se pretendia fundar (3 de Setembro de 1539). 

Em 1539, Diogo de Gouveia, reitor do Colégio de Stª Bárbara 

(Paris), onde estudavam Inácio e os restantes fundadores da futura 

Companhia de Jesus, escrevia a D. João III a informar dos feitos do grupo, 

salientando que um dos seus propósitos era a conversão dos infiéis. O rei, 

pede de imediato a D. Pedro Mascarenhas, seu embaixador em Roma, 

que os convide a exercer o apostolado nos novos territórios conquistados 

pelos portugueses. 

O repto foi bem recebido junto da Companhia de Jesus e do próprio 

Papa, e em 1540 chegam a Lisboa Simão Rodrigues e Francisco Xavier, 

escolhidos por Inácio para evangelizar a Índia. Em Lisboa dedicavam-se os 

padres a trabalhos de piedade, e no hospital8 auxiliavam os serviços de 

enfermagem (…).9 

O serviço de apoio 
espiritual e de assistência aos 
enfermos comprometeu o 
objectivo primordial de enviar os 
dois evangelizadores à Índia; de 
facto, em 1541 apenas um dos 
padres segue na nau S. Tiago 
rumo a Oriente – S. Francisco 
Xavier. Este momento é 
fundamental para a história da 
CJ, uma vez que será de 
Portugal que sai o primeiro 
padre da CJ pra realizar um dos 
princípios fundamentais de 
Loyola: a evangelização dos 
nativos de territórios não 
cristãos. 

Fig. C1. 3 - Pormenor do tecto da Igreja de 
Stº Inácio, em Roma, representando S. 
Francisco Xavier e a influência Jesuíta na 
Ásia. Foto da autora, 2008. 

 

 A Simão Rodrigues, é pedido que fique em Portugal para fundar 

um colégio da CJ em Coimbra. E assim o fará pouco tempo depois – o 

Colégio de Jesus será não só o primeiro colégio da CJ em Portugal, mas 

também o primeiro estabelecimento de ensino para jesuítas no mundo 

inteiro. Paralelamente a esse objectivo, ambicionava Simão Rodrigues ter 

em Lisboa casa onde pudesse reunir os mestres com que devia fundar o 

colégio e hospedar os missionários que se destinavam a praticar os 

                                                           
8
 Hospital de Todos-os-Santos. 

9
 ALMEIDA, Fortunato de. “História da Igreja em Portugal”. Vol.2, pp.170. 

Portugal – porta de 
entrada da CJ para novos 
mundos 
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exercícios piedosos do seu Instituto. Conseguiu para este feito o Colégio 

de Stº Antão denominado “o velho”. (…) durante anos foi a casa de Santo 

Antão simples residência, (…) em 1552 é que tomou a forma e nome de 

Colégio. 10  É em Lisboa que se fixa assim a primeira casa própria da 

Companhia no mundo inteiro. Em 1546 é fundada a Província Lusitana, a 

primeira província administrativa da ordem. Os Jesuítas começaram a 

edificar, em 1553, a Casa Professa (nome dado, de início, à casa-mãe da 

Ordem, sede do Superior Provincial e destinada aos religiosos, que deviam 

viver na mais profunda pobreza e apenas de esmolas). Ficou a chamar-se 

Casa Professa de S. Roque, sendo a primeira do género em todo o mundo 

jesuítico.11   

Simão Rodrigues concretiza assim os objectivos da Companhia 

nesta primeira fase de implantação em Portugal – criar uma estrutura de 

apoio à prática assistencial e não a criação de estabelecimentos de ensino. 

Em Roma, e nos primeiros anos após a fundação da CJ, Inácio de Loyola 

dedicou-se a redigir as Constituições. Neste período, serão proibidos a 

nível de toda a Companhia espalhada pelo mundo os estabelecimentos de 

ensino, por tenderem por sua natureza ao conservadorismo, a enfraquecer 

a mobilidade do espírito e a abertura ao mundo, que desejava o Fundador. 

E, quando viessem a ser promovidos esses estabelecimentos, o seu 

dinamismo não deverá ser senão o prolongamento e a aplicação concreta 

das características da inspiração base: o espírito missionário. 12  Inácio 

referia-se com isto a estabelecimentos para formação dos membros da 

própria ordem.  

 

  Apesar de o objectivo inicial da Companhia não ser o de construir 

estabelecimentos de ensino para laicos, mas sim o de formar religiosos 

para uma vida nómada de evangelização, certo é que os colégios se 

disseminaram pelo mundo inteiro. As regras e as duras provações para 

ingressar na Ordem, afastavam os homens letrados de então. Segundo 

Jorge Couto, em resposta a essa dificuldade, um dos fundadores – Lainez 

– apresentou uma nova estratégia, a aceitação de aspirantes que seriam 

acolhidos em colégios (que nesta fase correspondiam apenas a simples 

residências universitárias) anexos às mais prestigiadas universidades, 

onde obteriam formação superior e se preparariam para entrar no Instituto. 

(…) A elevada craveira intelectual dos primeiros «clérigos reformados» foi 

muito apreciada nas diversas regiões por onde se dispersaram, quer fosse 

em missão apostólica, em territórios cristãos, quer em trabalho de 

evangelização em regiões de gentios. (…) A decisão de Loyola – bem 

patente na seguinte frase lapidar: «nem estudos nem lições na 

Companhia» - tomada na fase inicial da redacção das Constituições, (…) 

começava a vacilar perante as reiteradas solicitações das comunidades 

católicas. (…) Na Sicília, a Companhia experimentou, pela primeira vez, 

                                                           
10

 ALMEIDA, Fortunato de. “História da Igreja em Portugal”. Vol.2, pp.170-171. 
11

 ARAÚJO, António de; LOPES, António. “Jesuítas”, in, FRANCO, José Eduardo, dir., 

Dicionário histórico das Ordens, Institutos religiosos e outras formas de vida consagrada em 

Portugal, pp.197 
12

 Idem, Ibidem. 

Escolástica Inaciana 
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um novo tipo de estabelecimento escolar, o colégio, situado numa posição 

intermédia entre o ensino elementar ministrado nas «pequenas escolas» 

(ler, escrever e contar) e a universidade. Na prática, o Instituto criou, (…) 

um inovador grau no universo escolar: o ensino secundário – que tinha a 

vantagem de servir simultaneamente para a preparação dos seus próprios 

quadros e para a formação escolar da juventude laica, proporcionando um 

ensino de excelente qualidade de línguas antigas (Latim e Grego), uma 

sólida cultura literária e um bom conhecimento (teórico e prático) da 

Rectórica, o que lhes permitia alcançar uma posição de relevo em debates 

públicos. (…) Os inacianos empregaram, ao nível do ensino, os seus 

recursos fundamentais na formação das elites, proporcionando-lhes um 

ensino de nível intermédio de boa qualidade, (…) acabando por abandonar 

a opção primitiva de se dedicarem à doutrinação das “crianças e dos 

rudes”. (…) Adoptada a nova atitude da Companhia face à instrução, 

Inácio de Loyola empenhou-se pessoalmente no assunto (…). Tomou, 

ainda, a iniciativa de recomendar a todas as províncias, através de carta 

circular datada de 1 de Dezembro de 1551, a abertura de colégios.13  

Em 1552, a residência de Stº Antão-o-Velho, em Lisboa, 

reorganiza-se e ganha a denominação de Colégio, aceitando alunos 

externos em edifício preparado especificamente para essa função. 

Seguem-se inúmeros colégios por todo o país (apresentamos em baixo 

uma breve cronologia das fundações). O colégio de S. Francisco Xavier da 

Villa de Setúval, viria a ser, como veremos mais adiante, um destes 

colégios, de pequena dimensão, onde se ministravam as disciplinas base 

do que então correspondia ao ensino secundário. 

 

Fundações Jesuítas em Portugal até 1759 

 

1542    Stº Antão-o-Velho, Lisboa 

1542    Colégio de Jesus, Coimbra 

1549    Colégio dos Meninos Orfãos do Santo Nome de Jesus 

1551    Real Colégio do Espírito Santo, Évora 

1553    Casa Professa de S. Roque, Lisboa 

1555   Colégio das Artes, Coimbra 

1593   Stº Antão-o-Novo, Lisboa 

1560  Colégio de S. Paulo, Braga 

1561/68  Colégio do Santo Nome de Jesus, Bragança 

1570  Colégio S. João Evangelista, Funchal 

1570   Colégio de Santo Inácio, Angra do Heroísmo 

1577  Real Colégio de Nª Srª d Purificação, Évora 

1591  Colégio de Todos-os-Santos, Ponta Delgada 

1595  Colégio da Madre de Deus, Évora 

1597 -1603    Noviciado de Campolide, Lisboa 

1599  Colégio de Santiago Maior, Faro 

1601  Casa Professa de S. João Evangelista, Vila Viçosa 

1603  Noviciado da Cotovia, Lisboa 

1605  Colégio de S. Sebastião, Portalegre 

                                                           
13

 COUTO, Jorge, et al. “Sphaera Mundi: A ciência na Aula da Esfera – Manuscritos Científicos do Colégio 

de Santo Antão nas colecções da BNP”, pp.11 a 17. 
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1605  Colégio de S. Patrício, Lisboa  

1619  Noviciado de Monte Olivete, Lisboa 

1621  Colégio de Nª Srª da Conceição, Santarém 

1630  Seminário Maior de Nª Srª da Conceição, Porto 

1644  Colégio de S. Tiago, Elvas 

1652  Colégio de S. Francisco Xavier, Faial 

1655  Colégio de S. Francisco Xavier, Setúbal 

1660  Colégio de S. Francisco Xavier, Portimão 

1691  Colégio de S. Francisco Xavier, Beja 

1677  Colégio de S. Francisco Xavier, Lisboa 

1705  Colégio e noviciado de Nª Srª da Nazaré, Lisboa  

1735  Noviciado dos Santos Reis, Vila Viçosa 

1739  Colégio da Santíssima Trindade, Gouveia 

 

 

AS TENTATIVAS DE IMPLANTAÇÃO DO COLÉGIO DA CJ EM SETÚBAL   

 

 A criação do Colégio de S. Francisco Xavier da Villa de Setúval é 

concretizada na 2ª metade século XVII. No entanto, existiram tentativas 

anteriores para a fixação de uma casa inaciana neste território. A primeira 

que temos conhecimento data de 1575, e é feita por intermédio de D. 

Sebastião, que intercede junto das clarissas do Mosteiro de Jesus, no 

sentido de estas acederem à venda da ermida de Nª Srª dos Anjos: pedio o 

próprio Rey Dom Sebastião á Madre Abbadeça e mais religiozas a 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.14  

Esta, situada a curta distância a leste do mosteiro franciscano, 

havia sido adquirida em 1569 pela congregação, à Misericórdia: 

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.15 Segundo Soror Leonor de S. João a 

ermida tinha chão e caza ao redor 16 , sendo o local perfeito para a 

instalação imediata dos padres da Companhia. 

                                                           
14

 BNP, Manuscritos reservados, códice 11404, fólio 79v,Tratado da antiga e coriosa 

fundação do Convento de Jesu de Setuval - Composto pella Madre Soror Leonor de S. 

João Religiosa do dicto convento e Abadessa. Ano de 1630. [disponível na BNP, Lisboa, 

Portugal]. 
15

 Idem, fólio 78v. 
16

 Idem, fólio 80. 

1ª tentativa de implantação  

Ermida de Nª Srª dos Anjos 
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Fig. C1. 4 - “Planta da Igreja de Jezus, da Villa de Setuval, e do seu Convento de Freiras”. s/a., s/d. 
Livro de varias plantas deste Reino e de Castela, por Ioão Thomas Correa. BNP. Note-se à direita da 
cabeceira do convento, a presença de uma construção religiosa – a ermida de Nª Srª dos Anjos.  

 

 
Fig. C1. 5 - Excerto da planta “Declaração da Villa e Porto de Setúbal”. Autor: planta atribuída a TERZI, 
data: 1607/1617. 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, Fundo Casa Cadaval, PT-
TT-CCDV/29, 76-p2.  Note-se a noroeste do recinto medieval a presença do Convento de Jesus e da 
ermida de Nª Srª dos Anjos. 

 

Apesar da intervenção real, o pedido não foi atendido, por ir contra 

os interesses de clausura da congregação franciscana. De acordo com o 

mesmo testemunho, D. Manuel e D. João III já haviam proibido a 

construção de edifícios nas imediações da casa regular. Contando com o 

aval régio para a proibição de novas construções, as freiras encetaram 

uma verdadeira demanda na compra dos edifícios vizinhos, para posterior 
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demolição de todos os que pudessem ter vista sobre a sua clausura. Um 

dos edifícios comprados foi como já vimos, a ermida dos Anjos e também o 

território marginal – 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 santa17.  

Não sabemos se a verdadeira razão para a compra da capela terá 

sido a da sua demolição ou se esta terá sido uma desculpa estratégica 

para justificar ao rei a negação da venda à CJ, uma vez que até hoje a 

capela dos Anjos continua de pé e que mais tarde até foi cedido terreno 

para a construção de nova ermida18.  

Sabemos porém que apesar de todas as mercês concedidas ao 

convento franciscano, a Companhia de Jesus teria uma forte influência 

junto do rei e que quase tudo o que pedissem lhes seria concedido. As 

clarissas teriam certamente conhecimento da polémica gerada em torno da 

implantação do Colégio De Jesus de Coimbra, cuja construção implicou 

inúmeras demolições e perdas territoriais: … autorizou El-Rei os padres a 

tomarem o caminho público que ia ao longo do muro da cidade (…); a 

vedarem a costa ao longo do muro e detrás da cidade para cerca do 

colégio; que o cónego João de Sá fosse obrigado a vender as casas que 

tinha no local destinado ao colégio; e mais tarde autorizou também os 

colegiais a derrubarem o muro da cidade e torres dele na extensão 

necessária ao edifício. (…) ordenou El-Rei que fossem compradas por 

avaliação e derrubadas as casas que existissem no local onde se 

projectava edificar o colégio de Jesus e (…) que, por ser necessário 

alargar as oficinas do colégio, se tomassem as casas e chãos 

compreendidos na área do projecto. A venda forçada de terrenos e 

caminhos públicos provocou descontentamento na população de Coimbra. 

Da murmuração passaram a arruídos e tumultos.19 

Independentemente de ser verdadeira ou não a intenção de demolir 

a ermida de Nª Srª dos Anjos, acreditamos que, ciente da influência dos 

jesuítas perante a realeza e que depois de tantos esforços na busca de 

                                                           
17

 BNP, Manuscritos reservados, códice 11404, fólio 80,Tratado da antiga e coriosa 

fundação do Convento de Jesu de Setuval - Composto pella Madre Soror Leonor de S. 

João Religiosa do dicto convento e Abadessa. Ano de 1630. [disponível na BNP, Lisboa, 

Portugal]. 
18

 (…) 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 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.  

BNP, Manuscritos reservados, códice 11404, fólio 78v,Tratado da antiga e coriosa fundação 

do Convento de Jesu de Setuval - Composto pella Madre Soror Leonor de S. João 

Religiosa do dicto convento e Abadessa. Ano de 1630. [disponível na BNP, Lisboa, 

Portugal]. 
19

 ALMEIDA, Fortunato de. “História da Igreja em Portugal”. Vol.2, pp.173. 
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isolamento, a necessidade de privacidade absoluta tenha sido a principal 

razão para a recusa a um pedido régio. 

Em 1654, chega-nos a notícia de nova de tentativa de implantação, 

desta vez impulsionada pelo povo de Setúbal e pela edilidade. 

Efectivamente, a 9 de Janeiro de 1654, discutia-se em Reunião de Câmara 

a importância que um colégio jesuíta teria na vila. A discussão revelou-se 

proveitosa para a CJ, uma vez que a 21 de Março a Câmara comunicava a 

doação de um terreno na R. das Amoreiras (actual R. João Eloy do 

Amaral) e de 2.000$00rs, esmola recolhida junto do povo. A 3 de Junho de 

1654, D. João IV assina o alvará real, autorizando a pretensão: Havendo 

respeito (…) ao que por sua petição me enviaram dizer os moradores da 

Vila de Setúbal, fidalgos, nobres e mais povo, pedindo-nos lhes fizesse 

mercê conceder licença para que os religiosos da Companhia de Jesus 

possam edificar um colégio na dita Vila, em que haja pregadores, 

confessores e mestres que nela ensinem latim e as ciências necessárias 

para os sujeitos da terra, e visto as causas que representaram, (…) que 

receberiam mercê e favor em se fundar naquela Vila, no sítio nomeado, 

que é na Rua das Amoreiras (…), hei por bem e me praz, (…) de conceder 

licença para que na da Vila de Setúbal se possa fundar um Colégio dos 

Padres da Companhia de Jesus (…) o qual será feito no sítio declarado, e 

terá vinte sujeitos, e este número se não poderá exceder nunca (…).20 

Apesar de todas estas diligências, o colégio jesuíta não se implantou no 

sítio das Amoreiras…  

 

 

A IMPLANTAÇÃO DO EDIFÍCIO 

 

 Em 1655/56, inicia-se a construção do colégio da CJ em Setúbal. 

No entanto, a implantação não se veio a realizar no arrabalde de Tróino, 

conforme havia ficado definido. Ao que parece os padres declinaram a 

oferta do terreno e começaram a construção no lado oposto da cidade, no 

arrabalde de Palhais. Até à data, não encontrámos documentação em que 

se declare explicitamente a razão desta troca, mas muito haverá para 

especular sobre ela.  

De uma maneira geral, as implantações de edifícios religiosos 

podem estar relacionadas com três princípios fundamentais: devido a uma 

hierofania – quanto existe um relato de manifestação do sagrado num sítio 

específico (veja-se o Santuário de Nª Srª do Cabo, em Sesimbra) - pela 

topologia, ou por razões meramente prosaicas de disponibilidade de 

terrenos. Neste último caso, é a arquitectura que transforma o espaço em 

lugar sagrado. A explicação para a implantação do colégio de Setúbal, não 

se prenderá com uma hierofania mas sim com motivações topológicas e 

provavelmente também prosaicas. Não existirá uma causa isolada, mas 

sim uma conjugação de factores físicos, financeiros e político/religiosos. 

Por considerarmos a questão da escolha deste local fundamental para o 

                                                           
20

 BNP, Colecção Pombalina, Cod. 475. Alvará de D. João IV, de 3 de Junho de 1654. 

[disponível na BNP, Lisboa, Portugal]. 

2ª tentativa de implantação  

R. das Amoreiras 
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entendimento do edifício a nível urbano, dedicamos as próximas páginas à 

reflexão destas questões.  

 

A implantação - Factores financeiros 

 

 Documentos originais da CJ preservados até hoje no Archivum 

Romanum Societatis Iesu, em Roma, atestam que André Velho Freire e D. 

Filipa de Paredes foram os fundadores do colégio de S. Francisco Xavier 

de Setúbal. Do ponto de vista da memória urbana, podemos atestar a 

presença da família Velho Freire em Setúbal pela existência de um brazão 

que ainda hoje persiste na Travessa Jorge d’Aquino, muito próximo do 

local onde se viria a implantar a igreja do colégio da CJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Fig. C1. 6 - Casa 

onde está situado o 

brazão da Família 

Velho Freire, na 

Travessa Jorge de 

Aquino. 2011.  

 

 

                    
Fig. C1. 7 - Brazão da Família Velho Freire. Do lado esquerdo aparecem as armas da família Velho - 
cinco vieiras (curiosamente encimadas por um crescente) – e à direita, as armas da família Freire – 
uma banda diagonal, perfilada e encimada por duas serpentes. Fotografia: Dez 2010. Ilustrações 
extraídas da obra “Armorial Lusitano”. 

 

  Não conseguimos apurar muitos dados sobre a família Velho Freire. 

O pouco que conseguimos foi através da pesquisa de João Carlos de 

Almeida Carvalho21 que nos transmite as seguintes notas soltas: 

                                                           
21

 ADS, APAC, Pasta 100/172. [disponível no ADS, Setúbal, Portugal]. Transcrição de 

Cunha Bento. 

Os fundadores  

André Velho Freire 

e D Filipa de 

Paredes 

 

Vestígio 1 
Localização do brazão da 
família Velho Freire, e relação 
com a zona e edifício em 
análise. 
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 (…) o prior Fernão Velho d'Azevedo, instituira no 1º de Agosto de 

1626 (como consta das notas do escrivão e tabellião Pedro Roderigues de 

Faria de Setúbal) um morgado ou capella, em seu filho André Velho Freire, 

vinculo que pelos annos de 1760 era administrado por Diogo Velho 

d'Azevedo22. 

De André Velho Freire, sabemos que era filho de um prior, morgado 

da família, cavaleiro da Ordem de Cristo 23 , e um proeminente 

comerciante 24 . Muito provavelmente por estar envolvido em alguma 

transacção comercial com a Índia em 1622, encontramos referência ao seu 

nome na obra “Tratado do sucesso que teve a nao Sam Joam Baptista, e 

iornada, que fez a gente que dela escapou, desde trinta, & tres graos no 

Cabo da Boa Esperança, onde se fez naufrágio, até Zofala, vindo sempre 

marchando por terra”. Como o próprio título nos refere é relatada a história 

real de um naufrágio e de todo o percurso que os seus tripulantes fizeram 

por terra para alcançar uma zona segura que lhes permitisse voltar a Goa. 

A participação e a sobrevivência a tão intrépida aventura, reforçou 

certamente nos participantes a sua devoção a Deus: Desembarcando em 

terra fomos todos em procissam a Nossa Senhora do Baluarte, levando 

hua Cruz de pao diante cantando todos as Ladainhas com muita devaçam. 

E depois de darmos graças a Deos polas muitas merces, que nos tinha 

feito de nos trazer a terra de Christaõs, fez o padre frei Diogo huma devota 

pratica, trazendo-nos à memória os muitos trabalhos que Deos nos tinha 

hurado, & lembrandonos a muita obrigaçam, que tínhamos todos de 

fazermos dali por diante vida exemplar.25   

Paralelamente a este facto e estando André Velho Freire 

familiarizado com as lides da navegação não seria de estranhar que 

tivesse conhecimento que os jesuítas leccionavam nas suas aulas os 

avanços científicos que se operavam no campo da navegação - afinal os 

jesuítas formavam também navegadores para as missões ultramarinas. 

 Sabemos de resto, que a Companhia de Jesus já havia sido 

beneficiada com a generosidade do casal - durante a sua vida ajudaram na 

fundação do Colégio de Faro - doando pérolas, diamantes, ouro e prata, 

totalizando a quantia de 1,200,000rs.26  

  Relativamente à ligação do casal a Setúbal sabemos que André 

Velho Freire teria as suas raízes familiares na vila; de D. Filipa sabemos 

apenas que era espanhola e que já havia sido casada27. Relativamente à 

sua morada em Setúbal, o testamento dá-nos algumas directrizes que 

                                                           
22

 Mem. Geog. e Hist. Prov. Estrem, fl 338;  
23

 Informação dada pela inscrição tumular, conforme veremos adiante. 
24

 Informação referida na obra de Dauril Alden,“The making of na Enterprise - The Society of 

Jesus in Portugal, Its Empire, and Beyond, 1540-1750”.  
25

 DALMADA, Francisco Vaz. “Tratado do sucesso que teve a nao Sam Joam Baptista, e 

iornada, que fez a gente que dela escapou, desde trinta, & tres grãos no Cabo da Boa 

Esperança, onde se fez naufrágio, até Zofala, vindo sempre marchando por terra”.  
26

 ALDEN, Dauril. “The making of na Enterprise - The Society of Jesus in Portugal, Its 

Empire, and Beyond, 1540-1750”. pp.359 
27

 Ordeno quê se mandem dizer Dozentas Missas pella Alma de meu p.
ro

 marido Luys 

Teyxeira. ARSI, LUS841PT, fólios 003 a 004v. Treslado do testamento de Donna Felippa de 

Paredes. [Disponível em ARSI, Roma, Itália] 
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apontam para a sua localização num ponto nobre da Vila – junto à margem 

do rio e ao edifício da Alfândega. Note-se que esta localização é hipotética, 

baseada num conjunto de relações prediais referenciadas no documento 

mencionado: estas cazas em que moro, outras cazas emcostadas a estas 

que tem a serventia na Rua de João Galo, (…). Mais Outras Cazas junto a 

estas qe tem a serventia no Postigo das Farinhas onde está porta principal 

das minhas cazas28;                                            

Como André e D. Felipa não tinham descendentes, decidiram que 

após a sua morte, haviam de legar os seus bens a favor de uma obra de 

beneficência que fosse proveitosa para os jovens de Setúbal. Escolheram 

para isso, a construção de um colégio da Companhia de Jesus. 

Desconhecemos como foi feito o contacto – se a CJ pediu o patrocínio do 

casal para a fundação ou se foi por iniciativa dos mesmos. O que é fácil 

compreender é a razão financeira que leva a CJ a declinar o terreno 

oferecido pela edilidade - comparando o valor do terreno e esmolas 

oferecidas em 1654 pela Câmara e povo de Setúval, com o valor 

patrimonial que a CJ usufruiria como única herdeira do casal, a diferença é 

muito expressiva. Vejamos o rol dos bens que a CJ herdaria após a morte 

de D. Filipa: 

 

 “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”29 

- huma marinha em mutrena (…); outra marinha, em palma (…); hua 

herdade chamada molinhola  (…) 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 (…); outras cazas em q.e mora Ant.o 

Nunez (…); outras ao postigo dos farinhas (…); hua logea q serve de  (…); 

outras cazas q tem postigo de D.Aldonça  (…); outras no postigo da 

barbuda (…); outras na rua das tavernas (…); outras junto a mesericordia 

(…); ouro & prata lavrada e Joyas (…); dinheiro amoedado em ouro                   

(…); dinheiro dado a razaõ de juro a seis e 1 quarto por cento  (…); 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 Espim e Bombaralha qe são da capella ev 

passarão a seus herdeiros. Em Foros de Azeite ou azeite comprado (…); 

Dinheiro q se emprestou, (…);- mais noventa mil reys. (…) O qe tudo soma 

com a lauda a uns Desasseis contos e cento e trinta e sinco mil reys . 

- 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 

                                                           
28

 ARSI, LUS841PT, fólios 003 a 004v. Treslado do testamento de Donna Felippa de 

Paredes. [Disponível em ARSI, Roma, Itália]. 
29

 ARSI, LUS841PT, fólios 011 a 012v. “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”. Archivum 

Romanum Societatis Iesu. [Disponível em ARSI, Roma, Itália]. 
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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.  

Para além dos bens que a CJ usufruiria após a morte dos dois 

fundadores, salientamos que no mesmo manuscrito, se revela que os 

consortes doaram bens ainda em vida para garantir a fundação inicial do 

colégio: (…) 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 (…); Mais dous cálices, e hu ornam.to pª 

a quaresma, hua vestimenta de ….. nova, &hu …. De ombros de ….   (…); 

mais hua armação de damascos (…); outra armação de …(…); hua cama 

de damasco carmesim (…); hua alcatifa gde (…); três pequenas e hua 

dellas com ouro (…); hua armação de panos de ras (…); Duas colchas(…); 

hu pavilhaõ de seda(…); duas armações de … (…); vestidos ricos de D. 

Phelipa.  

 

    

A implantação - Factores físicos 

 

 Outra razão que pode justificar a escolha do sítio para a 

implantação é o conjunto de características físicas que diferenciam o 

arrabalde escolhido do preterido. Conforme vimos anteriormente, sabemos 

que foram compradas casas propositadamente para a instalação inicial do 

Colégio. Não sabemos se a localização foi imposta pelos fundadores ou se 

escolhida pelos jesuítas. No entanto, parece-nos bastante razoável que 

tenha sido pelos padres, uma vez que a CJ tinha bastantes conhecimentos 

sobre a arte de construir de forma sólida e salubre.  

Para se entender o local onde o edifício é implantado e as 

mutações morfológicas que sofreu ao longo dos séculos, apresentamos 

uma breve síntese gráfica do desenvolvimento urbano de Setúbal, desde a 

génese medieval até à implantação do edifício inaciano no sítio de 

Palhais30.  

 

                                                           
30

 Para tal, produzimos um modelo tridimensional do terreno baseado nas curvas de nível 

actuais e outro em que simulamos o acidente geológico que à época do desenvolvimento 

de Palhais era tão visível e se revelou determinante nas transformações operadas na urbe. 

Sobre este modelo criámos sólidos básicos representando o tecido edificado actual (com 

cotas altimétricas correctas), que apesar de ter obviamente sofrido transformações dignas 

de registo, ainda conserva bastantes características da malha urbana original. 

Doações ao Colégio 

antes da morte do 

fundador 
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Setúbal implanta-se sobre uma zona pantanosa que ganha solidez 

à medida que vai ganhando terreno ao rio. Com efeito, o primeiro nível de 

ocupação (falamos apenas da génese da urbe medieval e não do período 

da romanização, que levanta por si só uma discussão que extravasa os 

limites desta investigação) dá-se na colina de Stª Maria, onde se 

desenvolve um tecido urbano em torno do núcleo que lhe confere o 

topónimo – a Igreja de Stª Maria da Graça. A colina fazia parte, na época, 

de uma elevação mais proeminente, salvaguardando a população da 

subida das águas, sujeita no entanto ao ciclo das marés. 

  

À medida que a água vai recuando e a zona pantanosa ganha 

solidez, a zona baixa da cidade ganha protagonismo. Surge junto à praça 

do Sapal a Igreja Matriz de S. Julião, outro fulcro de desenvolvimento 

urbano. A morfologia do território permite uma expansão menos limitada 

que a colina de Stª Maria, e a explosão demográfica dá-se em pouco 

tempo. A este factor juntam-se as actividades comercias, das quais é 

reveladora a criação de ruas com o nome dos diversos artífices (ourives, 

sapateiros, caldeireiros).  

Entre os dois primeiros núcleos desenvolve-se a judiaria. A 

sinuosidade do limite sul desta área, é atribuída ao antigo limite de uma 

restinga. A judiaria ocupava uma área considerável do tecido urbano, 

contrariamente ao outro aglomerado que se desenvolve sensivelmente na 

mesma altura, na vertente sul da colina de Stª Maria – a mouraria. 

 

Setúbal, que timidamente rivalizava com Palmela e Alcácer do Sal 

uma posição de destaque no território, ganha proporções que exigem a 

presença de um perímetro defensivo. É construída a primeira cintura de 

muralhas, com a forma grosseira de um rectângulo enquadrado por 

acidentes geológicos e linhas de água. O recinto fortificado fica 

rapidamente preenchido com edificações, subsistindo até hoje uma malha 

muito densa. 

 

A crescente afluência de população e a saturação do interior do 

perímetro defensivo, conduz ao aparecimento de dois arrabaldes. A poente 

Tróino, que se desenvolveu a uma velocidade vertiginosa, pela facilidade 

de implantação num terreno plano. A separação entre este novo núcleo e o 

original dá-se através da Ribeira do Livramento, situação que seria 

colmatada pouco tempo depois pela abertura de uma porta na muralha 

(Porta Nova) e construção de uma ponte sobre o curso de água. A 

nascente surge Palhais, com um crescimento muito mais comedido devido 

à morfologia do seu território. O acidente geológico que dá forma à 

vertente irregular nascente da muralha medieval é a grande barreira física 

na ligação entre o arrabalde e a urbe inicial. 

Núcleo de Stª Mª da Graça 

 

Núcleo de S. Julião 

 

Núcleos da Mouraria e Judiaria 

 

1ª linha de muralhas 

Arrabaldes de Palhais e de Tróino 
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Fig. C1. 8  
Núcleo de  
Stª Mª da Graça 

 

Fig. C1. 9  
Núcleo de  
S. Julião 

 

Fig. C1. 10  
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Fig. C1. 11  
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De forma a colmatar esta barreira, é aberta frente à ermida de S. 

Sebastião, uma porta com o mesmo nome. Para tal, são demolidas as 

casas que se encontravam encostadas à muralha e construída uma ponte 

(ainda hoje utilizada) que anulou a limitação provocada pela ravina.  

 É aqui que reside um dos pontos-chave desta reflexão: se era óbvio 

que a ravina representava uma dificuldade na construção e 

desenvolvimento da cidade, se era certamente um ponto de escorrência de 

águas pluviais e se havia tanto território à disposição, porque é que os 

jesuítas escolhem precisamente o acidente geológico para implantar o seu 

Colégio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. C1. 13 - Visualização hipotética da ravina a nascente da muralha medieval, onde viria a ser 
construída a ponte de S. Sebastião. 
 

 

 

Conforme foi descrito anteriormente, Palhais era uma zona exterior à 

muralha medieval, com características particulares. Com efeito, este 

arrabalde desenvolveu-se como um núcleo dependente da urbe inicial, 

mas que tinha de garantir uma certa autonomia uma vez que a própria 

morfologia do terreno criava uma limitação na relação entre as duas. Se 

observarmos a representação de Setúbal feita por Pier Baldi em 1668-

1669 (fig. C1.14), aquando da viagem de Cosme de Médicis a Espanha e 

Portugal, conseguimos entender a morfologia base da zona de Palhais e a 

sua ligação ao tecido medieval: é clara a presença de uma planura que 

confina a Sul com o rio sob a forma de “parede” quase vertical, e a Poente 

com a muralha medieval criando neste caso uma espécie de ravina. Esta 

Morfologia do território 

 

Casas a demolir para abertura da porta 

de S. Sebastião 

Porta do Sol 

Ermida de S. Sebastião 

Convento de S. Domingos 
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segunda situação resulta do encontro entre a planura e a elevação 

correspondente ao núcleo de Stª Maria, criando um fosso natural, 

inicialmente com cariz defensivo, mas que com o crescimento do arrabalde 

dificulta a relação entre este e o perímetro muralhado. 

 

Fig. C1. 14 - Articulação física entre o recinto medieval e a zona de Palhais. Esquema sobre excerto da 
ilustração “Satúbal”, de Pier Baldi, 1668. Extraído da obra Viagens de Cosme de Médicis por España y 
Portugal, 1668-1669. 

 

 

Havia efectivamente uma grande dificuldade na ligação entre o 

arrabalde e o tecido muralhado. Se observarmos com atenção a “ravina” 

referida anteriormente, vemos duas pessoas a encaminharem-se na 

direcção do rio e da muralha sul – era nesta zona que numa primeira fase 

se estabelecia o acesso à urbe, através da Porta do Sol 31 . Com o 

crescimento do arrabalde e para colmatar a dificuldade de acesso, cria-se 

a ponte que une os dois volumes, levando à abertura de mais uma porta 

na muralha medieval – a porta de São Sebastião. Esta obra faz parte de 

um projecto global de beneficiação de Setúbal, ordenado por D. João III, 

monarca que tinha grande estima pela cidade (de resto foi ele que a dotou 

do título de Notável Villa em 1525). Entre outras iniciativas, o monarca 

mandou que no fim da rua em que estão as casas que foram de António de 

Miranda, em cima, no tôpo, se rompa o muro, e se faça uma porta para 

fora, contra S. Sebastião, grande e bôa, porque será ali formosa e 

proveitosa 32.  

Palhais deixa de ter uma entrada na cidade pela “porta dos fundos” 

e ganha uma das entradas mais nobres da povoação, uma das poucas que 

sobreviveu até aos nossos dias. O terreno onde mais tarde os Jesuítas 

viriam a implantar o edifício, deixa de ser assim uma zona menor no 

exterior da muralha, para ganhar uma posição de destaque junto a uma 

das portas mais utilizadas. 

 

 

                                                           
31

 Note-se que à data desta gravura, a porta de S. Sebastião já havia sido aberta, sendo a 

situação referida meramente ilustrativa do período anterior. 
32

 LEAL, Augusto Pinho. “Portugal Antigo e Moderno, Diccionario geographico, estatistico, 

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

cidades, villas e freguezias de Portugal”, pp.275. 

Santa Maria da Graça Arrabalde de Palhais 
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Fig. C1. 15 (à esquerda) - Ligação pedonal entre Palhais, o rio e o recinto medieval; Excerto da 
ilustração “Satúbal”. Fig. C1. 16 (ao centro) - Porta do Sol. Fig. C1. 17(à direita) - Porta de S. Sebastião 

 

 A situação alta do terreno escolhido para a implantação, aliada às 

características geológicas e de formação dos próprios solos, pode ter sido 

também um factor determinante para a escolha de Palhais em detrimento 

de Tróino. Do ponto de vista geológico esta zona apresenta também 

características particulares. Alberto Pimentel refere que na zona onde 

estão implantados o arrabalde de Tróino e o núcleo medieval desenrola-se 

o litoral baixo, o limite marítimo do valle em que a moderna cidade assenta, 

valle devido às antigas formações pantanosas cobertas e modificadas 

pelas argillas e gredas, que as correntes arrastaram das alturas 

occidentaes, e pelas arenatas que vieram de oriente33. Pinho Leal, refere 

também que o terreno em que assenta a parte principal de Setúbal de 

hoje, esteve por muitos séculos occupado pelas águas. O Sado tem, lenta 

mas progressivamente, diminuído aqui de nível, abandonando a margem 

direita, ao passo que, levando as terras da margem oposta, se tem 

internado. Prova-se isto plenamente, porque, na perfuração que se fez em 

Outubro de 1871, no Campo do Bom-Fim, em busca de água, se 

encontraram muitos fósseis marinhos. Em muitos pontos dos arredores de 

Setúbal, se encontraram a alguns metros de profundidade, várias espécies 

de conchas petrificadas (…) O nome de Sapal, dado ao largo, hoje 

chamado de Bocage, prova também que este sítio era um pântano d’água 

salgada, depois de ser abandonado pelo rio34.  

 No que diz respeito à zona onde os Jesuítas implantaram o seu 

colégio o mesmo autor refere que das Fontaínhas a Santa Catharina a 

costa é elevada e escarpada, formada pelas areias aglutinadas pelo grés 

ferruginoso e cobertas de pinhaes. Estas características proporcionavam a 

existência de flora específica, diferente do restante território - A vegetação 

dos terrenos circumpostos à cidade de Setúbal é em geral rica e variada, 

no que influi consideravelmente a diversa constituição geológica do solo. 

                                                           
33

 PIMENTEL, Alberto. “Memória sobre a história e administração do Município de Setúbal”, 

pp.25. 
34

 LEAL, Augusto Pinho. “Portugal Antigo e Moderno, Diccionario geographico, estatistico, 

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

cidades, villas e freguezias de Portugal”, pp. 206. 
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Onde porém a vegetação apesar de vasta, é extremamente monótona, é 

ao oriente da cidade, nos terrenos ondulados que partindo das Fontainhas 

se estendem até Santa Catharina. As agaves e os cactos da encosta 

chegam a dar às praias o que quer que seja de aspecto africano. Mas 

saltando para fora desta região oriental, a própria benignidade do clima 

beneficia e bafeja salutarmente a vegetação, à porfia com as condições do 

solo, havendo o calor sufficiente para fazer medrar a palmeira, que não 

chega a sentir saudades do seu torrão asiático, e a frescura necessária à 

vida do carvalho e do castanheiro do norte, que são os hollandezes e 

inglezes dos vegetais. 

 Se por um lado o solo de Palhais não seria tão bom para o cultivo 

como o de Tróino, a perspectiva de viver num terreno insalubre também 

não deve ter agradado particularmente aos Inacianos. Frei Luiz de Sousa 

refere, na História de S.Domingos, os problemas que as dominicanas do 

Mosteiro de S. João viviam devido à sua localização na zona baixa da 

cidade: não se advertiu, ao tempo que se começou o edifício, que era logar 

baixo e apaulado. Como entrava o Outono, ferviam e apodreciam, com a 

força do sol, aquelles charcos, que a cercam e lançavam de si, pestilências 

e vapores. E, como o ar é o alimento mais contínuo do corpo humano, 

causaram fortes doenças. Ás primeiras em que fizeram mais impressão, 

foram as fundadoras; creadas em outro céu, desde meninas, sentiram logo 

a diferença, e adoeceram todas, umas atraz das outras. Não sabemos se 

os padres da Companhia terão lido as crónicas deste autor, mas mesmo 

que o não tenham feito, acreditamos que tenham estudado a implantação 

das restantes casas religiosas, e as vantagens e desvantagens do local 

onde estavam implantadas. O que é um dado adquirido é que optaram por 

construir num local alto e dada a preocupação característica dos jesuítas 

com a salubridade e higiene, acreditamos que os factores climáticos 

também estejam relacionados com a escolha. A relação entre a forma do 

terreno e as questões climáticas, cria situações que podem ser 

profundamente atractivas para a implantação de um edifício ou conjunto 

urbano. 

 

 A situação geográfica elevada desta zona dota-a de uma excelente 

exposição solar. A sul, a zona das Fontainhas (instalada na vertente 

sobranceira ao mar) beneficia de insolação dos três quadrantes, estando a 

maior parte das fachadas principais orientadas a este ponto cardeal. A 

zona de Palhais, instalada na vertente norte da planura, apresenta uma 

estrutura de quarteirão linear, perpendicular às curvas de nível, em que as 

frentes do lote se orientam a este e oeste, beneficiando da orientação solar 

destes quadrantes. Neste caso, até a dimensão das vias parece ter sido 

calculada de forma a que os pisos inferiores também sejam beneficiados 

com a exposição solar. O edifício do Colégio é implantado numa zona que 

garante a insolação total dos quadrantes sul e este, e parcial do quadrante 

oeste, devido à proximidade e consequente ensombramento provocado 

pela muralha medieval.  

Exposição solar 

 
Insolação quadrante Este 
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Os ventos dominantes nesta zona são os mesmos que se verificam no 

restante território – ventos de norte e de oeste. Se hoje em dia o vento é 

um recurso relativamente pouco valorizado do ponto de vista urbano, na 

época de construção destes tecidos tinha um valor primordial. Como se 

sabe, nessa altura a rede de esgotos era quase inexistente; se atentarmos 

à descrição feita por Pinho Leal sobre a limpeza de Setúbal em oitocentos, 

podemos ter uma noção aproximada da realidade dos séculos anteriores: 

Nestes últimos anos, tem-se curado alguma cousa na limpeza e hygiene 

da cidade, construindo-se canos geraes e parciaes de despejo, e 

aterrando-se alguns baixos onde as águas pluviaes ficavam estagnadas 

até ao verão. (…) Deve porém confessar-se que o actual sistema de 

limpeza é ainda, não só imperfeitíssimo e muito pouco aceiado, mas até 

prejudicial à hygiene, e dá ao estranho que visita Setúbal, um 

desagradável testemunho do pouco cuidado que tem havido com este 

ramo principal de interesse público. Além da Rua Nova da Conceição, da 

praça hoje chamada de Bocage, e pouco mais, todas as outras ruas, 

bêccos e alfurjas, são repugnantes de sordidez. Em logar de ser o seu 

pavimento abaulado (convexo) como se usa em todas as povoações 

modernas bem policiadas, é concavo. Os varredores municipais exercem o 

seu mister a toda a hora do dia, e de uma maneira repugnantemente 

immunda! – o seu modo de varrer é espalhar o contheudo no centro da 

rua, para os lados – isto é – a porcaria que se juntou na espécie de cano, 

estendel-a por todo o pavimento. As casas não teem latrinas (como em 

Lisboa) nem pias, nem canos de esgoto. Toda a qualidade de porcaria se 

junta em um vaso qualquer, que tem de estar, ás vezes vinte e quatro 

horas, depositado em casa, á espera do carro municipal, que leva aquillo 

para o monturo geral! – A passagem d’aquelles carros deixa um cheiro 

horrível e perniciosíssimo na sua passagem; e quasi sempre, restos do 

conteúdo do caixão do carro. (…) Mesmo assim a amenidade do clima 

póde mais do que o descuido dos homens, e Setúbal é uma povoação 

relativamente saudável 35. Note-se que esta descrição data da segunda 

metade do séc. XIX – a realidade no século XVII seria certamente ainda 

mais dantesca.  

A estes hábitos, devemos juntar a escassez de água em Setúbal. 

Para além de existirem poucas nascentes de água, secavam com muita 

facilidade bastando para isso um ano com menor índice de pluviosidade.  

 Estando ilustrado o quadro do ambiente da cidade podemos 

concluir que a limpeza não seria a mais eficaz, proporcionando a 

existência de zonas insalubres e doentias. Se nas zonas baixas da cidade, 

agravadas por um terreno alagadiço/pantanoso e de vale, se sentiam muito 

estas características, a localização e a morfologia do terreno de 

assentamento de Palhais conjugado com a implantação do tecido 

edificado, criava ardilosas estratégias de ventilação e higienização do 

ambiente.  Com efeito,  devido  a  efeitos  eólicos,  as  massas  de ar ao se 

                                                           
35

 LEAL, Augusto Pinho. “Portugal Antigo e Moderno, Diccionario geographico, estatistico, 

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

cidades, villas e freguezias de Portugal”, pp.276 e 277. 
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