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depararem com a vertente norte da planura são forçadas a acompanhar a 

inclinação, sofrendo uma aceleração. É exactamente nesta zona que os 

quarteirões são implantados, estando as ruas alinhadas com este 

movimento. Apesar destas vias terem sido projectadas como corredores 

urbanos funcionam também como corredores de circulação e evacuação 

de cheiros, já que a aceleração provocada pela encosta é ainda reforçada 

pelo fenómeno de Venturí, criando tubos de aceleração do ar, levando-o 

neste caso para sul e consequentemente para a zona ribeirinha, tornando 

o ambiente profundamente mais salubre.  

 

Conforme referimos anteriormente, os Jesuítas valorizavam 

bastante as questões relacionadas com a higiene e talvez por esta razão 

tenham recusado o terreno que lhes havia sido atribuído em Tróino. Mas e 

reportando-nos à zona de Palhais – porquê aquela localização em 

particular para a implantação do colégio, instalando-se numa depressão 

tão acentuada? Esta forma resulta como já vimos, do encontro de duas 

pequenas elevações – do encontro entre duas elevações surge uma linha 

de talvegue que muitas vezes indicia presença de água. A presença deste 

elemento neste local é indiscutivelmente retratada na planta atribuída a 

Terzi - a questão que se coloca é qual a origem dessa água. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fig. C1. 1 - 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.   

 

 Se analisássemos o desenho planimetricamente e por ser um 

fenómeno comum à morfologia deste território, teríamos de imediato 

tendência a considerar aquele vestígio de água como mais uma restinga. 

No entanto pela análise das cotas actuais do terreno verificamos que se 

trata de uma zona com uma inclinação acentuada. Apesar disso, 

consideramos que possa ter sido feito um aterro de forma a suavizar o 

fosso que existia entre a muralha medieval e Palhais, ainda antes da 

construção da ponte, garantindo a ligação pedonal entre a zona alta e o 

rio. Pensamos que seria importante esclarecer esta situação, recorrendo a  

Recursos hídricos 
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escavações arqueológicas, com o objectivo de determinar se existe ou não 

intervenção humana na morfologia do terreno. 

 Observando a forma como os elementos são registados 

graficamente na planta, a Ribeira do Livramento (o curso de água que vem 

do Norte) tem continuidade, ao contrário do troço que dela deriva e que é 

paralelo à muralha norte, e do troço de água de Palhais já referido. No 

primeiro caso pode tratar-se de uma vala que foi escavada em torno do 

troço norte da muralha medieval e referida nos relatórios do estado de 

conservação das praças e fortalezas, conservados no Arquivo Histórico 

Militar. Pode também tratar-se do resto de uma restinga mantida e 

aproveitada para fins defensivos. No segundo caso, no que está no local 

onde mais tarde se implanta o edifício em estudo, também parece haver 

intenção de representar que não existe continuidade para além do 

representado – será uma representação esquemática? Será que havia 

escorrimento de água dos dois taludes (o da muralha e o da planura a 

nascente), criando uma pequena linha de água residual activa apenas em 

alturas de maior pluviosidade? Um dado que pode dar alguma consistência 

à teoria do escorrimento de águas, é a possível existência de uma cisterna 

(esta informação surge nas peças desenhadas do projecto de reabilitação 

do claustro da autoria do Arqº Pedro Quintas). No projecto, a hipotética 

cisterna é assinalada na área ocupada por um edifício adossado à vertente 

poente/norte do claustro.  

 

      
Fig. C1. 2 - Edifício onde o Arqº Pedro Quintas localiza a cisterna. 

 

 Apesar de até ao momento não possuirmos provas da sua 

existência e de esta referência não ser sustentada por nenhuma prova 

documental ou pela análise arquitectónica, parece-nos bastante razoável 

que uma cisterna fizesse parte do conjunto edificado (não 

necessariamente neste local), uma vez que como já referimos, a escassez 
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de recursos hídricos era uma realidade incontornável em Setúbal, o que 

certamente levaria a esforços de armazenamento deste bem tão essencial.  

Independentemente da origem da água neste ponto, certo é que existe a 

representação deste recurso no local onde mais tarde seria implantado o 

colégio jesuíta, e mesmo sem conseguir clarificar as dúvidas nesta fase da 

investigação, parece-nos relativamente seguro admitir que a água parece 

ter sido um elemento com valor preponderante para a escolha do local.  

 

 

A implantação - Factores político/religiosos 

 

As tipologias religiosas assumem, à época de implantação do 

edifício uma posição de destaque na organização da cidade. De facto, na 

segunda metade do século XVII já estavam fundados muitos dos 

conventos que formaram a malha edificada religiosa de Setúbal. Veja-se a 

seguinte planta da época, atribuída ao Cosmógrafo Coronelli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. C1. 19 - Indicação dos edifícios religiosos em Setúbal na segunda metade do século XVII; Esquema feito sobre a planta “Cittá di 
Setuval, ó S. Ubes, Nel Portogallo”. Desenho de Coronelli, finais do séc.XVII. Planta extraída da obra “Histórias da região de Setúbal e 
Arrábida”. Legenda: A – Convento de S. Francisco; B – Convento da Santíssima Trindade (?); C – Igreja da Saúde(?); D - Igreja de Nª Srª 
da Anunciada; E – Convento de Nª Srª do Carmo; F – Convento de Jesus; G – Ermida de Nª Srª dos Anjos; H – Igreja de S. Julião; I – 
Capela de Stº António; J – Convento de S. João; K – Misericórdia; L – Igreja de Stª Maria; M – Ermida de S. Sebastião; N – Convento de 
S. Domingos.  
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No caso do arrabalde de Palhais serão implantados ao longo dos 

séculos exemplares expressivos deste tipo de função, numa área 

relativamente pequena e de difícil implantação. É curioso verificar esta 

concentração na zona mais alta do tecido urbano, fazendo lembrar as 

Acrópoles (cidades dos deuses) característica das polis gregas: No ponto 

mais alto o Convento de S. Domingos (a) (dominicanos - 1564); Junto à 

ponte o Colégio de S. Francisco Xavier (Jesuitas – 1655/1703); na zona 

mais baixa da vertente norte da planura o Convento de Nossa Srª da Boa-

Hora (Agostinhos Descalços – 1700; existindo no entanto indícios que já 

antes lá teriam implantado um hospício); e no topo da planura, entre a 

muralha medieval e o Convento de S. Domingos (a) surge a Ermida de S. 

Sebastião (b). Apesar de mais pequena que os restantes edifícios 

religiosos, a extinta ermida de S. Sebastião assume uma posição de 

destaque na malha urbana – faz o coroamento da via que liga a zona baixa 

à zona alta da vertente norte da planura e da via que liga este ponto à 

Praça da Misericórdia, zona fulcral na malha urbana intramuros. Acaba 

portanto por ser a rótula de articulação de vias estruturantes de duas 

estruturas urbanas distintas. 

 
Fig. C1. 3 - Localização da ponte (P), ermida de S. Sebastião (b) e convento de S. Domingos (a). 
Esquema realizado sobre desenho de Pier Baldi. 

 

 
Fig. C1. 4 - Localização da ponte (P), ermida de S. Sebastião (b) e convento de S. Domingos (a).  
A tracejado, a implantação jesuíta. Esquema realizado sobre planta de Terzi. 

 

A cota de implantação do templo enfatiza ainda mais a noção de 

edifício de referência no cruzamento de ruas, funcionando como landmark, 

quer se chegue a esta zona pelo pequeno vale de Palhais, pelo mar, ou 
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pelo interior do recinto medieval. Este ponto de articulação da cidade 

torna-se mais centralizador, quer pela presença da própria ermida com o 

respectivo adro, quer pela ponte (P), criada para vencer o desnível da 

ravina entre a muralha medieval e a planura. Cria-se aqui uma espécie de 

“largo” com vista sobre o rio… mas ainda não é uma praça – não tem uma 

composição clara, não existem limites volumétricos que confinem uma 

forma mais centralizada. A implantação do colégio surge na nossa opinião 

como elemento de fecho da praça, conferindo-lhe um cariz de praça-

miradouro. Surge um espaço em que coexistem de forma bastante subtil, 

dois edifícios principais: a Ermida de S. Sebastião se se aceder à praça 

pelo lado da urbe medieval e o Colégio de S. Francisco Xavier se 

estivermos a chegar pelo porto – de todos os edifícios referidos é o único 

que tem a fachada principal orientada ao rio. Sendo Setúbal na altura um 

importante porto mercantil, seria uma forma de “entrar” na praça (ainda 

que apenas visualmente) altamente privilegiada. 

 

 

A CONSTRUÇÃO DO COLÉGIO DE SETÚBAL 

 

Documentos originais da CJ mostram que a edificação da igreja se 

iniciou pelos anos de 1655/56, dizendo-nos o visitador que a 8 de Maio de 

1656 benzeu-se e lançou-se a primeira pedra à igreja36. A 11 de Maio de 

1657, dá-se o falecimento de André Velho Freire37 e, a 6 de Setembro do 

mesmo ano, muito provavelmente por prever que a sua vida não seria 

muito mais longa, D. Filipa ordena a redacção do seu testamento: 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.38       

  Os bens a que se refere o testamento viriam a ser disponibilizados 

naturalmente apenas após a morte da fundadora. A prová-lo temos o relato 

do provincial Francisco Manso: Todos os padres vivem sem o mínimo 

assomo de desedificação. Todos, até hoje se sustentam de esmolas, 

oferecidas de bom grado e generosidade (…). Depois da morte da 

fundadora (…) gozará o colégio livremente das suas rendas39. A morte de 

                                                           
36

 Synopsis Annalium Societatis Iesu, 1656, nº26. Citado em, RODRIGUES, Francisco. 

“História da Companhia de Jesus na Assistência de Portugal”, pp..32. 
37

 Synopsis Annalium Societatis Iesu, 1657, nº7. Citado em, RODRIGUES, Francisco. 

“História da Companhia de Jesus na Assistência de Portugal”, pp..31. 
38

 ARSI, LUS841PT, fólio 004. Treslado do testamento de Donna Felippa de Paredes. 

[Disponível em ARSI, Roma, Itália]. 
39

 Idem, fólio 9. 
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D. Filipa viria a dar-se em 21 de Fevereiro de 166340, passando os bens 

para a posse do colégio. Apesar de os bens representarem um valor 

financeiramente elevado, para os padres isto não representava uma mais-

valia. Antes pelo contrário – o dinheiro resultante dos aforamentos dos 

bens imóveis era usado para fazer obras de melhoramento nos mesmos, 

as jóias, açúcar e marfim pouca utilidade tinham, e era urgente conseguir 

dinheiro para a continuação da construção do colégio. Assim, é enviado a 

Roma o pedido de autorização de venda dos bens, com o intuito de 

transformar o património imobiliário urbano em património pecuniário, e em 

20 de Agosto de 1680, é emitida a Sentença Apostólica, permitindo a 

venda dos bens dos fundadores. Nesta Carta de sentença diz-se “que o 

reitor e mais religiosos do Colégio de S. Francisco Xavier, de Setúbal, 

haviam exposto terem alcançado o dito Breve para poderem vender as 

várias casas que tinham na mesma vila, e a sua importância ser aplicada à 

compra de outras fazendas de maior utilidade. Que essas casas que 

queriam vender rendiam de aluguéis 24$000 rs. anualmente, mas que 

então naqueles anos haviam nelas despendido ainda mais dessa quantia 

em vários reparos, como eram 38$380 rs., e além disso estavam muito 

velhas e arriscadas a cair se não fossem reparadas, para o serem 

necessários pelo menos dois mil cruzados, como o declaravam os 

competentes oficiais, e o colégio, que era pobre, não podia gastar essa 

soma. Que pelas referidas casas lhes davam 500$000 rs., e assim queriam 

vendê-las e, e comprar uma herdade no termo de Ferreira do Alentejo 

(…).”41     

 Cerca de 20 anos depois, a 3 de Setembro de 1702, o reitor do 

colégio apresenta à Câmara um requerimento com vista à ocupação de um 

terreno para a ampliação do edifício42 - na nossa opinião este foi o período 

de tempo necessário para a venda dos bens dos fundadores; - com 

dinheiro para construir faltava agora espaço para expandir a edificação. 

Em 3 de Julho de 1703 é emitido Alvará Régio ordenando à Câmara a 

doação do terreno43 e 10 dias depois a Câmara procede à sua marcação.  

 Sabemos que em 1716 as obras estavam em curso, porque a 19 de 

Agosto desse ano ordenava-se que fossem examinadas as que se 

estavam executando por ordem dos padres do Colégio, construindo-se um 

muro ou parede, que encostava ao adro da igreja de S. Sebastião. E se se 

verificasse que dessas obras resultava prejuízo para o arco e caminho que 

haviam sido construídos, que fossem intimados os referidos padres a 

refazer a dita parede ou muro.44 

                                                           
40

 Synopsis Annalium Societatis Iesu, 1663, nº13. Citado em, RODRIGUES, Francisco. 

“História da Companhia de Jesus na Assistência de Portugal”, pp..31. 
41

 CARVALHO, Almeida. “Acontecimentos, Lendas e Tradições da Região Setubalense - 

Conventos de Setúbal II”, pp. 21 
42

 CARVALHO, Almeida. “Acontecimentos, Lendas e Tradições da Região Setubalense - 

Conventos de Setúbal II”, pp. 11 
43

Almeida. “Acontecimentos, Lendas e Tradições da Região Setubalense - Conventos de 

Setúbal II”, pp. 15 
44

 CARVALHO, Almeida. “Acontecimentos, Lendas e Tradições da Região Setubalense - 

Conventos de Setúbal II”, pp. 17. 
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Com verbas reunidas, terreno disponível para a construção do 

edifício, é imperativo entender a composição espacial/funcional de um 

colégio jesuíta. Não existem conventos da CJ, mas sim casas. O convento 

é virado para si mesmo; a comunidade jesuíta, ainda que preservando a 

privacidade da sua residência, pretende estar em contacto com a 

população. Não há coro na igreja para assegurar a separação entre fiéis e 

regulares. Em territórios além-mar as missas eram muitas vezes realizadas 

nos adros e o evangelho transformado em peças teatrais para facilitar a 

compreensão. Abandona-se um rigor formal baseado na separação de 

classes e abre-se caminho a espaços que respondem a uma realidade de 

contra-reforma. No caso da tipologia colegial, estamos perante uma 

composição funcionalmente tripartida em núcleos independentes, mas 

articulados entre si: a escola, a residência e a igreja.  

 

 

O PROJECTO DO EDIFÍCIO, O MODO NOSTRO E A ORGANIZAÇÃO 

JESUÍTA  

As especificidades da Companhia e as necessidades espaciais 

destes novos espaços de ensino, levaram à criação de uma nova tipologia 

arquitectónica, que conjugava num só complexo a igreja, um edifício 

destinados à residência dos regulares, e um edifício escolar aberto a 

estudantes externos. 

Independentemente de todas as inovações da ordem, que os 

aproximava muito mais dos seculares do que as restantes ordens 

religiosas fechadas em si mesmas, seria contudo necessário garantir a 

privacidade dos seus espaços privados, separando-os fisicamente da zona 

escolar. Em traços gerais, a divisão espacial seria simples – haveria um 

sistema residencial e um sistema escolar. Estes dois sistemas seriam 

compostos por uma série de espaços destinados ao desempenho das 

funções necessárias ao seu funcionamento, normalmente dispostos em 

torno de um claustro próprio. No entanto, este princípio de organização 

centralizada não seria taxativo – os jesuítas tinham um profundo 

conhecimento científico relativo à morfologia e qualidades físicas que o 

terreno deveria ter para a implantação do edifício e, se fosse necessário 

abandonar o princípio de centralidade no claustro para assegurar melhores 

condições de salubridade e conforto físico, não hesitariam em abandonar o 

modelo. 

A cada vez mais crescente construção de edifícios destinados a 

colégios, residências e igrejas, levou a que fossem definidas regras 

orientativas para a construção dos espaços inacianos. Esta preocupação, 

bem patente nas actas das Congregações Gerais da ordem, e a presença 

de uma aparente linguagem arquitectónica comum a todos os edifícios 

jesuítas, despoletaram a discussão sobre a existência do chamado “Estilo 

Jesuíta”. Não iremos alimentar nem reacender essa discussão, não só por 
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fugir ao âmbito do nosso trabalho, mas porque no seio da História da Arte 

essa questão já foi amplamente esmiuçada e inclusivamente refutada.45 

O que não podemos no entanto ignorar, é que independente de 

haver ou não um estilo próprio, havia uma assumida preocupação em 

transmitir dentro da “rede jesuíta”, as orientações específicas para a 

construção dos edifícios inacianos. Logo na 1ª Congregação geral, em 

1558, é estabelecido, ao Cânone 10 que os edifícios a construir deveriam 

ser aptos para a habitação, úteis para o exercício dos Ministérios, 

higiénicos, sólidos e, ao mesmo tempo, fiéis às normas da pobreza 

religiosa, pelo que não seriam sumptuosos, nem de estilo requintado.46 

Estas orientações eram de tal forma importantes para a Companhia, 

que se criou, oito anos depois, na II Congregação Geral, um mecanismo de 

aprovação de projectos à semelhança dos processos de licenciamento 

actuais. De acordo com a indicação patente nas actas, todos os projectos 

para novos edifícios ou alterações aos existentes, deveriam ser remetidos 

em duplicado a Roma, onde seriam analisados e corrigidos pela figura do 

Revisor Romano (alguém com aptidões técnicas para a avaliação do 

projecto), ficando uma das cópias na Casa Generalícia, sendo a outra 

remetida à precedência já com as devidas rectificações. 

Em determinada altura foram difundidas plantas modelo para as 

igrejas jesuítas. Estas tipologias foram enviadas pelo Geral da Companhia, 

em resposta aos pedidos dos vários Provinciais, para servirem de modelo 

pré-aprovado a futuras construções, agilizando o processo de 

“licenciamento”. Contudo, após a morte deste Geral e a eleição do novo – o 

Padre Cláudio Aquaviva - estas tipologias foram abandonadas: o objectivo 

das directivas não seria criar projectos modelo para as igrejas ou restantes 

edifícios da Companhia, mas sim promover princípios fundamentais comuns 

a todas as construções – solidez, salubridade e adequação ao programa 

residencial, escolar, cultual e à prática dos Ministérios. A forma e a traça 

arquitectónica deveriam ser flexíveis ao contexto artístico da época e do 

local, às contingências financeiras e às características geográficas e de 

morfologia do território. A esta fidelidade a princípios 

construtivo/programáticos próprios da Companhia, muitas vezes 

erradamente assumida como a procura de um estilo jesuita, dá-se o nome 

de Modo Nostro. A aplicação desse Modo Nostro e a análise da 

organização espacial das igrejas jesuítas tem sido amplamente estudada. 

No entanto, relativamente à aplicação do mesmo Modo Nostro à 

organização espacial e à construção dos colégios inacianos em Portugal, 

muito pouco tem sido dito. Da pesquisa que fizemos, salientamos duas 

                                                           
45

  Como obras de referência para um estudo mais detalhado sobre esta temática, Fausto 

Sanches Martins cita, na sua tese de doutoramento, as obras “Storia Secreta dello stillo dei 

Gesuiti” de Carlo Paluzzi, como a primeira a colocar a questão, e as opiniões de Rudolf 

Wittkower e Irma Jaffe, apresentadas no simpósio “Baroque Art: The Jesuit Contribution”, 

organizado pela Fordham University, como obra fundamental e final para a refutação do 

tema.    
46

 Tradução do Latim patente na dissertação de Fausto Sanches Martins, para a tese de 

doutoramento “A arquitectura dos primeiros colégios jesuítas em Portugal. 1542-1759: 

Cronologia, artistas, espaços”; Faculdade de Letras – Universidade do Porto 1994. Pp.883 

A organização jesuíta e o 
Modo Nostro 
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obras que consideramos fundamentais: “A arquitectura dos primeiros 

colégios jesuítas em Portugal. 1542-1759: Cronologia, artistas, espaços” e o 

catálogo do Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale de Paris. 

 

Em 1994, Fausto Sanches Martins defendeu a dissertação para 

Doutoramento, intitulada “A arquitectura dos primeiros colégios jesuítas em 

Portugal. 1542-1759: Cronologia, artistas, espaços”. Da obra, salientamos o 

capítulo referente à organização espacial dos colégios, no qual é elaborada 

uma exemplarmente bem documentada sintetização dos espaços, baseada 

na análise de textos originais e peças desenhadas, referentes aos quatro 

primeiros colégios jesuítas portugueses. Esta obra é, na nossa opinião, um 

instrumento fundamental para quem queira entender a articulação dos 

espaços colegiais inacianos. 

Segundo o autor, e conforme referimos anteriormente, o colégio 

jesuíta era composto por três zonas fundamentais: Área da comunidade, 

área das escolas e área da igreja. 

 

- Área da Comunidade:  

Entre as dependências desta zona incluíam-se os cubículos de habitação, 

situados no piso superior, bem como a capela doméstica, livraria, 

enfermaria, a botica e rouparia. No piso inferior e ainda ao serviço da 

Comunidade, localizava-se o refeitório rodeado por um conjunto de 

dependências anexas. A portaria constituía a zona de acolhimento. Junto a 

ela estavam os locutórios que funcionavam como salas para “os negócios 

temporais e espirituais”.47 

 

Área da Comunidade – descrição sucinta dos espaços: 

  
Portaria Comum Assinalada através de uma estrutura arquitectónica 

e dum sinal exterior que a distinguia do conjunto de 
edifícios da mesma rua ou praça onde estava 
sediada, a portaria de um colégio constituía (…) um 
espaço dialético que marcava a separação entre 
dois mundos: o secular e o religioso.48  
 

Locutórios  Obtida a licença do Superior e enquanto se 
esperava pela pessoa solicitada, o visitante 
acompanhava o visitante ao Locutório. 
Habitualmente contíguos à portaria, os Locutórios 
situavam-se na zona imediatamente anterior  
assinalada pela “clausura”. Variavam de disposição 
e tamanho em conformidade com a disponibilidade 
de espaço e importância de cada colégio.49 
 

Portaria dos carros Para além da portaria comum, existia em todos os 

                                                           
47

 MARTINS, Fausto Sanches. “A arquitectura dos primeiros colégios jesuítas em Portugal. 

1542-1759: Cronologia, artistas, espaços”. Dissertação de Doutoramento em História da 

Arte, pp.885.  
48

 Idem, pp.889. 
49

 Idem, pp.892-893. 

A articulação espacial dos 
colégios jesuitas 
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colégios a portaria dos carros (…). Concebida com 
menor aparato arquitectónico, tinha como função 
principal possibilitar a entrada e saída dos serviços 
de abastecimento dos colégios. (…) 
A portaria dos carros, era utilizada, também, como 
espaço específico destinado ao serviço de 
atendimento aos pobres, que principiava pela 
assistência material através de géneros 
alimentícios. (…) Com a distribuição do alimento 
material preparava-se o terreno e criava-se um 
ambiente psicológico propício para repartir o 
alimento espiritual da doutrina cristã, 
transformando-se este local em espaço sagrado da 
palavra de Deus, frequentado por aqueles que 
talvez por vergonha e acanhamento, não se 
atreviam a entrar no recinto da igreja.  (…) Por 
vezes, como no caso do Colégio de Santo Antão, 
os muros do recinto da portaria do carro eram 
adornados com painéis de azulejos representando 
cenas religiosas que favoreciam o acolhimento e 
compreensão da doutrina ensinada.50 

  
Cubículos As dependências de habitação dum colégio 

situavam-se no segundo piso e estavam 
distribuídas paralelamente ao longo de corredores 
que circundavam um saguão interior, de forma mais 
ou menos quadrangular, configurando o espaço 
destinado à Comunidade.51 
 

Capela doméstica (…) existia em cada colégio, no recinto interior 
correspondente à área da Comunidade, uma ou 
várias capelas(…). Criada para o serviço da 
comunidade, situava-se obviamente nesta zona, no 
segundo piso ocupando uma área correspondente a 
duas habitações e abrindo as suas janelas para o 
pátio interior.52 
 

Livraria Tendo como função principal a de servir de apoio 
intelectual a Professores, Pregadores e 
Confessores, a Livraria teria de situar-se, 
necessariamente, na área residencial da 
Comunidade. Ao estar inserida nos corredores 
habitacionais, coincidia com a largura dos cubículos 
variando, contudo, no comprimento consoante a 
importância e grandeza do colégio.53 
  

Enfermaria Todos os colégios albergavam, na área da 
Comunidade, um espaço reservado para servir de 
Enfermaria. Dizemos “para servir” porque nem 
sempre os colégios dispunham de espaços próprios 
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 Idem, pp.891-892. 
51

 Idem, pp.893. 
52

 Idem, pp.897. 
53

 Idem, pp.898. 
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para este serviço.54 
 

Botica De raiz medieval, a Botica foi sempre considerada 
como peças essencial do conjunto da planta de 
qualquer colégio. Não dispondo de lugar fixo, 
situava-se ou no piso da comunidade ou na zona 
mais próxima do exterior.55 
 

Rouparia Para quem vivia em grandes comunidades e não 
possuía roupa própria, a Rouparia funcionava como 
dependência absolutamente indispensável. Situava-
se na zona da comunidade, variando nas 
dimensões em conformidade com o maior número 
de confrades.56  
 

Latrinas As latrinas distribuíam-se pelos dois andares a fim 
de servirem convenientemente os utentes de 
ambas as zonas. Estavam situadas em lugar 
periférico e afastado das áreas principais do colégio 
(…).57 

  
  
Refeitório Destinado a servir a comunidade, o Refeitório 

situava-se, obviamente, nesta área, mas no piso 
inferior, onde, por necessidade, deveriam ficar as 
outras dependências de serviço.58 
  

Casa do Lavatório Situava-se no espaço que antecedia imediatamente 
o refeitório. (…) O carácter funcional deste espaço 
determinava a sua estrutura arquitectónica, 
composta essencialmente, por uma ampla sala 
abobadada, que incluía, como ponto fulcral, uma 
fonte para as abluções dos Religiosos, antes de 
entrarem para a sala do Refeitório.59 
 

Cozinha A Cozinha e a Casa do Despejo eram consideradas 
como “duas oficinas adjacentes” do Refeitório.(…)60  
No piso térreo situavam-se as oficinas dependentes 
da cozinha: Dispensa, casa do fogo, adega, casa 
da fruta.61   
 

Casa do despejo Funcionava como dependência anexa do refeitório, 
servindo directamente a cozinha. Aparentemente 
secundária, a Casa do Despejo era considerada 
como peça indispensável dentro do sector, “porque 
sem ela não há nele limpeza, decência e 
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 Idem, pp.902. 
55

 Idem, pp.905. 
56

 Idem, pp.907. 
57

 Idem, pp.920. 
58

 Idem, pp.909. 
59

 Idem, pp.917. 
60

 Idem, pp.918. 
61

 Idem, pp.920. 
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quietação”.62  
 

 

- Área das Escolas:  

Situada no piso térreo, era composta pelo conjunto de salas de aulas, a sala 

dos actos públicos e as dependências das Academias articuladas à volta de 

um espaço aberto, o pátio quadrangular, em cujo centro se erguia uma 

fonte. Era o espaço reservado aos Mestres e estudantes internos e externos 

que frequentavam as escolas. 

 

 

Área das Escolas – descrição sucinta dos espaços: 

  
Pátio das Escolas (…) espaço central da zona escolar dum colégio 

jesuíta (…). Ao contrário com o que acontecia com 
o claustro, o Pátio das Escolas deixou de ser o 
pondo de ligação directa com toda a estrutura 
colegial, limitando-se a comunicar com a área 
escolar. Não havia acesso imediato para a igreja 
nem para o refeitório, como no Mosteiro. Além 
disso, as galerias que envolviam o pátio não 
funcionavam como espaços de oração e 
meditação, mas como estruturas de protecção à 
entrada das salas de aula e de abrigo dos 
estudantes nas épocas rigorosas do verão e do 
inverno.63  
 

Salas de aula As salas de aula, precedidas de galerias 
porticadas, distribuíam-se à volta do pátio das 
escolas, dando origem a um dos núcleos artísticos 
mais apreciados de toda a estrutura colegial. (…) 
Através da análise da panta do pátio das escolas 
do Colégio de Évora, concluímos que as salas 
mantinham, regularmente, a forma rectangular, 
apresentando algumas variações nas dimensões e 
na colocação das portas e janelas. (…) No centro 
da sala erguia-se a Cátedra do Mestre (…) [os 
bancos] eram corridos e fixos às paredes, 
podendo ser móveis e distribuídos no meio da sala 
quando a necessidade o exigisse.64 
 

Sala dos 
Actos Públicos 

Enquadrada no coração da área escolar, A Sala 
dos Actos Públicos sobressaía do conjunto das 
restante dependências não tanto pela sua 
dimensão mas, sobretudo, pela força expressiva 
da sua arquitectura interior e exterior. No exterior, 
imprimia-se relevo especial à arquitectura do 
frontispício, transformando-o no centro visual do 
pátio das escolas (…). A sala dos Actos Públicos 
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 Idem, pp.919. 
63

 Idem, pp.938. 
64

 Idem, pp.943-945. 
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constituía um dos palcos priveligiados para a 
projecção da Companhia para o mundo exterior.65  

  
 

- A Igreja:  

Ocupando uma área mais reduzida, contudo era considerada como a peça 

mais importante do conjunto. Servia o grupo de Padres que que ali 

exerciam o seu múnus sacerdotal e os grupos de estudantes e fiéis que 

acorriam para o cumprimento das práticas de piedade cristã.66 

 

 

A única limitação que encontrámos no estudo de Sanches Martins, é 

o facto de se fazer a análise espacial baseada em edifícios cuja fundação 

pertence ao primeiro século de implantação jesuíta. Como referimos, as 

construções jesuítas não seguem modelos formais, mas sim princípios de 

organização espacial. Esses princípios resultam das decisões tomadas nas 

Congregações Gerais, e são mutáveis ao longo dos séculos de existência 

da CJ, adaptando-se às necessidades e estilos de cada época, ao terreno 

de implantação e à dimensão dos colégios. Para além disso, a importância 

da funcionalidade do edifício sobrepunha-se à concepção artística. Veja-se 

o exemplo da zona dos dormitórios:  

A área habitacional dos colégios foi objecto de conflitos permanentes 

motivados pelo desfasamento entre a concepção artística dos arquitectos e 

a visão pragmática dos seus utentes. Os arquitectos continuavam a querer 

oferecer um projecto cuja base assentava na “venustas” do esquema 

conventual das celas dispostas harmonicamente à volta do claustro, 

esquecendo-se que os destinatários das habitações dos colégios jesuítas já 

não eram os monges da época medieval, mas os professores e pregadores 

duma ordem moderna que defendia, acima de tudo, critérios baseados na 

“utilitas” e na “commoditas”. Por isso mesmo, à disposição claustral das 

celas, preferiam a construção de corredores longitudinais, expostos ao sol, 

com vistas panorâmicas. (…) Este movimento que propugnava a disposição 

dos cubículos em corredores longitudinais em vez da distribuição centrífuga 

claustral alastrou-se praticamente a todos os colégios.67 

Tentámos estudar os restantes colégios existentes no país, mas tal 

como o colégio de Setúbal, as diferentes épocas, ocupações e desastres 

naturais desvirtuaram a grande maioria dos espaços, sendo necessária a 

análise arquitectónica de cada um deles.  

Em alternativa poder-se-ia fazer a leitura das plantas originais dos 

edifícios ou proceder ao tratamento das correspondência entre os diferentes 

colégios e a Casa Generalícia, para entender a articulação espacial de cada 

um deles. Não foi possível, como veremos adiante, encontrar as plantas: 

quanto à correspondência é feita em latim, língua que não dominamos. 
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 Idem, pp.946-947. 
66

 Idem, pp.885. 
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 Idem, pp.894. 
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  Outro instrumento fundamental para o entendimento de qualquer 

tipologia de edifício da Companhia de Jesus, é o catálogo do Cabinet des 

Estampes de la Bibliothèque Nationale de Paris, relativo aos projectos dos 

edifícios inacianos. A obra, assinada por Jean Vallery-Radot e intitulada Le 

recueil de plans d’édifices de la Compagnie de Jesus conserve a la 

Bibliothèque Nationale de Paris é o resultado da reorganização de uma 

série de plantas, alçados, cortes e perspectivas, de edifícios da ordem. 

O facto de o maior espólio desenhado dos edifícios da companhia 

estar localizado em França e não em Itália, prende-se com o facto de ter 

sido comprado, no mesmo ano da extinção da Companhia de Jesus (1773), 

por Jaques Laure Le Tonnelier, oficial de justiça de Breteuil. A seu respeito, 

Vallery-Radot refere: Curieuse et attachante personalité, celle de ce bailli, 

cadet entre de bonne heure dans l’Ordre de Malte, capitaine des galéres et, 

en même temps, amateur d’un goût raffiné! O responsável pela aquisição 

primeira deste espólio, é referido pelo autor como um homem que apesar 

da formação militar, denota uma sensibilidade extrema para as questões 

relacionadas com a arte e o património. A viver em Roma e como 

coleccionador de obras de arte, de onde se salientam autores como 

Fragonard, Panini e Hubert Robert, Tonnelier entende a verdadeira 

importância artístico/patrimonial do espólio da Companhia e em 1773, 

compra ao Colégio Romano o compêndio de projectos jesuítas. Em 1777, 

troca Roma por Paris, convidado a assumir o cargo de Embaixador da 

Ordem de Malta. Durante a década seguinte e até à sua morte, em 1785 

envolve-se em causas de relevo no meio artístico parisiense, reforçando a 

postura que tinha face à arte e ao património. O espólio artístico que havia 

reunido ao longo da sua vida é leiloado no ano seguinte; o nº95 do catálogo 

das peças a leilão corresponde ao espólio jesuíta: “Cinq volumes contenant 

tout les dessins originaux des Jésuites avaint leur abolition”. A colecção foi 

adquirida, conjuntamente com outras peças do leilão por um membro 

anónimo da ordem de Malta. Dois anos mais tarde, a preciosa colecção dá 

entrada no Cabinet des Estampes pela mão do arquitecto F. J. Belanger, 

que segundo Vallery-Raddot, estava relacionado com a mesma ordem 

militar68. 

França detém, nos seus arquivos, uma colecção de desenhos 

importantíssima para quem pretende estudar a arquitectura jesuíta. 

Relativamente à Província Lusitana e ao território português actual, estão 

identificados apenas os projectos (quase todos representados apenas em 

planta) dos seguintes colégios: Colégio de Jesus, de Coimbra; Colégio do 

Espírito Santo e Universidade, Évora; Colégio de Elvas e Colégio de 

Santarém. Existem, no entanto, muitos mais colégios em Portugal, mas a 

colecção aponta sobretudo para as fundações do século XVI.  

Apesar disso, a importância deste espólio não se resume às peças 

desenhadas. Ao elaborar o catálogo, Jean Vallery-Radot não se limitou a 

organizar e descrever os planos encontrados. A sua abordagem é baseada 

na observação cuidada de todos as peças, analisando e assinalando 
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 Para uma explicação mais detalhada de uma suposta ligação da colecção de desenhos 

com a Ordem de Malta, veja-se a página 5 da obra referida.   

Os projectos dos edifícios 
inacianos da BNF 
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características comuns, de forma a que se possam entender não só as 

características materiais e de representação das peças desenhadas, mas 

acima de tudo a concepção e organização das diversas tipologias jesuítas. 

No entanto, e tal como Fausto Sanches Martins, esta interpretação é feita 

sobre os projectos do primeiro século de existência da CJ. 

Infelizmente, e apesar de existirem estes excelentes auxiliares para 

a compreensão das tipologias colegiais jesuítas, não conseguimos recriar o 

modelo espacial interior do Colégio de Setúbal. As várias ocupações e os 

acidentes naturais desvirtuaram completamente o espaço, não deixando 

memória física inteligível e segura da distribuição e organização interior. Por 

outro lado, sabemos que funcionalmente existiria uma zona residencial, 

uma escolar e outra cultual, pelo que podemos especular quanto à 

localização dos três núcleos.  

Fizemos uma recolha (que se pretendeu exaustiva) de cartografia da 

cidade69, com o objectivo de entender a evolução do edifício na malha 

urbana e a sua composição, mas não foi possível atingir o objectivo 

pretendido. Em primeiro lugar porque a representação do edifício surge pela 

primeira vez numa planta levantada em 1804/05, cerca de 150 anos após a 

implantação do colégio; Em segundo lugar porque na mesma planta 

representa-se o edifício como um grande lote, não sendo possível entender 

o sistema de claustros, pátios e logradouros, e a articulação formal entre as 

diversas partes da área coberta.  

Levantada a partir dos finais de 1804 com a colaboração de José 

Dionísio da Serra, esta planta é uma espécie de cadastro, na qual se 

distinguem os terrenos que, por serem valiosos, deviam ter novos 

emprazamentos daqueles que não causavam prejuízo à fazenda pública ou 

ainda dos que se podiam aforar ou que deviam pagar foros. 70   

 

 
Fig. C1. 5 - “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. 
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 Apresentada em anexo. 
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 DIAS, Maria Helena; IGE. “Portugalliae Civitates: Perspectivas cartográficas militares “, 

pp.79. 
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Fig. C1. 6 - Excerto da “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. Ampliação da 
zona em análise.  

 

A tarefa de entender os três núcleos 

será no entanto profundamente difícil e 

arriscada, não só pelos factores referidos 

(ausência de documentação, diferentes 

ocupações e acidentes naturais), mas acima 

de tudo por um factor que desvirtuou o que 

restava do edifício – o desmembramento da 

propriedade. Conseguimos, apesar de tudo e 

alicerçados em documentos originais de 

várias épocas e diferentes proveniências, provar a localização exacta da 

igreja de S. Francisco Xavier, aquela que foi a mais antiga construção e o 

gérmen da implantação de todo o edifício. Quanto aos restantes núcleos, 

apresentamos um esquema hipotético, alicerçado também em documentos 

originais e fontes indirectas, mas que é passível de refutação.  

 

 

A ORGANIZAÇÃO ESPACIAL HIPOTÉTICA DO COLÉGIO DE SETÚBAL 

 

 De acordo com documentos originais da CJ, sabemos que a igreja 

foi o primeiro núcleo a ser construído. Efectivamente, em 1655/56 benzeu-

se e lançou-se a primeira pedra à igreja, a que serviu de parede lateral um 

lanço da muralha 71 . Não conseguimos 

apurar com toda a certeza a que lanço 

da muralha se refere o autor, no entanto, 

já no final do séc. XIX dois historiadores 

acrescentam um pouco mais à 

localização da igreja: Consta que era de 

boa arquitectura, e tinha a fachada 

voltada para o fundo da egreja parochial 

de Santa Maria (Pimentel, 1877); Era de 

boa architectura, tendo a frente para o 

fundo da egreja da Sra da Graça (Pinho 

Leal, 1880). Podemos assim especular 

qual o lanço da muralha que foi 

aproveitado e mesmo indicar uma 

primeira localização esquemática para a 

igreja de S. Francisco Xavier. 
 

Fig. C1. 7 - Localização aproximada da 
igreja de S. Francisco Xavier.  
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 Synopsis Annalium Societatis Iesu, 1656, nº26. Citado em, RODRIGUES, Francisco. 

“História da Companhia de Jesus na Assistência de Portugal”, pp..32. 
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Veja-se outra referência que indirectamente nos atesta que a 

localização da igreja seria próxima deste local - na descrição do perímetro 

defensivo medieval, feita em 1758: (…)o bairro da Vila é todo murado de 

muros antiguos, e fortes de Pedra Jaspe da Serra da Arrábida com dez 

torres disperças pelo circuito da mencionada muralha, (…) três portas 

principais (…) - a terceira a que chamavam a da Vila para a parte do Norte 

a qual com a torre que tinha em sima a demolirão os Padres da 

Companhia de Jezus para lhe ficar mais dezimpedida a entrada da Igreja 

do seu Colegio,(…)72. 

Onde se situava então esta estrutura militar? A porta dos Padres da 

Companhia, também referida por alguns autores como porta da Vila, situar-

se-ia na vertente nascente/norte da muralha medieval. A análise da 

cartografia de Setúbal é fundamental para o entendimento formal deste 

elemento militar, figurando em quase todas as plantas como uma torre que 

ao invés de se projectar para o exterior do perímetro defensivo, se recolhe 

para dentro da urbe. Ao que parece, a porta ficaria debaixo de um torreão, 

referido muitas vezes como cubelo dos Apóstolos. 
 

 
Fig. C1. 8 - “Planta de Praça de Setuval”, João 
Roys Mouro, 1680. Livro de varias plantas deste 
Reino e de Castela, por Ioão Thomas Correa. 
BNP. Á direita, localização do Cubelo dos 
Apóstolos e da Porta da Vila ou dos Padres da 
Companhia.  

 

Pouco conseguimos apurar relativamente ao edifício, no entanto, 

Almeida Carvalho deixa-nos algumas pistas, referindo que a igreja era 

regular, com capela-mor de proporcionado espaço. O tecto não era de 

abóbada, mas de madeira e telha73. A informação é retirada, de acordo 

com a nota de rodapé do autor, das informações paroquiais de 175874. 

Infelizmente, o estado actual do manuscrito não nos permite ler esta 

informação. Almeida Carvalho refere ainda, apoiado no mesmo 

manuscrito: O templo parece que estava do lado do nascente e próximo do 
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 CLARO, Rogério. “Setúbal no século XVIII : as informações paroquiais de 1758”, pp. 11 
73

 CARVALHO, Almeida. “Acontecimentos, Lendas e Tradições da Região Setubalense - 

Conventos de Setúbal I”, pp. 18 
74

 ANTT. Memórias Paroquiais. “Dicionário geográfico de Portugal, Tomo 34". 1758. 

[disponível no ANTT, Lisboa, Portugal]. 
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claustro 75 . Também não conseguimos encontrar esta informação no 

documento – admitimos que possa ter sido retirada de uma zona em que o 

papel se encontra destruído; no entanto, temos a certeza, como referimos 

e comprovaremos mais adiante, que a relação da igreja com o resto do 

edifício era garantidamente a poente do mesmo e não a nascente. Para 

além disso a própria forma como o autor se refere à localização (“parece 

que estava”) nos deixa dúvidas quanto a esta informação. 

Relativamente ao interior da igreja, o testamento de Dª Filipa dá-

nos a certeza que o fundador já teria sepultura na igreja do colégio, 

deixando ainda indicações formais para o sepulcro dos consortes: 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. (…) 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.76. Conforme veremos mais 

adiante (cap.III), o desejo de D. Filipa viria a ser cumprido.77 

 

Relativamente à zona escolar, apoiamo-nos sobretudo em 

hipóteses alavancadas por princípios de organização espacial/funcional. 

Sabemos que em 1690 ainda não tinha mais que cinco moradores e um 

professor de língua latina.78 Acreditamos que para ministrar apenas uma 

aula não seria necessário um complexo escolar, até porque nesta fase 

ainda não deveria haver dinheiro disponível para a sua edificação. Na 

nossa opinião, só numa 2ª fase, correspondente à expansão territorial de 

1703, é que o núcleo das escolas foi construído. Relembramos que em 

resposta ao pedido de ampliação do Colégio, em 3 de Julho de 1703 é 

emitido Alvará Régio ordenando à Câmara a doação do terreno79 e 10 dias 

depois a Câmara procede à sua marcação: A demarcação do terreno foi 

desde a quina da cerca do Colégio, correndo dela pelo nascente no 

espaço de 34 varas e meia (…) até um marco que foi metido defronte da 

travessa última de Palhais, que chamavam do «Seabra» 80 , e do dito 

marco, correndo de norte a sul, até à ponte de S. Sebastião, no espaço de 

103 varas em linha recta, e no qual foram postos três marcos, ficando o 

                                                           
75

 CARVALHO, Almeida. “Acontecimentos, Lendas e Tradições da Região Setubalense - 

Conventos de Setúbal I”, pp. 18 
76

 ARSI, LUS841PT, fólios 003 a 004v. Treslado do testamento de Donna Felippa de 
Paredes. [Disponível em ARSI, Roma, Itália]. 
77

 Relativamente aos bens móveis, o documento “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”, permite-

nos ter uma mínima noção da decoração do espaço (apesar de não termos conseguido 
transcrever todo o manuscrito): …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 g

de 
(…), 

três pequenas e hua dellas com ouro (…),hua armação de panos de ras (…), duas colchas 
(…), hu pavilhaõ de seda(…), duas armações de …(…). 
78

 RODRIGUES, Francisco. “História da Companhia de Jesus na Assistência de Portugal”, 
pp.32. 
79

 CARVALHO, Almeida. “Acontecimentos, Lendas e Tradições da Região Setubalense - 
Conventos de Setúbal II”, pp. 15 
80

 Leia-se Travessa de Mathias Seabra. 

A zona escolar 
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último junto à dita ponte, e deste correndo de nascente a poente até à 

porta de S. Sebastião e muralha velha 26 varas.81 

Para entender a localização da expansão territorial, procedemos à 

Importação da planta de 1805 para suporte CAD e à transposição para 

escala métrica. A conversão de varas para metros (sendo que 1 vara 

equivale a 1,1m), deu-nos as seguintes dimensões:  

34,5 varas = 37,95m; 103 varas = 113,3m; 26 varas = 28,6m 
A marcação dos valores referidos do terreno, coincidem com as 

dimensões do edificado existente, havendo pequenas variações que se 

devem ao facto de o terreno ser inclinado e em planta não se obterem 

dimensões em verdadeira grandeza.  

 
 Fig. C1. 9 - Importação da planta 
de 1805 para suporte CAD e 
transposição para escala métrica.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note-se porém, que a demarcação do território é feita até ao limite 

da muralha medieval, junto à porta de S. Sebastião, mas que nessa época, 

parte do edifício que conhecemos como palácio Fryxell já se encontrava 

construído, conforme se atesta pela planta de João Gilot, na primeira 

metade do século XVII (cerca de 1642). 

 

 
Fig. C1. 10 – “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". GILOT, João. 1642 (data aproximada). 
BNP. Note-se já a presença do edifício que compõe o corpo sul do edifício. 

                                                           
81

 Liv. Reg. Soveral. Notas 1679-1698. Arch. CMS. Citado em, CARVALHO, Almeida. 
“Acontecimentos, Lendas e Tradições da Região Setubalense - Conventos de Setúbal II”, 
pp. 15 
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Para além desta planta, uma escritura onde se descreve o edifício 

do palácio, deixa alguns indícios de que o edifício que já existia antes da 

ampliação do colégio, pode ser aquele que até ao momento se tem 

assumido como uma ampliação à composição tripartida da fachada sul82: 

… que posteriormente à requisição d’esta sua propriedade [actual palácio 

Fryxell] se conhecêo evidentemente que n’esta se achava incorporada 

uma pequena caza (…), que é foreira em quinhentos reis annuaes ao 

Hospital de Nossa Senhora da Anunciada, hoje annexo ao da Santa Caza 

da Misericordia, d’esta Cidade, em cujo archivo consta do livro do Tombo 

grande feito pelo Parocho, de mil quinhentos e oitenta e cinco, que esta 

pequena caza aonde se acha imposto um fôro de quinhentos reis fôro 

comprado pelo Reitor do Collegio de S. Francisco Xavier d’esta Cidade 

(então Vila) no anno de mil sete centos e trez a Pedro Gomes, (…) para 

Fabrica Nova do seu convento (…). 83 

 

    
Fig. C1. 118 – Edifício mais antigo de todo o complexo. 

 

  

Do ponto de vista da implantação espacial, supomos que a parte 

escolar se situaria estrategicamente no alto de S. Sebastião, no edifício 

que hoje conhecemos como Palácio Fryxell. Nesta zona, a mais alta e 

proeminente de Setúval, instalaram-se outras duas ordens de ensino – os 

Dominicanos (Convento de S. Domingos - 1654) e os Agostinhos 

descalços (Convento de Nossa Senhora da Boa-Hora – 1700). De igual 

modo, a presença da ermida de S. Sebastião, sede de paróquia do mesmo 

orago, era a que mais fregueses tinha, colocando o edifício do colégio num 

ponto de grande concentração humana e junto à principal entrada do 

arrabalde de Palhais.  

 

 

 

                                                           
82

 Ainda que o último piso seja uma ampliação mais recente, conforme veremos no capítulo 4. 
83

ADS, Escritura de partilhas amigavel que fez a Exma. D. Maria Mariana Albino, viúva do 

Illmo. Agostinho Rodrigues Albino com seus filhos e genro, dos bens de raíz, e fundos em 

dinheiro, que ficaram por falecimento do seu dito marido, pai e sogro. 14.Nov.1868, 

Tabelião Eduardo Augusto de Faria Picão, L.Notas nº78, fls.19. [Disponível no ADS, 

Setúbal, Portugal]. Transcrição de A. Cunha Bento. 
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Fig. C1. 12 – Localização hipotética da zona escolar (a azul). Modelo tridimensional do existente. 

 

 

Ainda no que se refere ao ensino e relativamente à outra ordem 

presente no alto do arrabalde, Almeida Carvalho refere sobre os 

dominicanos: Em retribuição das grossas pensões que recebiam, 

obrigavam-se os padres do Convento de S. Sebastião a pregar nas duas 

igrejas matrizes (…), e a darem no seu convento lições de casos de 

consciência a quem as quisesse ouvir, desde a exaltação da cruz à 

entrada da Quaresma, e das oitavas da Páscoa da Ressurreição até 

passado o Pentecoste. Além disto, regiam uma cadeira de moral 

dogmática, que era exercida na igreja de Santa Maria (…).84 Note-se que, 

apesar de ministrarem uma cadeira não a leccionavam no seu edifício, 

contrariamente ao que acontecia com os inacianos.  

Os edifícios jesuítas tinham, como já referimos uma zona destinada 

exclusivamente à escolástica. Chegaram aos nossos dias poucos 

exemplares físicos das salas onde eram ministradas as aulas, mas uma 

delas merece uma atenção particular – a aula da Esfera do Colégio de 

Santo Antão (actual hospital de S. José). As paredes da sala estão 

revestidas a azulejos, onde estão representadas as várias temáticas 

leccionadas nesta aula: geometria, fortificações, balística, navegação, 

teoremas de Arquimedes, óptica, entre outros. Sabe-se que em Setúbal 

não eram ministradas cadeiras científicas. Em 1710, o padre António 

Carvalho da Costa refere que no colégio residiam oyto religiosos, & tem 

três classes, em que ensinaõ a ler, Latim e Moral.85 De resto, o ensino das 

                                                           
84

 CARVALHO, Almeida. “Acontecimentos, Lendas e Tradições da Região Setubalense - 

Conventos de Setúbal I”, pp. 101. 
85

 COSTA, António Carvalho da. “Corografia Portugueza, e descriçam topografica do 

famoso Reyno de Portugal, com as noticias das fundações das Cidades, Villas, & Lugares, 

que contèm; Varões illutres, Genealogias das Familias nobres, fundações de Conventos, 

Catalogos dos Bispos, antiguidades, maravilhas da natureza, edifícios, & outras curiosas 

observaçoens.” Tomo III. Pp.21 
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matemáticas era ministrado em poucos colégios – apesar de ter muita 

qualidade, o ensino das humanidades era muito mais corrente na província 

Lusitana. Talvez por isso, tenha havido uma necessidade de 

“propagandear” as cadeiras científicas, ilustrando sobre azulejo as 

matérias leccionadas. Para além disso, os suportes azulejares 

funcionavam também como instrumentos visuais auxiliares ao ensino das 

ciências86 em resposta a uma postura interna de estimular o ensino da 

matemática: É também verdade que, desde os seus primórdios, havia 

entre os Jesuítas alguma tensão entre o estudo da Filosofia e o da 

Matemática. Graças, entre outros, aos esforços de Cristóvão Clávio, o 

estudo da Matemática e da Ciência (de base matemática) impôs-se, 

havendo bastantes Jesuítas com um papel importante na ciência dos séc. 

XVII e XVIII. No entanto entre os Jesuítas portugueses a corrente filosófica 

parece ter sido dominante. No final do séc. XVII este facto originou a 

reacção do Geral da Companhia de Jesus, Tirso González, o qual, em 

1692, envia para Portugal as ‘Ordenações para estimular e promover o 

estudo da Matemática na Província Lusitana’. Aí recomenda-se a utilização 

dos Elementos Geometriae de Tacquet e a utilização das figuras que 

deveriam estar expostas na sala de aula.87    

Desconhecemos se, apesar de não haver aulas científicas em S. 

Francisco Xavier, as salas de aulas eram revestidas com azulejos 

ilustrativos das disciplinas ministradas. Muito provavelmente nunca iremos 

saber, porque todo o material que ilustrava a excelente qualidade do 

ensino ministrado nos colégios jesuítas foi destruído. Por ordem do 

Marquês de Pombal, todos os livros encontrados foram queimados e os 

azulejos picados de forma a eliminar qualquer vestígio da escolástica 

inaciana, eliminando assim as provas da sua qualidade e progressismo. 

 

 

Relativamente ao núcleo residencial, voltamos à teoria dos dois 

momentos de ocupação, com ponto de charneira em 1703. Numa 1ª fase, 

os documentos da CJ atestam que não se havia construído a zona 

residencial: Primeiro moraram os padres em casa de aluguer, mas 

depressa se passaram a uma casa comprada, e situada junto ao muro da 

cidade, onde se veio a construir o novo edifício do colégio.88   A casa 

comprada seria muito provavelmente uma das casas que André Velho 

Freire adquiriu para a Companhia, ainda em vida.89  

                                                           
86

 Para uma melhor comprensão veja-se o catálogo da exposição “Azulejos que ensinam” 

(editado pelo Centro de Matemática da Universidade de Coimbra), e que se referem a uma 

série de azulejos 20x20 que ilustram os elementos de Euclides. 
87

 Catálogo da exposição “Azulejos que ensinam”. Pp. 13 e 14 
88

Synopsis Annalium Societatis Iesu, 1656, nº26  
89

 deu mais o Sor Andre Velho freire e a Srª D. Phelipa três mil cruzados com q
e
 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 “. 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”. [Disponível em ARSI, Roma, Itália]. 

Zona residencial 
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 A teoria de que só em 1703 se começa a construir efectivamente o 

edifício inaciano, é apoiada pela planta de Coronelli. Note-se que na zona 

onde deveria existir o colégio, não existe nenhum desenho representativo 

de uma casa religiosa, como acontece com os outros edifícios.  

Chamamos no entanto a atenção para uma pequena legenda – “Gli 

Apostoli”- representada a nordeste da igreja de Santa Maria da Graça e 

ainda dentro da muralha medieval. Traduzindo a expressão italiana 

obtemos a designação – “Os Apóstolos”. A que se refere então este 

termo? Sabemos que existia naquele local uma parte da fortificação 

denominada como “Cubelo dos Apóstolos” e que nos chegou até hoje o 

topónimo Travessa dos Apóstolos naquela zona, mas qual o porquê desta 

designação? A resposta é-nos dada pela pena de Balthasar Tellez, em 

1645: (…) os dous padres S. Francisco Xavier & o P. M. Simam, com tal 

modéstia & recolhimento, pobreza & humildade de suas pessoas, que nam 

se pode ter elRey, tratando de cousas tanto suas, que nam dissesse ao 

Marquês90, «Que vos parecem estes homens?». Respondeu o Marquês, 

como quê era, em grande abonaçam dos Padres; tornou elRey, «A mim, 

vos digo, que me parecem huns apóstolos”. Desta nomeaçam real, que 

pelo bom animo do Marquês, nam ficou em segredo, começou ou 

continuou o povo de Lisboa chamandonos Apostolos; & dahi correo por 

todo o Reino de Portugal a honra do título tam honrado (…).91 

 Os Apóstolos são portanto os padres da Companhia de Jesus. As 

referências toponímicas que encontramos na cidade 92  referem-se à 

presença dos inacianos, e denunciam o lugar onde se implantaram 93 . 

Voltando à planta de Coronelli, a legenda “Gli Apostoli” denuncia assim a 

presença jesuíta no local, ainda que à época não se tivesse iniciado a 

construção da zona residencial e escolar daquele que viria a ser o Colégio 

de S. Francisco Xavier.94 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
90

 Marquês de Vila Real, D. Pedro de Meneses. 
91

 TELLEZ, Balthazar. “Chronica da Companhia de IESU na Provincia de Portugal”. 
92

 Ainda no que se refere aos topónimos, é interessante constatar que a actual R. da Paz 

(via que estabelece a ligação entre a Tr. Dos Apóstolos e a Porta de S. Sebastião, unindo 

os extremos do colégio jesuita) se chamou em tempos Travessa de D. Filipa - "Travessa de 

D. Filippa, a que ia da Rua (hoje) de São Sebastião à Porta da Villa (a Santa Maria).” ADS, 

APAC, 12_433. Transcrição de A. Cunha Bento.  

Não podemos atestar se se trataria de D. Filipa de Paredes (a fundadora do colégio), mas é 

bastante provável.  
93

 Sendo estas referências posteriores a 1655, seria muito interessante para a história da 

cidade, identificar quais os topónimos que antecederam estas designações. 
94

 Recordamos que os padres primeiro se intalaram em edifícios civis, construíram a igreja, 

mas só mais tarde iniciaram a construção efectiva da tipologia colegial. 
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 Fig. C1. 30 – Ampliação da planta, 
lendo-se a legenda “Gli Apostolí”; 
Esquema feito sobre a planta “Cittá 
di Setuval, ó S. Ubes, Nel 
Portogallo”. Desenho de Coronelli, 
finais do séc.XVII.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Não podemos garantir que não se ampliou nada até 1703, mas o 

que é certo, é que até herdarem os bens dos fundadores, os padres 

subsistiam apenas de “pequenas” ajudas do casal e das esmolas do povo. 

Outro documento gráfico que sustenta esta teoria é a perspectiva de Pier 

Baldí. O desenho foi executado aquando da viagem de Cosme de Médicis 

por Espanha e Portugal (1668-1669). Apesar de termos provado que em 

1655 já se tinha iniciado a construção da igreja do colégio, não existe na 

zona correspondente ao actual edifício, qualquer vestígio de ocupação. 

Esta situação justifica-se pelo facto de a implantação se ter iniciado na 

zona baixa, na zona nordeste da muralha medieval, não sendo visível a 

partir do rio. A zona alta só viria a ser ocupada a partir de 1703, no 

momento de expansão territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. C1. 13 – Indicação aproximada do local onde hoje se encontra o que resta do colégio de S. 
Francisco Xavier. Excerto da ilustração “Satúbal”.  

 

Na nossa opinião, é também em 1703 que se dá a construção da 

zona residencial, de acordo com as directrizes jesuítas e o seu modo 

nostro. Seguindo estes princípios, a zona residencial teria duas zonas 

fundamentais – a zona de descanso (onde se distribuiriam os cubículos) e 

a zona operativa (cozinha, refeitório, rouparia, locutórios, etc). As 

informações paroquiais de 1758 atestam-nos que a zona dos cubículos se 

situava junto à igreja, na zona norte do complexo: no Colégio dos Padres 

 “Gli Apostoli” 
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da Companhia ouve também grande ruina, assim como nas oficinas do dito 

Colégio, como na Igreja delle porque todo o tecto veio a terra, por cahir 

sobre elle a parede do corredor dos seos cubículos que estavão para 

aquela parte que hé a do Norte, ficando só ileza a Capela mor95. Esta 

informação permite-nos especular que a zona de descanso se situava 

junto à igreja, muito provavelmente com uma forma alongada pela 

repetição dos cubículos, fazendo a ligação com o restante complexo.  

Relembramos, conforme foi referido anteriormente que os cubículos 

não estariam obrigatoriamente dispostos em torno de um claustro. 

(…) os destinatários das habitações dos colégios jesuítas já não 

eram os monges da época medieval, mas os professores e pregadores 

duma ordem moderna que defendia, acima de tudo, critérios baseados na 

“utilitas” e na “commoditas”. Por isso mesmo, à disposição claustral das 

celas, preferiam a construção de corredores longitudinais, expostos ao sol, 

com vistas panorâmicas. (…) Este movimento que propugnava a disposição 

dos cubículos em corredores longitudinais em vez da distribuição centrífuga 

claustral alastrou-se praticamente a todos os colégios.96 

Desconhecemos a sua forma, dimensões ou relação com a 

envolvente. Resta-nos especular, apresentando esboços esquemáticos do 

que poderia existir. Acreditamos que os edifícios que actualmente se 

situam nesta zona não sejam contemporâneos à ocupação jesuíta, mas 

também aceitamos a possibilidade de se terem aproveitado algumas 

fundações para a sua construção.  
 

Fig. C1. 14 – Localização hipotética da 
zona dos dormitórios. Esquema sobre 
excerto da planta de Maximiano Jozé da 
Serra. 

 

Esta hipótese faz ainda mais 

sentido, se considerarmos que 

a zona operativa da residência 

(cozinhas, refeitórios, rouparia, 

etc.) se situaria no sopé da 

Ladeira de S. Sebastião, 

fazendo a articulação entre 

zona de descanso e zona 

escolar. Sabemos que seria 

mais fácil levar água a uma zona baixa do que a uma zona alta. Esta 

hipótese torna-se ainda mais consistente se alicerçada nos vestígios 

encontrados no interior da actual tipografia Papéis do Sado.  

- No interior da oficina, estão patentes a olho nu sete arcos de volta 

perfeita, executados com tijolo pré-industrial, pelo que apontamos a sua 

datação para o período de ocupação religiosa.  

 

                                                           
95

 CLARO, Rogério. “Setúbal no século XVIII : as informações paroquiais de 1758”, pp.13.  
96

 MARTINS, Fausto Sanches. “A arquitectura dos primeiros colégios jesuítas em Portugal. 

1542-1759: Cronologia, artistas, espaços”. Dissertação de Doutoramento em História da 

Arte, pp.894. 
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Fig. C1. 33 – Localização da arcada existente no interior do edifício limítrofe, assinalado sobre modelo 
tridimensional do existente (sem representação das coberturas na área correspondente à tipografia).  

 

 
Fig. C1. 15 – Aspecto parcial da arcada;  

 

- Para além dos arcos que se encontram visíveis, é ainda possível 

perceber vestígios de um arco de volta perfeita (v3) no topo sul do edifício 

que se encontra a norte do palácio e no limite nascente do complexo, e 

restos de uma arcada (v4), composta também por arcos de volta perfeita, 

na parede que lhe é perpendicular. 

 

Vestígio 2 
Localização da arcada, e 
relação com a zona e edifício 
em análise. 
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Fig. C1. 35 – Arco de volta perfeita entaipado (v3).  

   
Fig. C1. 16 – Um dos arcos de volta perfeita (v4) entaipado. A forma dos arcos é visível no interior.  

      No entanto, não é possível fotografar por ter estantes encostadas. 

 

 

- Ainda na área da tipografia e nas 

mesmas zonas onde encontramos 

os arcos de volta perfeita, 

encontramos 2 arcos abatidos, 

muito semelhantes aos que 

encontramos no claustro do palácio. 

São executados em tijolo pré-

industrial, pelo que apontamos a 

sua datação para o período de 

ocupação religiosa.  

 

            
Fig. C1. 37 – Tijolos que compõe os arcos 

 

 

 

 

Vestígio 3  
Localização do arco de volta 
perfeita entaipado. 

Vestígio 4 
Localização da arcada. 
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Fig. C1. 178 – Arco abatido no interior (v5)                  Fig. C1. 189 – Arco abatido no exterior (v6) 

 

 
Fig. C1. 40 – Arco abatido do claustro do palácio. Fotografia de F. Silva Alves, durante as obras de 
beneficiação do claustro. 
 

 

 A existência destes elementos construtivos (arcos), permite-nos 
especular quanto à presença de dois sistemas de pátios:  
- na zona do palácio, o claustro que subsistiu a séculos de transformações, 
encerrado por galerias compostas por arcos abatidos; 
- na zona da tipografia, um segundo espaço centralizado, limitado a norte e 
nascente por um sistema de arcos de volta perfeita (coexistentes com 
arcos batidos), a sul pela fachada norte do palácio e a poente pela muralha 
medieval.  

 

Vestígios 5 e 6 
Localização dos 2 arcos 
abatidos. 
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Fig. C1. 19 – Identificação dos arcos existentes na zona em análise. A vermelho – arcos batidos; a 
verde – arcos de volta perfeita; a azul (mancha) - edifício do palácio; a laranja (mancha) – suposta área 
total do complexo jesuíta. 

 

Para além destes dois 

pátios, existe ainda um outro 

que muito provavelmente se 

articularia com os dois 

primeiros. Esta hipótese é 

alicerçada no vestígio de uma 

escada por onde se poderia 

estabelecer a ligação física, 

uma vez que existe uma 

diferença de níveis entre a 

zona norte e a zona sul.  

 
Fig. C1. 202 – Escada que actualmente dá 
acesso a uma arrecadação. 

Vestígio 7 
Localização da escada (a 
vermelho)  e pátio (a verde) 
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Fig. C1. 21 – Perfil de implantação das diferentes zonas do edifício 

 

Não deixa de ser interessante constatar que em 1805 a muralha 

dividia dois pátios: a nascente, o pátio do colégio; a poente, uma praça 

pública que entretanto se perdeu. Nessa data e na praça a poente, já 

alguns edifícios se encostavam à muralha, mas mantinha-se uma zona 

livre na direcção do pátio do colégio.   

 

 
Fig. C1. 44 – Comparação da malha urbana. Planta actual e planta de 1805. Note-se que na planta de 
1805 a praça se estendia até à muralha. 

 

Existiria uma ligação física entre espaço público e espaço privado? 

Poderia ter sido aberto um acesso ao colégio na muralha medieval?  

São muitos os casos de apropriação da muralha, seja para abertura 

de portas e janelas, ou para a ampliação dos edifícios adossados à 

muralha. No edifício em estudo e na zona envolvente, encontramos várias 

situações deste tipo.  

 

       
Fig. C1. 225 – Abertura de janela na muralha para ventilação e iluminação dos edifícios do complexo. 

Vestígio 8 
Localização da janela 
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Fig. C1. 23 – Composição de azulejos enxaquetados, aplicados no topo do pano da muralha, intra-
muros. 

 

A unidade física entre o actual edifício do palácio e a zona ocupada 

pela tipografia é perceptível também pelo exterior. Esta situação é 

particularmente visível na fachada nascente: a parede exterior e o 

embasamento em pedra prolongam-se para a zona da tipografia e 

repetem-se os vãos. 

 

 
Fig. C1. 24 – Alçado nascente do edifício. A tracejado (laranja), limite entre a zona ocupada pelo IPS (à esquerda) e a zona ocupada 
pela tipografia (à direita). 

           
Fig. C1. 25 – Imagem da fachada nascente captada de sul para norte;        Fig. C1. 26 – Imagem da fachada nascente captada de 
                                                                                                                                             norte para sul;                  

Pelo traçado em planta e pela articulação com os vestígios referidos anteriormente, 

acreditamos que esta fachada se prolongava para norte. Não nos é possível entender como 

seria a sua forma, porque em 1904/07, é construída a linha férrea que viria a cortar 

abruptamente o edifício. 

Vestígio 9 
Localização dos azulejos 
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Fig. C1. 50 – Interrupção do complexo pela construção da linha férrea. A vermelho, zona de corte. 

 

 

 

TERRAMOTO DE 1755 

 

O terramoto de 1755 danificou gravemente o edifício. Setúbal foi 

das cidades mais destruídas: No terramoto do primeiro de Novembro de 

mil setecentos sincoenta, e sinco padeceu geralmente toda esta terra 

huma grande ruina porque ruas inteiras vierão os edifícios a terra, e 

naqueles que se conservarão em pé ficarão sempre muito ofendidos, que 

precizárão serem renovados, e o maior estrago foi nos Templos , e alguns 

Conventos.97 O edifício do colégio jesuíta, não foi excepção. 

Apesar disso, as informações paroquiais atestam-nos que os 

jesuítas não ficaram à espera de auxílio e que a reconstrução se iniciou de 

imediato e com bastante celeridade: (…) a ruina do corpo do colégio se 

tem reparado e vai reparando com força, porque na Cerca e terreno que 

estava determinado para a nova Igreja cuidarão logo os Padres em 

fazerem cubículos para neles se recolherem, e bem assim cuzinha, 

refeitório, dispenças, adega, e lagar de vinho, armazém de azeite, e cláses 

para o encino dos rapazes e estudantes, e as taes classes, e mais oficinas 

do tal Colégio arruinado tem reparado de sorte, que tem alugado a vários 

moradores, porque os ditos Padres de tudo se aproveitão.98   

De acordo com Almeida Carvalho a reedificação do colégio e a 

construção da nova igreja dos padres da Companhia de Jesus, foram em 

grande parte devidas à iniciativa do Padre Gabriel Malagrida, que para 

isso, diz ele «arrostara com muitas dificuldades, mas que conseguira obter 

fundos para as despesas, com o produto de várias jóias e peças de ouro 

que troxera da América, dadas pelos devotos de N. Senhora das Missões, 

em remuneração das graças e milagres que a mesma Senhora lhes 

                                                           
97

 CLARO, Rogério. “Setúbal no século XVIII : as informações paroquiais de 1758”. Pp. 13 
98

 Idem, pp. 14. 
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fizera». O padre Malagrida dizendo isto, em 6 de Fevereiro e 2 de Março 

de 1761, acrescentava em outro lugar, “que reedificara o edifício depois da 

morte da rainha mãe, e o fizera como dissera, com o produto daquelas 

jóias e pratas com as quais a imagem da Senhora viera ornada à coroa de 

Portugal».99   

Não conseguimos apurar se os meios empregues para a 

construção foram aplicados na construção de nova igreja, ou se só se 

reconstruiu parcialmente a inicial100. O q é certo é que não encontramos 

registos nem vestígios físicos de outra igreja que não seja a inicial, que 

ficava virada para as traseiras da paroquial de Stª Maria. Por outro lado, 

uma das condições impostas pela fundadora seria a de que, se se 

construísse nova igreja, fossem transladadas as sepulturas (sua e de 

André Velho Freire) para a capela-mor, facto que nunca chegou a 

acontecer, conforme atestaremos mais adiante (Cap.III). Admitimos porém 

que tenha havido intenção de construir nova igreja e que não tenha sido 

possível pelas contingências que se seguiram.  

Sabemos que, apesar do grande retrocesso formal que representou 

o terramoto de 1755, a função escolar não foi anulada, uma vez que 

segundo as memórias paroquiais, em 1757 viviam no colégio oito padres, 

continuando a leccionar a ler e escrever, latim e moral. Esta situação 

manteve-se praticamente inalterada até ao início de 1759, ano em que os 

jesuítas são expulsos dos seus colégios. No auto de sequestro dos bens 

do colégio, realizado em 1759 são referenciados não só os bens101, como 

os seus habitantes: O Pe Pedro Alexandre, Reytor; O Pe Luiz Alberto, 

Lente de (?); O Pe M.el dos S.tos, Lente de Moral; O Pe Luiz Correa, M.e 

de Latim; O Irmão M.el Correa, M.e da Escola; O Irmão M.el da Rocha, 

dispensr.º e comprador; Irmão Bernardo da Sª, que asestia na quinta do 

Esteval. 102 

 

 

 EXPULSÃO DOS JESUÍTAS 

 

Na resposta ao questionário paroquial que ilustra a realidade pós-

terramoto, a forma como o prior da freguesia de S. Sebastião se refere aos 

padres da Companhia de Jesus - porque os ditos Padres de tudo se 

aproveitão103- revela já a animosidade político/religiosa que existia face aos 

inacianos. Muito foi dito sobre a questão jesuíta, oscilando sempre entre 

                                                           
99

 CARVALHO, Almeida. “Acontecimentos, Lendas e Tradições da Região Setubalense - 
Conventos de Setúbal II”, pp.19. 
100

 …todo o tecto veio a terra (…), ficando só Ileza a Capela mor a qual hoje serve de Igreja 
com hum limitado acrescentamento que lhe fizeram com parede de forcado, e telhado de… 

(troixa). CLARO, Rogério. “Setúbal no século XVIII: as informações paroquiais de 1758”, pp. 
13 e 14. 
101

 Para uma melhor compreensão do património móvel e artístico existente no colégio de 
S. Francisco Xavier, leia-se a obra “Documentos para a história da arte em Portugal”. Vol.12 
– “Colégios de Lisboa, Setúbal, Santarém, Évora e Elvas (Companhia de Jesus) do Arquivo 
do Tribunal de Contas”. 
102

 “Título dos religiosos assistentes no collº de S. Francº Xavier desta Villa de Setubal”. 
ATC, Junta da Inconfidência, maço 133. [Disponível no ATC, Lisboa, Portugal] 
103

 CLARO, Rogério. “Setúbal no século XVIII: as informações paroquiais de 1758”, pp. 14. 
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duas versões completamente antagónicas que não iremos aprofundar – 

ora os Jesuítas são o pior inimigo do estado, ora são uns injustiçados 

pelas reformas pombalinas.  

A resistência da Companhia de Jesus às novas orientações 

políticas assumiu um carácter mais dramático em Portugal e Espanha, 

devido aos enormes privilégios e à grande influência de que gozava 

sobretudo nas Américas Portuguesa e Espanhola, teatros onde se jogou a 

sorte dos inacianos em meados de Setecentos. A resistência da Vice-

Província do Maranhão da Companhia de Jesus à perda do poder temporal 

nas aldeias de índios, a oposição à criação da Companhia Geral de 

Comércio do Grão-Pará e Maranhão, bem como a falta de cooperação 

revelada nas operações de demarcação das fronteiras acabaram por 

conduzir, a partir dos últimos meses de 1757, a uma atitude de crescente 

hostilidade entre o governo metropolitano e a milícia inaciana.  

A associação de alguns dos mais notórios jesuítas aos sectores 

descontentes agravou a posição da Assistência de Portugal da Companhia 

de Jesus perante a Coroa.  

A tentativa de regicídio (D. José I) forneceu uma oportunidade ao 

governo para eliminar de um só golpe todos os grupos oposicionistas, da 

alta nobreza ao clero.  

Não demorou muito para que a Carta Régia de 3 de Setembro de 

1759 determinasse a expulsão dos inacianos do Reino de Portugal e 

respectivos Domínios Ultramarinos. Da aplicação deste decreto, que 

proscreveu, desnaturalizou e decretou a expulsão da «Sociedade 

denominada de jesu» dos Reinos de Portugal e dos Algarves e seus 

Domínios ultramarinos, resultou, nomeadamente, que muitos inacianos 

foram desterrados para territórios pontifícios enquanto outros – os mais 

recalcitrantes – foram encarcerados no forte de São Julião da Barra, onde 

permaneceram até à subida de D. Maria I ao trono (1777). (…) 

 O golpe final foi aplicado pela Santa Sé com a dissolução da 

congregação a 21 de Julho de 1773, por decisão de Clemente XIV (1769-

1774) através do breve Dominus ac Redemptor.104 

Quanto aos padres que viviam no colégio de Setúbal, Almeida 

Carvalho ilustra-nos a sua saída: Na noite de 7 de Fevereiro de 1759 

apareceu cercado o colégio da Companhia, de Setúbal, por soldados do 

regimento desta vila, tendo para esse fim vindo de Lisboa o 

desembargador Jerónimo de Lemos Monteiro, que ordenou fossem os 

mesmos padres, no dia 25 de Março do mesmo ano, conduzidos a Lisboa, 

(…) sendo escoltados por soldados do dito regimento, comandados pelo 

capitão de granadeiros José Bruno de Cabedo. Por ordem do governo e 

recomendação do Juiz da Ordem, ficou encarregado do edifício e igreja o 

padre Manuel Fernandes (ou Rodrigues).105  

 

 

                                                           
104

 “A expulsão dos jesuítas dos Domínios Portugueses: 250.º aniversário”. Catálogo da 

exposição, BNP, 2009. 
105
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