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Conforme vimos no capítulo anterior, a CJ funda o seu colégio em 

Setúbal em 1655, em 1755 vê-o muitíssimo danificado pelo terramoto, 

entre 55 e 59 reconstrói-o, e em 1759 vê-se obrigada a abandoná-lo. 

Simultaneamente, uma ordem feminina de clausura vive um percurso com 

contornos semelhantes, que terá no entanto um fim diferente, por ser 

beneficiada pela expulsão dos padres da CJ.  

Com efeito, em 1653 (dois anos antes da fundação jesuíta) Frei 

Vivardo de Vasconcelos funda em Lisboa, um recolhimento para religiosas 

recoletas106 de S. Bernardo, da ordem de Cister – o Convento de Nossa 

Senhora da Nazareth do Mocambo. O edifício, situado na zona de Santos, 

fica arruinado pela acção do terramoto de 1755 e as freiras são obrigadas 

a recolher-se noutros locais. Enquanto os Jesuítas de Setúbal encetavam 

a recuperação do seu edifício, as freiras bernardas viram-se forçadas a 

viver em casa alheia durante o tempo necessário à morosa reconstrução 

do seu convento. Logo após o sismo, instalaram-se em barracas que se 

construíram na cerca do Convento da Esperança, em Lisboa. Apesar de 

Frei Vivardo ter definido os estatutos do convento baseado nos Estatutos 

das religiosas Recoletas espanholas que se caracterizava por uma vida 

muito rigorosa sem comodidades supérfluas e de observância mais rígida 

que a praticada em qualquer outro mosteiro da Ordem107, em Maio de 

1756, o Rei, muito provavelmente alertado para as condições precárias em 

que viviam, oferece à congregação a Quinta dos Louros, situada na zona 

do Campo Pequeno, em Lisboa. A oferta régia concedeu melhores 

condições à irmandade, mas uma ordem que seguia a rigidez da regra de 

S. Bento, aliada á necessidade de vivência num sistema de clausura, 

requer uma estrutura conventual com todos os espaços necessários à 

adequação dos princípios da ordem. Em 1759 é dada resposta às suas 

preces – após a expulsão dos jesuítas, surge em Setúbal, apesar de muito 

afectado pelo terramoto, uma casa religiosa que se foi reconstruindo com 

algum fulgor. O edifício passa em 1769 108  para as mãos das freiras 

bernardas, que assumem a propriedade após doação régia, passando o 

edifício a Real Mosteiro de Nª Srª da Nazareth de Setúbal: 

El Rei D. José fez doação perpetua e irrevogável á Communidade 

das Religiosas reformadas de Nossa Senhora da Nazareth do Mocambo, 

de Collegio com a sua cerca que tinha sido dos Padres da Companhia de 
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(…) religiosas que desejavam praticar a observância ditada pela Regra de S. Bento, 

renovada por S. Bernardo e inspirada pelas reformas de Santa Teresa de Ávila e S. Pedro 

de Alcântara, que propunham uma vida mais austera e de maior recolhimento resultando 

daqui a designação de "Recoletas". SANTOS, Maria Luísa Gil dos. “O ciclo vivencial do 

mosteiro de Nossa Senhora da Assunção de Tabosa” - Dissertação de Mestrado em 

História Moderna apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 2000 
107

 SANTOS, Maria Luísa Gil dos. “O ciclo vivencial do mosteiro de Nossa Senhora da 

Assunção de Tabosa” - Dissertação de Mestrado em História Moderna, Faculdade de 

Letras da Universidade do Porto, pp. 62. 
108

 Até ao momento, a data de ocupação do edifício pelas bernardas de Lisboa suscitava 

algumas dúvidas. João Carlos de Almeida Carvalho diz-nos que o edifício é ocupado por 

1759; Maria Luísa Gil dos Santos, afirma que só em 1771 é que as freiras de Lisboa se 

instalam em Setúbal juntamente com as freiras de Tabosa, por ordem de Abade Geral da 

Congregação. Nenhum dos autores cita as fontes que atestam as datas que enunciam.  
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Jezus, da qual doação se passou carta em dezenove de Setembro de mil 

setecentos sessenta e nove, e tomaram posse do mesmo collegio em 

quatorze de Outubro do mesmo anno.109  

 

O terramoto não foi a única causa de abalo nas casas regulares no 

reinado de D. José. Veja-se o que aconteceu a outra casa religiosa 

feminina da mesma ordem – o Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção 

de Tabosa - que se viria a juntar à congregação de Lisboa: 

D. José marcou profundamente a vida do mosteiro de Tabosa, 

quase antecipando a sua morte, quando aparentemente a pedido do 

Abade Geral da Congregação, Dom Manuel de Mendonça,
 

lhe autorizou 

em 14/05/1771 a transferência das religiosas e rendas do mosteiro para o 

Colégio de S. Francisco Xavier em Setúbal bem como a integração dos 

seus bens nos "próprios" da Coroa. O seu reinado correspondeu a uma 

época de mudança mental e de valores, marcada pela acção dos 

"filósofos" que, à sua maneira, se tornaram os principais inimigos da Igreja.  

(…). É neste contexto de "revolução mental" que, pressionado, Dom 

Manuel de Mendonça se mostra empenhado em fazer uma acérrima 

vigilância sobre a prática da disciplina monástica nos mosteiros da 

Congregação e em acautelar os fundos e rendimentos dos mesmos, pelo 

que, mandou fazer um Inventário dos bens e rendimentos de todos os 

mosteiros aferindo a viabilidade do sustento das religiosas e subsistência 

das próprias casas. Na perspectiva do Abade o exame dos rendimentos e 

bens dos mosteiros da Congregação mostrava-lhe que os mosteiros de 

Nossa Senhora da Assunção de Tabosa e Nossa Senhora da Nazaré do 

Mocambo não reuniam condições para subsistirem divididos. Não 

possuíam a renda necessária ao sustento das religiosas, cuja alimentação 

sujeita a uma dieta rigorosa - que obrigava à abstinência do consumo de 

carne - estava em causa, nomeadamente em Tabosa, onde as religiosas 

não dispunham de pescado fresco essencial em épocas rigorosas de jejum 

como a Quaresma, e que certamente em Setúbal junto ao rio Sado e beira-

mar, não lhes faltaria. (…) Munido do respectivo consentimento régio, o 

Abade ordenou a supressão do mosteiro de Tabosa em 14/09/1771 e 

incumbiu Fr. Bernardo de Mello, Confessor do mosteiro, de tomar as 

providências necessárias para o transporte das religiosas de Tabosa para 

Setúbal. 110 

A ocupação de um edifício inicialmente concebido para uma ordem 

aberta ao mundo exterior como era a Companhia de Jesus, apresentaria 

certamente características que dificilmente se adaptariam aos hábitos de 

uma ordem fechada ao mundo exterior como a variante feminina da Ordem 

de Cister: 

Graças ao bispo de Arles, as mulheres entraram na vida religiosa 

como os homens. O seu quotidiano decorria de forma semelhante ao 

                                                           
109

 ANTT, AHMF, Mosteiro de Nossa Senhora da Nazareth do Mocambo. Cx1995. Capilha 

1. Folios 20 e 20v. “Notícia sobre a origem dos Prazos em Setúbal”. 
110

 SANTOS, Maria Luísa Gil dos. “O ciclo vivencial do mosteiro de Nossa Senhora da 

Assunção de Tabosa” - Dissertação de Mestrado em História Moderna, Faculdade de 

Letras da Universidade do Porto, pp. 121 e 122. 
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quotidiano dos monges, cumprindo uma Regra muito específica quanto à 

rotina diária. O deitar, levantar; rezar; vestir; tarefas a realizar; condutas a 

adoptar, tudo estava definido na Regra que todos cumpriam. Contudo, a 

condição de mulher fazia delas seres frágeis, influenciáveis e vulneráveis a 

tentações, o que obrigava à adopção de regras de acordo com estas 

condições subjacentes à mulher. Por consequência, as religiosas deviam 

estar protegidas em todos os aspectos da sua vida, e só o mosteiro e uma 

vida em estrita clausura lhes garantiam a necessária protecção e 

segurança.111 

 

 

DE COLÉGIO DE S. FRANCISCO XAVIER A REAL MOSTEIRO DE 

NOSSA SENHORA DA NAZARETH DE SETÚVAL 

 

Foi portanto fundamental reabilitar o edifício jesuíta, habilitando-o 

de uma estrutura espacial/formal capaz de responder às novas 

solicitações: 

No que respeita a plantas de mosteiros antigos cistercienses, é 

possível falarmos de uma "planta tipo" adoptada pelos arquitectos da 

Ordem e que em toda a Europa assentou numa estrutura semelhante 

ainda que não exclusiva de Cister. Esta "planta tipo" integrava a Igreja, a 

Sacristia, a Biblioteca, a Sala do Capítulo, o Refeitório e outras 

dependências acessórias como oficinas, estábulos e forno, que o Claustro 

punha em contacto, dispostas sob a forma de um quadrilátero envolvido 

por um forte muro de pedra, o "muro de clausura" ou "cerca", constituindo 

todo o conjunto, o grande complexo monástico.112 

O documento - Notícia sobre a origem dos Prazos em Setúbal – dá-

nos conta do panorama que as freiras encontraram:  

(…) Consta do auto de posse que o Collégio dos Jesuítas era na 

Villa de Setúbal junto á muralha, e que a cêrca do mesmo Collégio 

constava de horta com tanque, oliveiras, figueiras e mais árvores e 

parreiras , murado entre si (?), com caza térrea que servia de cavallariça e 

palheiro, na qual cerca havia duas portas, uma de cancella larga e outra 

pequena que sahiam (?) para outra segundo cerca onde haviam quatro 

cubículos, um refeitório, cosinha e despensa, e bem assim trez casas altas 

com serventia para o largo de Palhaes.113     

Nada é dito relativamente à organização espacial ou caracterização 

da casa religiosa inaciana, sendo descrita apenas a cerca e os edifícios 

independentes que aí existiam. Sabemos no entanto que não existia Sala 

do Capítulo nos colégios jesuítas, e que as igrejas inacianas não tinham 
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 SANTOS, Maria Luísa Gil dos. “O ciclo vivencial do mosteiro de Nossa Senhora da 

Assunção de Tabosa” - Dissertação de Mestrado em História Moderna apresentada à 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 2000 
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 SANTOS, Maria Luísa Gil dos. “O ciclo vivencial do mosteiro de Nossa Senhora da 

Assunção de Tabosa” - Dissertação de Mestrado em História Moderna apresentada à 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 2000. Pp.146 
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 Notícia sobre a origem dos Prazos em Setúbal. AHMF, Mosteiro de Nossa Senhora da 

Nazareth do Mocambo. Cx1995. Capilha 1. Folios 20 e 20v. 
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coro (de resto, a igreja já nem nave possuía depois do terramoto de 1755). 

Sabemos também que o número de cubículos (o equivalente a celas, na 

“linguagem” jesuíta) era francamente inferior ao que a nova comunidade 

precisava. 114 

Cremos que a parte do edifício que as freiras viriam a transformar 

em sua clausura terá sido a zona construída a nascente da muralha 

medieval, até porque toda a parte do Norte e a Igreja haviam ficado 

danificadas aquando do sismo de 55.  

A mais antiga representação gráfica do alçado Sul do edifício (das 

que chegaram à actualidade) data de 1827, e apesar de as freiras já não 

habitarem no edifício, ficamos com a ideia do aspecto do Real Mosteiro de 

Nossa Senhora da Nazareth de Setúbal:  
 

        
Fig.C2. 1 - Excerto da gravura sobre papel “Perspectiva da Villa de Setubal, vista da casa do Trapixe 
no sitio de Tróia.” Desenho de Teotónio Xavier Banha (1785-1853); 1816; MS, Colecção Manuel 
Teixeira Malheiros. 

 
Fig.C2. 2 - Fotografia do edifício e frente ribeirinha na actualidade, vista do rio. 2008. 

                                                           
114

 Não conseguimos apurar quantas freiras foram deslocadas para Setúbal. Sabemos 

porém, que durante o reinado de D. Maria I (1777 – 1816), e já alojadas nas suas casas 

originais, cada um dos conventos acolhia cerca de 25 freiras. Isto significa que, caso o 

número de freiras não tenha aumentado exponencialmente, o Real Mosteiro de Nossa 

Senhora da Nazareth de Setúbal albergaria muito provavelmente, cerca de 50 freiras (25 de 

Lisboa e 25 de Tabosa). Este valor é francamente superior à lotação prevista para o colégio 

Jesuíta (20), pelo que foi certamente necessário ampliar o número de celas.    
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Na gravura de Teotónio Banha, a fachada já apresentava a 

composição tripardida que tem hoje – no entanto verificam-se algumas 

alterações relevantes: o frontão contracurvado deu lugar a um frontão 

triangulado; no caso das duas torres marginais, estas perderam os 

pináculos/agulhas que lhes acentuavam a verticalidade. Relativamente ao 

corpo lateral, note-se que actualmente existe mais um piso. 

 

             
Fig.C2. 3 - À esquerda: Fachada do edifício em 1816 - Excerto do desenho de Teotónio Xavier Banha. 
Á direita: Levantamento esquemático da fachada Sul (2011). 

 

Não conseguimos dados que atestem se a fachada representada 

por Teotónio Banha corresponde à construção/reconstrução jesuíta ou à 

reabilitação cisterciense. No entanto, o facto de existirem janelas ao nível 

do piso térreo faz-nos acreditar que os vãos já existiriam no período 

jesuíta. Como em todas as ordens de clausura, as bernardas devem ter 

procurado o isolamento total da comunidade. Nos mosteiros projectados 

de raiz, e quando é totalmente impossível enclausurar o mosteiro numa 

cerca, procura-se que as janelas do piso térreo sejam colocadas muito 

acima do nível dos olhos dos transeuntes.  

A protecção da vista sobre o interior da clausura era uma 

preocupação primordial para este tipo de congregação e muitos eram os 

elementos que as protegiam dos olhares externos – grades, rodas, cercas, 

janelas altas, coros, etc. No entanto, apesar de se fecharem ao mundo 

terreno, havia necessidade de garantir um meio de olharem sem serem 

vistas. Falamos de estruturas arquitectónicas conhecidas como mirantes, 

que devidamente resguardados por portadas, grades ou treliças, permitiam 

às freiras verem sem serem vistas.  

Os mirantes fazem parte da identidade dos mosteiros femininos e 

surgem em relação á igreja, mais concretamente ao coro e em alguns 

casos por consequência, perto dos dormitórios, deixando adivinhar pelo 

exterior, algo da funcionalidade interna dos edifícios. 

O mirante é o único elemento de leitura vertical que os mosteiros de 

clausura apresentam, que busca vistas do mundo de fora, ao mesmo 

tempo que assinala a posição urbana do mosteiro, sendo o corpo que mais 

se distinguia da massa construtiva do mosteiro.(…) Um reflexo 

arquitectónico da capacidade que as religiosas tinham de gerar um 

elemento que lhes permitia salvaguardar a sua segurança, interferindo na 

Mirante 



2º Período de ocupação – Real Mosteiro de Nossa Senhora da Nazareth de Setúbal 

  

 90 

 

privacidade de todos, sem no entanto serem vistas, denunciando o poder 

das freiras, sobre a comunidade de fora.115   

 

 
Fig.C2. 4 - Antiga R. de S. Sebastião, actual R. Arronches Junqueiro, pelos anos 20(?) do séc. XX. 
Veja-se, no topo da rua a porta de S. Sebastião e por cima o hipotético mirante do mosteiro 
cisterciense. Postal publicado na obra “Setúbal à la minute – através do bilhete postal ilustrado”. Editor: 
e/d. Ano de circulação: s/d. 

As religiosas de Setúbal viram-se 

subitamente obrigadas a viver num edifício 

em nada preparado para a sua clausura: 

Edificado em ambiente urbano, num dos 

arrabaldes mais populosos, junto à igreja 

com maior afluência de fregueses; e com 

várias janelas e portas que asseguravam a 

comunicação directa com a malha urbana, 

sem cerca na vertente Sul; É certo que a 

vertente Norte tinha cerca, mas situava-se 

numa zona baixa, visualmente limitada pela 

muralha que outrora protegera a urbe 

medieval, onde se desenrolava toda a 

actividade da cidade. É nessa mesma 

muralha que acreditamos ter surgido o 

mirante das cistercienses – num ponto alto, 

buscando vistas do mundo exterior ao 

mesmo tempo que se marca a influência e 

presença de Cister na cidade.  

 
Fig.C2. 5 - Em cima: ampliação do postal anterior, mostrando pormenor do mirante.  
Fig.C2. 6 - Em baixo: Rua de S. Sebastião. Autor: s/a. Data: 1930. AFAR 
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 NUNES, Lígia. “Sistemas de mediação, elementos construtivos e espaciais - O exemplo 

da arquitectura das casas monásticas femininas de clausura”. In, e-LP Engineering and 

Technology Journal, V.2, 2011. [Consultado em 10/2011]. Disponível em 

www.revistas.ulusofona.pt/. 
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A marcação da presença 

cisterciense naquele local não se limita à 

simples ocupação do edifício. Sobre a 

porta de S. Sebastião, uma das mais 

importantes da cidade, existe uma marca 

inequívoca da presença da ordem em 

Setúbal – um brazão encimado pela coroa 

real, composto pelas armas de Portugal (à 

esquerda) e pelas armas de Cister (á 

direita). 

               
Fig.C2. 7 - À esquerda: Brasão em pedra sobre a Porta de S. Sebastião.  
Fig. C2. 8 - À direita: Porta de S. Sebastião e mirante construído sobre a muralha medieval.  

 

 Do ponto de vista construtivo, ainda é possível analisar a estrutura 

que poderá pertencer a esta época: são estruturas de madeira e as 

fixações são feitas com cavilhas do mesmo material, sem elementos 

metálicos.  

  

Fig.C2. 9 – Estruturas do mirante 

Vestígio 9 
Localização do brazão 

Vestígio 10 
Localização das estruturas do 
mirante 
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Fig.C2. 10 – Cavilhas de madeira nas uniões das estruturas do mirante 

 

 

Relativamente à articulação espacial do mirante com os restantes 

equipamentos, e de acordo com o que nos refere Lígia Nunes116, deveria 

haver uma ligação quase directa com a igreja e com o dormitório.  

 Conforme vimos no capítulo 

anterior, a igreja do edifício do 

colégio havia ficado praticamente 

destruída pelo terramoto de 1755. 

Os jesuítas ministravam os ofícios 

divinos na capela-mor, adaptada 

para o efeito, enquanto não 

construíam a nova igreja. Dada a 

extensão de território de 

implantação do colégio, seria 

natural que existissem outras 

capelas menores, domésticas, e 

que existisse também uma capela 

na zona escolar. Recordamos que 

consideramos que a localização 

hipotética dessa zona seria em 

torno do claustro existente. 
Fig.C2. 11 - Capela de S. Francisco Xavier . 
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 Não será de estranhar que a actual capela de S. Francisco Xavier 

tenha sido construída sobre uma capela que já existia no colégio inaciano 

e que esse mesmo espaço tivesse sido ocupado pelas bernardas para a 

prática interna da liturgia.  

 

Quanto à localização dos dormitórios, acreditamos que estes se 

poderiam desenvolver na mesma zona, ao nível superior do claustro sul. 

Se olharmos para a actual estrutura percebemos que o espaço 

correspondente ao primeiro piso já foi interior: 

- Existem janelas nas paredes exteriores do claustro (nascente, poente e 

norte);  

 

    
Fig.C2. 12 - Parede nascente, vista pelo exterior      Fig.C2. 13 - Parede nascente, vista pelo interior 

 

   
Fig.C2. 14 - Parede poente, vista pelo interior           Fig.C2. 15 - Parede norte, vista pelo interior 

 

- Existe um beirado na fachada nascente do claustro que indicia a 

presença de uma cobertura;  

 

   
Fig. C2. 16 – Beirado na parede nascente                  Fig.C2. 17 - Beirado na parede nascente 

Dormitórios 

Vestígio 11 
Localização do beirado 
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- O arranque das decorações/cantarias que 

revestem os cunhais dos dois torreões, faz-se a 

um nível superior do nível desse beirado (cerca de 

1,5m). Esta situação leva-nos a supor que este 

podia ser o ponto mais alto da cobertura do nível 

superior do claustro. 

 

  
Fig.C2. 18 - Hipotético limite superior da cobertura 

 

 

 
Fig.C2. 19 – Simulação de uma possível cobertura      Fig.C2. 20 - Pormenor da terminação da decoração do cunhal  

 

 

 

Do ponto de vista da articulação física, a capela teria muito 

provavelmente uma ligação directa com o claustro superior onde se 

situariam os dormitórios, e com o referido mirante, existindo uma escada 

que faria a ligação ente todos os níveis.  

Encontramos na actual “sacristia” o que resta de uma antiga 

escada, que como veremos no capítulo IV foi interrompida no séc. XX. 

Pensamos que esta escada se desenvolveria ao longo de todo o torreão 

poente. 

 

 

Comunicações verticais 
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Fig.C2. 21 - Escada interrompida na sacristia, situada no torreão poente, junto à capela. 

 

De qualquer forma, consideramos que o espaço referido não seria 

suficiente para albergar todas as celas – muito provavelmente o dormitório 

estender-se-ia para a zona norte do complexo. 

É exactamente nessa zona que consideramos que existia a zona 

comunitária, reunindo funções relacionadas com as necessidades terrenas 

da congregação – cozinha, refeitório, lavabos, rouparia, etc. Todas estas 

funções necessitariam de água e uma das cartas régias atesta-nos essa 

necessidade – em 1776 D. José I emite uma Provisão de Confirmação da 

cedência de um anel de água ao mosteiro, proveniente da fonte de S. 

Bernardo: 

Dom Joze, (…) faço saber que a Donna Abadeça do Real Mosteiro 

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

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

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

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

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

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

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

perpetua segurança da mesma graça necessitava de confirmaçaõ. 

Pedindome fosse servido mandar preparar Provizaõ de confirmaçaõ do 

dito Acordaõ, e visto que allegou a informaçaõ que houve pelo Corror da 

Comarca de Setuval ouvindo os offes da Camara, Nobreza e Povo que naõ 

tiveraõ duvidas, e todos uniformeme convinhaõ na graça pla suppe 

pretendida de hum anel de Agoa extrahida das sobras do Chafariz, que de 

prezente se irigia na praça de S. Bernardo por se naõ seguir prejuizo do 

Povo, e tendo consideraçaõ ao mais que me foi prezente em consulta da 

Meza do Meu Dezembº do Paço. Hey por bem fazer merce á Suppe de lhe 

Anel de água 

Vestígio 11 
Localização da escada 



2º Período de ocupação – Real Mosteiro de Nossa Senhora da Nazareth de Setúbal 

  

 96 

 

confirmar como com effeito confirmo hey por confirmada a datta do Annel 

da Agoa a mma Suppe refere.117 

Seria naturalmente 

mais simples levar a água 

que viria da fonte de S. 

Bernardo à zona baixa da 

clausura (a norte), do que 

a levar à zona mais alta (a 

sul).  

 
Fig.C2. 22 - Relação da fonte (a 
vermelho) com a zona em estudo e 
com o claustro sul (a azul) e 
fotografia da fonte S. Bernardo. 
(2010) 

 

 

 
Fig.C2. 23 - [A Fonte de S. Bernardo e a Rua Nova da Conceição]. Autor: Francisco Augusto 
FLAMENGO (1852 - 1915). Data: s/d. Óleo s/ tela. Colecção particular António Melo. 

  

Para além desta prova, sabemos que esta zona foi também 

reabilitada para o mosteiro, porque no Alvará de 1772, referente à doação 

de um terreno às mesmas freiras, se diz que as obras que estas 

empreenderam no colégio contribuíram para o aformoseamento da praça: 

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

Bernardo do Mostrº de Nossa Senhora da Nazareth, me reprezentarão por 

                                                           
117

 ANTT, Chancelarias Régias, D. José I, L 81, fl.311vº . “Provizão a D. Abbadeça do 

Mostrº de N. Sª da Nazaret de Setubal…”. [Disponível em ANTT, Lisboa, Portugal]. 
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sua pam  qe sendo eu servido por mª real grandeza conceder as suppes para 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mesmo Nascente, como mostrava a planta qe […] a povoar o dº Terreno de 

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

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

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

vila com notavel prejuizo da saude publica;118  

Este documento atesta-nos ainda que a intervenção da 

congregação cisterciense teve duas frentes – a reabilitação do edifício 

devoluto (a sul), e a construção empreendedora (a norte), com contornos 

eminentemente “comerciais”, que lhes viria a garantir o sustento, conforme 

veremos no capítulo seguinte.   

 

 

PEÇAS DESENHADAS POR INVESTIGAR 

 

No decorrer da investigação encontrámos no Gabinete de Estudos 

Arqueológicos de Engenharia Militar / Divisão de Infra-estruturas, um 

conjunto de peças desenhadas relativas a um convento em Setúbal. Pouco 

documentado do ponto de vista arquivístico, os desenhos têm escrito a 

lápis “Convento das Bernardas”. Infelizmente o conjunto não tem acoplado 

qualquer memória descritiva – no entanto, a nota do arquivista deve 

basear-se numa informação que outrora terá acompanhado o projecto: 

Título:[Convento em Setúbal]; Autor: o architecto da Real Fazenda 

Joaquim de Oliveira, e feito por seu f.º; Notas: Descrição baseada em 

catálogo manual. - Contém a seguinte indicação, no canto direito, a lápis: 

"Convento das Bernardas". Não existiu qualquer Convento de Bernardos 

na península de Setúbal, pelo que esta nota não merece confiança119. 

Tudo o que se sabe é que a fachada representada ficava virada a Sul e na 

direcção de Setúbal, que se veria do Convento. - O autor, arquitecto da 

Real Fazenda, esteve trabalhando neste cargo a partir de 1780 

(nomeação) até 1803 (falecimento); veja-se o "Dicionário dos Engenheiros" 

de Sousa Viterbo. - A data atribuída é uma mera referência, por não ser 

                                                           
118

 ANTT, Chancelarias Régias, D. José I, L10, fls. 276 e 277. “Alvará de doação Real do 

Terreno de Palhaes em Setúbal”. [Disponível em ANTT, Lisboa, Portugal]. 
119

 Conforme vemos neste capítulo, existiu um convento de freiras bernardas em Setúbal. 
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possível determiná-la com maior precisão. - Marca de água J. Whatman & 

W. Balston. - Sobre os documentos desta colecção ver 3817-4-56-50. -

Natureza do documento, segundo classificação definida pela DSE: 

edifícios. - Cota antiga: A9; G1; P1; Nº 36A (v1962). 
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Fig.C2. 24, Fig.C2. 25, Fig.C2. 26 - Título: [Convento em Setúbal]; Autor: o architecto da Real Fazenda Joaquim de 
Oliveira, e feito por seu f.º; Data: s/d. Conjunto de 3 peças desenhadas. GEAEM/DI. 

 

Tanto quanto sabemos, o único convento de bernardas que existiu 

em Setúbal foi o Real Mosteiro de Nossa Senhora da Nazareth. Parece-

nos aceitável que não se vislumbrando a hipótese de retornar às origens, a 

congregação quisesse construir uma igreja e aperfeiçoar o edifício à 

clausura, pelo que colocamos a hipótese da encomenda de um projecto. 

No entanto, existe um conjunto de situações que não nos permite 

relacionar o projecto com o local da implantação jesuíta. 

Em primeiro lugar, a representação do terreno é num ponto alto e o 

edifício desenvolve-se num plano inclinado, orientação norte-sul, tal como 

o terreno de implantação. No entanto, as vertentes nascente e poente são 

representadas como verdadeiros fossos em torno do edifício, situação que 

não se verifica na zona de Palhais.  

 

Por outro lado, o desenho da arcada que aparece no corte é em 

tudo semelhante à arcada que encontrámos na zona norte da implantação: 

os arcos são de volta perfeita, os vãos estão tapados até à zona de 

arranque do arco e, se contarmos em planta o número de arcos da secção 

menor do claustro, verificamos que correspondem ao mesmo número de 

arcos que existem dentro da actual tipografia. 
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Fig.C2. 27 - Arco da zona da tipografia                      Fig.C2. 28 - Arco da zona da tipografia 

 

 
Fig.C2. 29 - Localização da arcada existente no interior do edifício limítrofe, assinalado sobre modelo 
tridimensional do existente (sem representação das coberturas na área correspondente à tipografia. 

 

A contrapor esta coincidência formal, os dados apresentados no 

desenho que nos permitem orientar o edifício no espaço, levam-nos a 

pensar que é impossível fazer corresponder o desenho da arcada aos 

arcos existentes. 
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Fig.C2. 30  
Transposição para 
escala métrica da 
planta do convento e 
sobreposição com a 
planta actual. 
Tentativa de 
sobreposição da 
arcada do claustro 
sobre os arcos 
existentes (a 
laranja). Note-se a 
vermelho as 
barreiras físicas que 
impossibilitariam a 
implantação. A azul, 
o edifício em 
análise. 

 

 

 

O REGRESSO AOS MOSTEIROS DE ORIGEM 

 

O edifício de Setúbal acolheu durante pouco mais de uma década 

as religiosas de Nª Srª da Nazareth do Mocambo (Lisboa) e de Nª Srª da 

Assunção de Tabosa (Viseu). Este período de tempo foi o suficiente para 

que as religiosas de Lisboa vissem o seu mosteiro reconstruído (ao qual 

retornaram em 1782) e as de Tabosa vissem o seu destruído. 

Efectivamente, as freiras de Tabosa empreenderam tudo o que possuíam 

na reabilitação do edifício de Setúbal, chegando ao ponto de vender telhas 

e cantarias do seu próprio mosteiro. Ao retornarem às origens foram 

obrigadas a subsistir durante muito tempo da caridade e de esmolas da 

ordem cisterciense. O que é ainda mais irónico, é que, apesar de terem 

sido as bernardas de Tabosa a investir nas obras, a propriedade dos 

edifícios reconstruídos em Setúbal, viria a beneficiar apenas as bernardas 

de Lisboa.  

Quando Dª Maria I iniciou o governo de Portugal rapidamente 

mostrou todo o seu carinho pela vida monástica tendo-se revelado 

complacente com os mosteiros extintos que logo reabriu, devolvendo-lhes 

quer as religiosas que neles tinham professado como todos os bens que 

pôde recuperar e que a eles pertenciam. Entre os mosteiros femininos que 

se recuperaram estava o mosteiro de Tabosa cujo templo e todos os 

edifícios regulares tiveram de ser reedificados, já que se apresentavam em 

avançado estado de ruína provocada pelos anos de ausência das 

religiosas e exposição ao desgaste do tempo. (…) Quando as religiosas 

chegaram de novo a Tabosa não possuíam rendas e os dotes há muito 

que se haviam esgotado, canalizados para a conclusão do mosteiro de 

Setúbal. 
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