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A influência das freiras bernardas sobre as transformações no 

edifício não se resume ao período em que o habitaram. Um segundo 

período de posse balizado entre 1782120 e 1909121, é caracterizado por um 

fenómeno que altera irremediavelmente o que restava do edifício inaciano. 

Em 1834 dá-se a expulsão das ordens religiosas; no entanto, foi permitido 

às ordens femininas o usufruto das casas regulares e dos seus bens até à 

morte da última freira122. Uma vez regressadas às suas origens e não 

precisando do edifício para viver, parece-nos que resolveram usar as 

propriedades de Setúbal como fonte de rendimento, iniciando um 

irreversível processo de desmembramento da propriedade.  

 

DE CASA DE DEUS A CASA DA ÓPERA 

 

 Almeida Carvalho dá-nos conta de uma dessas rentabilizações: (…) 

parece porém que nos princípios do anno de 1803 de que se tratara da 

construção de um novo theatro começando então as obras. Foi edificado 

na Rua de Santa Maria, por detrás da egreja, e nas casas das religiosas da 

Ordem de S. Bernardo. Tinha um sufficiente espaço, com platea, e duas 

ordens de camarotes, tudo feito com gosto e aceio, e segundo as 

condições da época. As obras e Administração estavam a cargo dos bens 

daquellas religiosas e padre Carlos Caetano de Sousa. A porta principal 

era para a Rua de Santa Maria, com frente para o Largo do Corpo Santo e 

hoje com o nº 20. O theatro da Rua de Santa Maria conservou-se até ao 

anno de 1823. Dissenções havidas entre o administrador o Pe Carlos 

Caetano de Sousa, o Juiz de Fora deram em resultado acabar-se o 

theatro. Em certa occasião negou-se o administrador alugar o theatro a 

uma companhia ou sociedade de actores, o Juiz de Fora ordenou-lhe que 

entregasse a chave, o padre obedeceu, fazendo entrega da chave 

mandando ao mesmo tempo destelhar o theatro. E como ninguém 

quisesse representar e menos assistir a espectaculos nocturnos ao ar livre, 

acabou o theatro.123  

 Confrontámos estes dados com o inventário dos bens do mosteiro 

(AHMF) e encontrámos um item datado de 1882 que atesta esta 

informação: …Foro quatro mil reis – (…) imposto em um terreno e ruinas 

da antiga casa da opera, actualmente edificado um armazém situado na 

travessa de Santa Maria ou Largo do Corpo Santo, de que era emphyteuta 

Augusto da Silva hoje, Henrique Ahrens (…). 124  Confirmada a ligação, 

fizemos uma busca nos registos mais antigos da Conservatória do Registo 

Predial para identificar o sítio exacto onde se localizava a casa da 

ópera/teatro de Stª Maria. De acordo com o artigo matricial, no lugar da 

antiga casa da ópera já não existia apenas 1 armazém, mas sim 2: Prédio 

que se compõe de dois armazéns, situados em Setúbal, na R. de Santa 

                                                           
120

 Data de retorno aos conventos de origem. 
121

 Data da morte da última freira. 
122

 Que neste caso, se dá em 1909. 
123

 ADS. Fundo Almeida Carvalho, Cota 118/3, fl. 142 a 146 
124

 ANTT. AHMF. Cx.1995. Real Mosteiro de Nª Srª da Nazareth do Mocambo. 
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Maria, com os números de polícia 18 e 20, (…) Certidão feita em 15 de 

Junho de 1872 (….) e declaração complementar apresentada (…) por 

Henrique Ahrens (…). O 1º aditamento a este artigo, mostra-nos que em 

1911 já se haviam feito obras nos armazéns: …o prédio (…) acima 

descripto, consta actualmente de forno de cozer pão, lojas, primeiro e 

segundo andar sem marcação policial, construido no lugar onde estavam 

os dois armazéns que constituiam o mesmo prédio. (…). Todas estas 

descrições correspondem a um prédio onde há décadas funcionou a tão 

famosa padaria “A Primorosa”125, e mais recentemente a padaria Stª Maria. 

  
Fig. C3. 1 – Excerto da foto Comício republicano (passagem do povo na Rua do Corpo Santo). AFAR. 

Colecção Fotográfica Américo Ribeiro, cliché nº 67 A:, data: 1908. 

                    
 
Fig. C3. 2 – Localização do edifício da padaria       Fig. C3. 3 - Reclamo “A Primorosa”. O Independente 

 de Setúbal, ano 3, 19 -11-1908,  nº109.  
 

 Não desmerecendo a importância patrimonial destes 

estabelecimentos (teatro e padarias) na história desta cidade, existe algo 

de grande importância no seio desta estória. É que a obra de 

transformação dos armazéns em casa comercial, já encabeçada por José 

                                                           
125

 Inaugurou-se no sábado passado uma grande padaria e confeitaria na R. de Santa 

Maria, (…). É um estabelecimento de bom gosto, montado com todas as exigências 

hygienicas e de luxo. (…). “A Primorosa”, O Independente, ano 2, 13 Agosto de 1908, nº95. 



DE COLÉGIO DE S. FRANCISCO XAVIER A PALÁCIO FRYXELL 

Análise arquitectónica 

 
107 

Eduardo Ahrens126 causou alguma celeuma: Na demolição d’uma parede 

da antiga capella que a Companhia de Jesus possuia ao fundo da Rua do 

Corpo Santo, n’esta cidade, demolição que o Sr. José Eduardo Ahrens 

mandou fazer para a edificação de um prédio, foi encontrada uma lápide 

com a seguinte inscrição: S. DE ANDRE VELHO FREIRE COMENDADOR 

DE CHRISTO E DE D. FELIPA DE PAREDES LASSO SUA MULHER 

FUNDADORES DESTE COLLEGIO. 1663. Debaixo da lápide referida se 

encontram vestígios d’uma escada que conduz a um carneiro, cuja 

exploração ainda não foi possível effectuar por motivo dos materiais ali 

accumulados.(…) Também no mesmo local a metro e meio de 

profundidade se encontraram duas pedras de rosso tendo uma dellas 

lavrada em ambas as faces duas cruzes de Malta ou de Christo, uma de 

cada lado, e a outra, d’um lado a cruz de Malta ou de Christo e do outro a 

cruz romana. (…).127 Esta notícia surge transcrita em 1910 no vol. XVII do 

Boletim da Real Associação de Architectos Civis e Archeólogos 

Portugueses. Em 1936, Cordeiro de Sousa refere-se à lápide na obra 

Inscrições Portuguesas do Museu do Carmo, identificando-a como item 

LXIV do espólio do museu. Infelizmente, desse ano até à presente data, 

algo levou ao desaparecimento desta peça de valor incalculável para a 

história do colégio da CJ de Setúbal. Contactado o Museu do Carmo e 

apesar de, tanto quanto sabemos, a instituição não ter mudado de sítio, 

não foi possível localizar a lápide.  

 Para além dos túmulos dos fundadores, podemos garantir que 

existiam mais túmulos de cidadãos ilustres de Setúbal na Igreja de S. 

Francisco Xavier e que se perderam com a construção do novo edifício. 128   

Em 2001, e sem se aperceber disso, a equipa de arqueologia da 

CMS contribuiu para a preservação do património jesuíta. Chamados a 

uma escavação da Portugal Telecom encontraram quatro pedras antigas – 

duas que crêem ser pedras de construção, outra com um resquício de 

                                                           
126

 Filho de Henrique Manuel Ahrens (antigo proprietário) e de Ana Raquel de Amorim 

Viana.  
127

O Elmano, 29 Maio de 1907  
128

 António Cobellos de Andrade Cavalleiro da ordem de Santiago, oriundo i morador desta 

Villa de Setuval, filho legitimo i primogenito do Senhor António Antunes de Valladares e da 

Senhora Maria Cobellos de Andrade já defuntos (…)estando em meu perfeito juizo e 

Intendimento, e handando(?) de peé(?), conhecendo a certeza da morte e ignorando o 

tempo e hora em que Deos será servido levarme para si da vida prezente e desejando por 

minha Alma no caminho da salvação, determiney ordenar e fazer este Testamento e dispor 

da minha ultima vontade na forma seguinte. (…)O meu Corpo amortalhado e composto com 

o manto e habito de Cavalleiro da Ordem de que sou professo, segundo a uzança das 

Pessoas da minha graduaçaõ, posto em Caixaõ Coberto de Luto e com o maior adorno (?), 

Peço ao Reverendissimo Reytor que no tempo do meu falecimento prezidir no Collegio de 

Sam Francisco Xavier desta Villa, me queira fazer esmola e mereça conceder Licença para 

que seja sepultado na sua Igreja, por terem feito a outros seus predecessores o mesmo a 

minha avo e may, por sermos Irmaõs sempre da Companhia, e vizinhos mais chegados, de 

quem recebemos muitos beneficios e dos Reverendos Padres Provinciais a dita Licença de 

palavra, e assim logo com submissaõ de Servo ao Padre Reytor me faça a dita mercê, no 

que terey grande consolaçaõ e com o seguro della será meu Corpo tresladado ao dito 

Collegio, aonde se me faraõ as exequias, com officio de corpo prezente e missa cantada e 

se diraõ as missas que comodamente se poderem dizer na dita Igreja no mesmo dia pella 

minha Alma. ADS. JUD/JORSTB, “Testamento de António Cobellos de Andrade”. 

[Disponível em ADS, Setúbal, Portugal]. Transcrição de A. Cunha Bento. 

A igreja de S. Francisco 
Xavier do extinto colégio 

da CJ 
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incisão circular, e uma última, afeiçoada, na parte gravada (…). Apresenta 

uma gravação em baixo relevo de 

uma Cruz de Cristo129. A peça gerou 

alguma discussão, relativamente à 

sua função – uns defendiam que se 

tratava de uma estela funerária, 

outros de um marco de propriedade, 

tendo sido esta a hipótese 

considerada mais viável.  

Concordamos com a opinião 

dos que a consideram um marco de 

propriedade. O facto de só estar 

afeiçoada de um dos lados, aliado ao 

facto de sabermos agora que as 

pedras encontradas junto à lápide dos 

fundadores do colégio estavam 

trabalhadas em ambas as faces, leva-

nos a considerar que a peça podia 

ser um marco de propriedade de 

André Velho Freire, comendador da 

Ordem de Cristo.                                     Fig. C3. 4 - Pedra com a gravação da cruz da 

  Ordem de Cristo  

 

A planta de 1805, levantada em 1804 por Maximiano José da Serra 

demonstra que já não havia nem igreja nem convento (note-se que todas 

as igrejas estão representadas num tom de rosa mais intenso e que na 

legenda não existe qualquer referência a antigo colégio jesuíta ou ao 

mosteiro de bernardas). Conforme vimos, esta situação é justificada pelo 

facto de as freiras já terem regressado às suas origens e de a igreja ter 

sido transformada em teatro.  
 

 
Fig. C3. 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. A azul, zona em análise. 

                                                           
129

 NETO, José Luís; LOPES, Luis Manuel Alves; CÂNDIDO, Maria João. “Material 

Arqueológico proveniente da zona da igreja de Santa Maria”. Subsídios para o Estudo da 

História Local. Ano 1, Nº1, pp.65 a 76. 

Vestígio 12 
Localização da pedra 
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Apesar de não estarem referenciados esses equipamentos, é 

perfeitamente possível identificar em planta a antiga cerca jesuíta e a 

propriedade das freiras bernardas, surgindo como um polígono único, sem 

representação de claustros ou pátios. A representação feita corresponde à 

implantação dos edifícios que actualmente circundam o denominado “pátio 

Gago da Silva”, um complexo industrial e o palácio Fryxell, apenas 

interrompidos pela linha férrea, de construção posterior. 

 

                                                        
Polígono correspondente à cerca jesuíta, desenhado sobre planta de 1804/05 e sobre planta actual. À direita, foto de vista actual da 

vertente norte do complexo, também conhecida como Pátio Gago da Silva. 

 

PRÉDIOS DE RENDIMENTO PARA CISTER 

 

Se a planta nos permite sugerir que os actuais edifícios já estavam 

construídos em 1804, a análise dos bens imóveis da congregação 

cisterciense130, dá-nos sérios indícios de que se tratam de construções 

executadas entre a segunda metade do séc. XVIII, e primeira metade do 

séc. XIX. 

 Sabemos, conforme vimos no capítulo anterior, que as bernardas 

tiveram de adequar a sua clausura ao edifício do colégio jesuíta e que 

conjuntamente com este, herdaram também toda a área da cerca e 

construções lá existentes. Segundo a descrição, para além de palheiros, 

cavalariças e cozinhas, só são referidas mais trez casas altas 131 . No 

entanto, no auto de avaliação dos foros da congregação encontramos 

referência a muitos mais imóveis, cuja descrição corresponde às 

características actuais do edificado. Esta situação leva-nos a crer que os 

mesmos imóveis foram construídos por ordem das freiras bernardas, com 

o objectivo de garantir rendas mensais para o seu sustento, um pouco à 

semelhança do que fizeram com a igreja jesuíta. Segue-se uma transcrição 

parcial dos foros, relacionando os que estariam situados na praça de S. 

Bernardo (actual praça de Quebedo), com os edifícios existentes: 

 

 

                                                           
130

 Existem várias descrições semelhantes, mas a mais antiga data de 1859. 
131

 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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4. O domínio directo do foro de 

cem mil reis, ...[?] com vencimento 

pelo S. João e Natal, imposto em 

cinco propriedades contiguas sitas 

na Praça de S. Bernardo chamada 

Palhaez, as quaez se compõe de 

loja e andar de que são 

emphyteutas os herdeiros de José 

Joaquim d'Oliveira e Silva. (…) 

6. O domínio directo do foro de 

vinte mil reis, ...[?] com vencimento 

pelo S. João e Natal, imposto em 

uma propriedade de casas 

situadas na Praça de Palhaes que 

se compõe de duas lojas, dois 

sobrados, duas águas furtadas e 

um escada que a tudo dá serventia 

de que era emphyteuta Augusto da 

Silva hoje Dona Maria Inocencia 

d'Amorim Vianna. (…)  

8. O domínio directo do foro de 

vinte e quatro mil reis, ...[?], 

imposto em um chão onde existe 

uma propriedade de casas que 

foram incendiadas ... [?] situada da 

parte de fora das muralhas da 

ladeira de S. Sebastião de que era 

emphyteuta Francisco Bezerros 

hoje, Francisco José Pereira. (…) 

 

 Os edifícios estavam situados numa das principais praças de 

Setúbal, onde se fazia o render da guarda, mas que necessitava de 

melhoramentos. De resto, como vimos no capítulo anterior, já em 1772 a 

congregação cisterciente tinha demonstrado vontade de “compor” a praça: 

(…) porqe as Suppes  em a nova obra do seu Mostrº tinhaõ feyto pela pe Sul 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A influência do edificado 
na malha urbana - A Praça 
de S. Bernardo / Praça de 
Quebedo 
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palmos de fundo, o qual estava entre a fortificaçaõ da muralha nova e 

velha da Vª e onde se faziaõ as paradas do Regmto militar.132 

  Não encontramos edifícios construídos do lado do nascente, mas 

encontramos os edifícios já referidos a “aformosear” a vertente sul da 

praça. De resto, as obras de tratamento paisagístico da praça datam de 

1901, altura em que a CMS apresenta o Projecto para a regularização da 

Praça do Quebedo, empedramento em ruas e passeios, canalização para 

esgoto d’águas e escadaria dando acesso ao novo tribunal judicial.133 
 

 
Fig. C3. 6 - Planta do “Projecto para a regularização da Praça do Quebedo, empedramento em ruas e 
passeios, canalização para esgoto d’águas e escadaria dando acesso ao novo tribunal judicial”. ANTT. 
Ministério do Reino. D.G.A.P.C./2ª Repartição. Mç.5233, Lvº 29, p.645.  
 

 
Fig. C3. 7 - Postal ilustrado "Setúbal (Portugal) - Praça de Quebedo e Tribunal". Editor: Castro e 
Oliveira. Ano de Circulação: 1911. AFAR 

                                                           
132

 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]. 
133

 ANTT. Ministério do Reino. D.G.A.P.C./2ª Repartição . Mç.5233, Lvº 29, p.645. 
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Ainda no que se refere às propriedades das freiras bernardas e 

para além das propriedades sitas noutras ruas, existiriam outras duas na 

Praça de S. Bernardo, que não conseguimos localizar: 

 

1. O domínio directo do foro de dez mil reis, com vencimento pelo S. João 

e Natal, laudemio de quarentena imposto em um prédio de casas com 

quintal sito na Praça de S. Bernardo vulgarmente chamada a Praça de 

Palhaez em Setúbal de que era emphyteuta Augusto da Silva e 

actualmente Dona Maria Inocencia d'Amorim Vianna. (…) 

7. O domínio directo do foro de dez mil reis, imposto em uma morada de 

casas situadas na Praça de Palhaez que se compõe de loja primeiro andar 

e águas furtadas de que é emphyteuta António de Almeida Fortuna. (…) 

 

No início do séc. XX o caminho-de-ferro chega à zona de 

Palhais134, tendo um impacto avassalador não só do no sistema urbano, 

como nos edifícios que colidem com o plano do seu traçado. Conforme se 

vê na planta, o complexo edificado foi cortado pela construção da linha de 

caminho-de-ferro e muitos dos terrenos/edifícios na zona foram 

expropriados e demolidos.  

 

 
 

Fig. C3. 8 - Planta “Caminhos de Ferro do Sul e Sueste – Prolongamento de Setúbal ao Caes”. Centro 
Nacional de Documentação Ferroviária. Fundação Museu Nacional Ferroviário – Armando Ginestal 
Machado. Linha do Sul e Sueste. A laranja, demarcação da zona em estudo. 

                                                           
134

A primeira fase de construção da "Linha do Sado", iniciada em 1904 e concluída em 

1907, foi o prolongamento da linha existente desde 1861. Houve necessidade de ligar a 

estação principal de Setúbal com a zona ribeirinha, procedendo-se para isso à construção 

de um túnel que ligaria a zona de Palhais ao Sado, rompendo a zona das Fontainhas. 

 

O caminho-de-ferro 
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Fig. C3. 9 - [Inauguração do túnel do Quebedo]. Autor: s/n; data: s/d. Disponível em 
http://sociedadesetubalense.blogspot.com/]. 

 

             
Fig. C3. 10 - Túnel. Foto 2010                                 Fig. C3. 11 - Zona de corte/interrupção do complexo 

 

    

Esta situação pode justificar a ausência dos dois edifícios referidos 

nos autos de inventariação dos foros da congregação. Um dos registos de 

edifícios expropriados que encontrámos, situava-se exactamente no 

extremo nascente do complexo: 

 Termo de contrato de expropriação amigável feito com D. Eufemia 

Rosa da Conceição, Solteira, residente n’esta cidade de Setubal; 

Freguesia de S. Sebastão; Concelho de Setúbal; Superfície de terreno 

expropriado: 69,55m2 de casa de primeiro e segundo andar; Importância 

do preço contratado: 1:900$000. Aos vinte sete dias do mês de Novembro 

de mil novecentos e três, (…) achando-se presentes o respectivo 

Administrador (…), e o (…) representante da Direcção do Caminho de 

http://sociedadesetubalense.blogspot.com/
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Ferro do Sul e Sueste, (…) comigo (…) escrivão da mesma Administração 

compareceram a proprietária (…) e declararam que se achava 

amigavelmente contratada a expropriação de toda a casa que a vendedora 

possue na praça de Quebedo com a superfície total de sessenta e nove 

metros e cincoenta e cinco decímetros quadrados com os números 61 e 

62, que são adquiridos livres e allodiaes pella Direcção dos Caminhos de 

Ferro do Sul e Sueste para a construção do caminho de ferro da estação 

de Setubal ao Caes da sua propriedade cuja natureza é uma casa e se 

denomina casa d’abitação, situada na Praça de Quebedo n’esta cidade, 

freguesia de S. Sebastião a qual parte do nascente com Francisco José 

Pereira, do poente com José Joaquim de Oliveira, do norte com a Praça de 

Quebedo, do sul com Francisco José Pereira (…).135 

Ainda assim, mesmo com a perca destes edifícios, o complexo das 

freiras bernardas continuou a marcar a praça: 

Quem desembarcando na estação do caminho de ferro do sul em 

Setubal, tomar, para penetrar no interior da cidade, pela estrada de S. 

João, (…) desemboca na praça de S. Bernardo, vulgarmente chamada 

Palhaes. (…) Ao entrar pois na praça de Palhaes desafia a atenção do 

forasteiro uma correntesa de prédios que de nascente ao poente á sua 

vista se apresenta. Esta fileira de janelas similhantes em tudo a uns ninhos 

de corujas, tem o nome de “Freiras Bernardas”136   

Note-se porém que existem alguns edifícios dentro do chamado 

pátio Gago da Silva, que não são descritos nos autos de avaliação do 

convento cisterciense. 

 

  
Fig. C3. 12 - Entrada do pátio          Fig. C3. 13 - Edifício construído no interior do pátio Gago da Silva 

 

No que se refere à descrição do património das religiosas, é 

importante constatar que nunca aparece a denominação de pátio Gago da 

Silva – nas confrontações do edificado são referidos quintais particulares e 

o Pátio das Pretas137. Este topónimo não consta dos três primeiros roteiros 

toponímicos setubalenses que conhecemos, editados em 1891, 1892 e 

                                                           
135

 Centro Nacional de Documentação Ferroviária. Fundação Museu Nacional Ferroviário – 

Armando Ginestal Machado. Linha do Sul e Sueste.“ Termo de contrato de expropriação 

amigável”.  
136

 FREIRE, Henrique. “A Prophecia ou a edificação do Convento de Jesus – Tentativa 

histórica setubalense”, 1864, pp.39. 
137

 Infelizmente não conseguimos chegar à origem desta denominação… 

O Pátio Gago da Silva 
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1913. Aparece pela primeira vez num trabalho idêntico editado por Pinto 

Guimarães (não datado, mas saído dos prelos na segunda metade da 

década de 1920). Num outro roteiro, datado de 1928, volta a constar a 

mesma indicação: “Gago da Silva (Pátio). Freg. de Santa Maria. Na Praça 

de Quebedo, n.º 23 (particular)”. 138 

 Quem era então Gago da Silva? A primeira referência que temos a 

José Gago da Silva dá-o como colaborador do periódico local República, 

publicado entre 1 de Janeiro de 1910 e 1 de Dezembro de 1917, e porta-

voz local das posições do Partido Democrático, de Afonso Costa – o 

“herdeiro” do Partido Republicano que conduzira Portugal à Revolução de 

5 de Outubro de 1910. Aliás, Gago da Silva foi um dos assinantes dos 

Estatutos do Centro Republicano Democrático de Setúbal (…), impressos 

em 1915. Em 1919, pela mão do industrial Vitorino Moreira (?) Rodrigues 

(?-1944), deu entrada no elitista Club Setubalense. Então, Gago da Silva é 

identificado como industrial. 139  

Natural de Loulé, Gago da Silva veio para Alhos Vedros e Setúbal, 

onde instalou a sua habitação principal. É aqui que conjuntamente com a 

esposa, Maria de Sousa Calçada [e Silva] cria a sua numerosa família140. 

No final da década de 20 a família transfere-se para Lisboa porque todos 

os filhos frequentam cursos universitários. É também no final dessa 

década que Gago da Silva começa a dedicar-se à indústria e comércio de 

conservas de peixe, sedeado em Peniche, movimentando-se entre esta 

vila e Lisboa. A par dos negócios foi acumulando um vasto património 

imobiliário, em terrenos e habitações, parte dele composto por alguns 

quarteirões de habitações térreas, em redor da sua fábrica de Peniche, por 

exemplo, e destinadas aos trabalhadores.141   

Viria a falecer, em Lisboa, a 10 de Setembro de 1956, com 81 anos. 

Ao noticiar o funesto sucesso, O Setubalense dá-o como “antigo industrial 

e negociante de cortiças, em Setúbal”. (…) O funeral teve lugar a 11 de 

Setembro daquele ano, saindo da residência do defunto – no Largo da 

Princesa, 24, r/c, Dto. (a Pedrouços)142 – para o Cemitério dos Olivais.143 

Analisando a descrição predial dos edifícios daquela zona, 

encontramos o nome de José Gago da Silva como proprietário de alguns 

dos edifícios que pertenceram às freiras bernardas, mas também de outros 

que existem no local.  

 

                                                           
138

 Excerto de um trabalho inédito e gentilmente cedido pelo Sr. Carlos Mouro. 
139

 Idem. 
140

 Descendentes de José Gago da Silva: Idalina Gago da Silva [Machado], casada com o 

Eng.º Eurico Gonçalves Machado; Maria Gago da Silva, pintora e professora da Escola 

Industrial do Porto; Maria José Gago da Silva [Serradas Duarte], casada com o professor 

Serradas Duarte; Maria da Conceição Silva; Dr. Artur Gago da Silva, casado com Lúcia 

Leone Parreira [Gago da Silva]. Aquando do falecimento, Gago da Silva tinha 23 netos. 

(Excerto de um trabalho inédito e gentilmente cedido pelo Sr. Carlos Mouro. 
141

 Páteo Gago da Silva – Praça do Quebedo, 26 a 40. Setúbal. Prospecto não editado, 

gentilmente cedido pelo Sr. António Correa Figueira, bisneto de José Gago da Silva. 
142

 Em Lisboa. 
143

 Excerto de um trabalho inédito e gentilmente cedido pelo Sr. Carlos Mouro. 
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Fig. C3. 14:  
A laranja, construção do período de ocupação jesuíta; A amarelo, construção do período de ocupação 

cisterciense. Proprietarios:      José Gago da Silva;     Ahrens;      Guilherme Pereira;     António Ribeiro; 

   Herdeiros de Augusto Pereira da Silva. 

 

 A análise da planta anterior mostra que o proprietário com maior 

número de edifícios naquele pátio era efectivamente José Gago da Silva. 

Mas o proprietário não se limitou a adquirir edifícios já existentes. Para 

além disso, mandou construir um grande edifício no interior do pátio – que 

supomos ser um prédio de rendimento -, um armazém – que relacionamos 

com a suposta actividade comercial e industrial de cortiça -, e um arco que 

marca a entrada no pátio.  

 

 
Fig. C3. 15 - Projecto de um prédio que José Gago da Silva pretende construir em terreno que possui n’um pateo situado ao Sul da 
Praça de Quebedo. 1920. AHCMS. Processos de obras particulares. Cota: P.O. 79-1920 

 

 
Fig. C3. 16 - Projecto de ampliação de um prédio que José Gago da Silva está a construir em terreno que possui n’um pateo situado 
ao Sul da Praça de Quebedo. 1921. AHCMS. Processos de obras particulares. Cota: P.O. 1-1921 
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Fig. C3. 17 - Projecto de um armazém que José Gago da Silva pretende construir dentro do seu quintal 
situado na Praça do Quebedo. 1924. AHCMS. Processos de obras particulares. Cota: P.O. 150-1924 

 

 
Fig. C3. 18 - Projecto de um arco que José Gago da Silva pretende construir na entrada do seu quintal, 
sito na Praça de Quebedo. 1924. AHCMS, Processos de obras particulares. Cota: P.O. 18-1924 
 

 

Não conseguimos apurar se o espaço onde Gago da Silva se 

sediou em Setúbal serviria apenas para instalar a sua numerosa família ou 

se havia também intenções de desenvolver os seus negócios. 

Desconhecemos com que objectivo mandou construir os três edifícios 

apresentados, mas em nenhum deles se refere qualquer ligação à 
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indústria. No entanto, no extremo nascente do pátio existia um complexo 

fabril muito bem estruturado que pode ter atraído Gago da Silva: um 

espaço onde outros industriais tinham desenvolvido negócios de fabrico de 

conservas alimentícias e de transformação de cortiça. Esta zona divide-se 

em dois grandes prédios, inscritos na conservatória do registo predial com 

os nºs 2865 e 1189. 

 

 
Fig. C3. 19 - Planta com divisão predial. 

 

 

DE CASA DE DEUS A CASA DA MÁQUINA 

 

A primeira referência que encontrámos, relativa a ocupação 

industrial na antiga cerca jesuíta, data de 1861. O periódico “O Correio de 

Setúbal”, publica nesse ano um longo artigo 144  sobre a indústria 

conserveira na cidade. Na peça, intitulada “Fábricas Setubalenses - III”, é 

referido o seguinte: 

 O Sr. Herlitz145  é um mancebo a quem a natureza se lembrou 

d’ornar com os dotes d’espirito, e a fortuna com os bens da terra. (…) A 

indústria que lhe pareceu, não diremos mais vantajosa mas mais variada, 

foi a das conservas alimentícias. O Sr. Gustavo Herlitz associou-se com 

outro proprietário, e começou a edificar de seu pé uma fábrica, em que tem 

gasto bastante, mas à qual nada falta. O edifício é situado na ladeira de S. 

Sebastião, ao canto da Praça de S. Bernardo (vulgo Palhaes). Innumeras 

maquinas mandadas vir de propósito, ornam o atelier dos artistas que 

                                                           
144

 Divido em três edições: nº40 (3Novembro de 1861), nº41 (10Novembro de 1861) e nº42 

(17 Novembro de 1861). 
145

 Gustavo Carlos Herlitz  

Herlitz e a fábrica de 
conservas alimentícias 
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fazem as caixas, ou melhor dito, que rematam as caixas que as maquinas 

preparam, pois que filetes, fundos, tampas, etc, é tudo feito por ellas, 

bastando só meter a folha para n’um instante sahir propmpta. 

 A cosinha, larga, espaçosa e au rez de chaussé, é sita um pouco 

arredada do corpo do edifício, para evitar qualquer sinistro, que, partindo 

d’ella, podesse devorar toda a fabrica. A casa para enxugar o peixe é 

também d’um gosto novo e adequado, com magníficos taboleiros e 

perfeitamente ventilada. Tudo ali tem sua casa ou armazém particular, 

tendo ao todo a fábrica sete casas e três armazéns. A fabrica fica a alguma 

distancia da baixamar, rasão pela qual há n’ella uma carroça com a 

competente alimária, que persistindo ali sempre, tem cavalhariça. A fábrica 

tem além d’isso uma pequena horta e poço com água para serviço da 

fábrica, e para não custar tanto o esgotamento, o Sr. Herlitz fez vir 

d’Inglaterra uma bomba (…).146      

 De acordo com Albérico Afonso e Carlos Mouro147, Herlitz erigiu 

esta unidade fabril, associado com seu tio António Maria Jales, proprietário 

e negociante, residente em Setúbal. A confiar nas informações de Almeida 

Carvalho, a fábrica teria sido estabelecida em 1860. Em 1863, porém, 

associa-se com dois outros setubalenses, João Sesinando de Freitas 

Júnior e José Maria Lapido, pois que seu tio lhe havia “manifestado o 

desejo de desfazer a mesma sociedade (…)”. Em 13 de Março de 1865, já 

João Sesinando de Freitas Júnior havia “arrematado em hasta pública a 

terça parte dos utensílios, conservas e mais pertences da fábrica de 

conservas alimentícias (…) pertencente à massa falida de seu filho”, terça 

parte que, então, vende a Herlitz e Lapido que na sequência se constituem 

em sociedade em 29 do mesmo mês e ano.   

 Relativamente à zona onde Herlitz se instalou, não restam dúvidas 

de que se trata da área anteriormente ocupada pelos jesuítas: a ladeira de 

Sebastião corresponde à actual R. Dr. Vicente José de Carvalho e a Praça 

de S. Bernardo à actual Praça de Quebedo. Relativamente ao prédio 

ocupado e apesar da descrição predial do prédio nº 2865 nunca referir o 

nome de Herlitz, a descrição das confrontações do prédio nº 1189, atestam 

a sua presença: confronta do Norte com quintaes e armazem de Gustavo 

Carlos Herlitz (…).148 

 Segundo o periódico atrás referido o industrial começou a edificar 

de seu pé uma fábrica, sugerindo que não foram aproveitados edifícios 

existentes. Existe de facto um edifício (que designaremos como armazém 

A) que pela sua linguagem se distancia dos restantes, levando-nos a crer 

que se pode tratar de um vestígio da fábrica de conservas alimentícias de 

Herlitz.  

                                                           
146

 “O Correio de Setúbal”, nº42, 17 Novembro de 1861 
147

 AFONSO, Albérico; MOURO, Carlos. Linhas de evolução da indústria conserveira em 

Setúbal. “Actas do 1º Encontro de Estudos Locais do Distrito de Setúbal”.  
148

 Conservatória do Registo Predial de Setúbal. Registo de Descripções Prediaes, Livro 

B11,  fls 230v, “Descrição predial do prédio nº1189”. 
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Fig. C3. 20 - Armazém A                                                                Fig. C3. 21 - Alçado nascente 
 

 Sabemos que em 1871, o conjunto já pertencia a Francisco José 

Pereira (Júnior), e era descrito como Predio que se compõe de três prédios 

urbanos conjuntos e d’um quintal com armazéns, situado na ladeira de S. 

Sebastião, freguesia de S. Sebastião, concelho de Setúbal. Confronta do 

Norte com Praça de S. Bernardo, para onde tem os números de polícia 56 

e 57, com casas de que são emphyteutas os herdeiros da viúva de António 

Rodrigues de Carvalho e casas de que é emphyteuta Jozé Joaquim 

d’Oliveira e Silva; do Sul com prédio que foi de Agostinho Rodrigues 

Albino; do nascente com a dita ladeira de S. Sebastião para onde tem os 

números de polícia 14 e 15 e do poente com […] do quintal de que são 

emphyteutas os herdeiros de Augusto d Silva e muralha da fortificação. 

(…).149  

 Em Março de 1905, Francisco José Pereira (Júnior) manda averbar 

na Conservatória do Registo Predial as áreas do prédio: o prédio nº2865, 

(…), se compõe de um armazém e um primeiro andar medindo 236,25 m2 

e um outro, aberto com 120m2, e ainda outro medindo 49m2, todos de 

pedra e cal e cobertos de telha e um quintal medindo aproximadamente 

700m2. 150 

 O armazém com primeiro andar com 236,25m parece corresponder 

(pela medição actual) ao edifício referido anteriormente como Armazém A; 

o armazém aberto com 120m2 parece corresponder à área de implantação 

actual, do que denominámos como armazém B, apesar de actualmente o 

edifício estar totalmente encerrado.  

 

                                                           
149

 Conservatória do Registo Predial de Setúbal. Registo de Descripções Prediaes, Livro 

B18, fls 32, “Descrição predial do prédio nº2865”. 
150

 Idem. 
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Fig. C3. 22- Armazém A                                 Fig. C3. 23 - Localização no prédio              Fig. C3. 24 -  Armazém B 

 

Relativamente ao terceiro armazém referido, não encontramos 

correspondência física actual. Conforme vimos anteriormente, o extremo 

nascente do complexo foi afectado pela construção da linha de caminho-

de-ferro, e este prédio não foi excepção: em Maio de 1905 averbava-se na 

descrição predial que o prédio que tendo sido expropriado, para a 

construção do caminho de ferro do Valle do Sado, duzentos e dois metros 

quadrados de armazéns (…), deixou de pertencer ao mesmo prédio a 

parte que tinha os nºs de polícia 56 e 57 para a Praça de S. Bernardo, e 34 

e 35 para a Ladeira de S. Sebastião, tendo actualmente apenas o nº7 para 

a referida ladeira (…).151 

 

 Ao mesmo tempo que Gustavo Herlitz desenvolvia a sua actividade 

industrial no campo da produção conserveira, um outro industrial dedicava-

se à transformação de cortiça. O galego Francisco José Pereira152 é uma 

referência incontornável na história daquele que hoje é conhecido como 

palácio Fryxell, tendo ao que tudo indica, instalado a sua fábrica no prédio 

nº1189, a sul das instalações de Herlitz. 

 De acordo com a informação oral de um neto153 de Balbina Rosa 

Peres 154 , a última relatava que António Bezerro havia arrendado a 

Francisco José Pereira a “casa da ponte”155 para aí instalar a sua fábrica 

de transformação de cortiça. António Bezerro era referido em 1859 no auto 

de avaliação dos foros das freiras bernardas como enfiteuta deste prédio: 

O domínio directo do foro de vinte e quatro mil reis,...[?], imposto 

em um chão onde existe uma propriedade de casas que foram incendiadas 

... [?] situada da parte de fora das muralhas da ladeira de S. Sebastião de 

                                                           
151

 Conservatória do Registo Predial de Setúbal. Registo de Descripções Prediaes, Livro 

B18, fls 32, “Descrição predial do prédio nº2865”. 
152

 Note-se que referimos anteriormente, na sequência da explicação da evolução formal do 

prédio nº2865, o nome Francisco José Pereira (Júnior). Este era o filho mais velho de 

Francisco José Pereira. 
153

 António Cunha Bento 
154

 Neta de Francisco José Pereira, filha de João Guilherme Pereira e de Maria Balbina 

Rosado Peres.  
155

 Esta denominação é muito interessante porque referencia a localização do edifício face 

à ponte de S. Sebastião. O edifício só adquire a denominação de Palácio Fryxell, quando 

uma descendente de Francisco José Pereira (Júnior) adquire o apelido Fryxell por 

casamento com Joaquim Patrício Fryxell. 

Francisco José Pereira e a 
fábrica de transformação 

de cortiça 
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que era emphyteuta Francisco Bezerros hoje, Francisco José Pereira. 

(…)156 

 Segundo Balbina Rosa Peres a fábrica situava-se “por baixo da 

ponte”. Esta designação é mais uma vez muitíssimo interessante, porque 

ilustra a relação do edifício com um elemento que hoje está profundamente 

absorvido pela malha urbana e é muitas vezes confundido com um túnel. 

 

   
Fig. C3. 25 (à esquerda) - Ponte de S. Sebastião.Vista (N-S) do nível de implantação da ponte; à direita, fachada lateral do edifício em 
estudo e entrada para o claustro;Fig. C3. 26 (ao centro) - Vista (S-N) da passagem rodoviária por baixo da ponte; Fig. C3. 27 (à direita)  
Vista (O-E) sobre a plataforma superior da ponte; fotografia tirada a partir do mirante.   

 

Efectivamente, a zona do claustro e do terreno adjacente não está 

situado literalmente debaixo da ponte, mas abaixo do nível superior da 

mesma.   

 
 Fig. C3. 28 - Corte longitudinal (N-S) pela ala poente do claustro. Levantamento 2008 

 

 De acordo com as mesmas fontes, a fábrica estava instalada no 

claustro e terrenos a norte, e tinha como objectivo a transformação de 

cortiça. A descrição predial, baseada numa escritura de 1868, é mais 

completa que a descrição dos foros das bernardas: Predio urbano que 

consta de armazens e quintaes com um claustro, cavallariça e palheiro, 

primeiro, segundo, terceiro andar e uma varanda corrida sobre a muralha; 

é situada por cima da Ponte de São Sebastião, freguesia da invocação do 

mesmo nome, d’esta cidade e tem os numeros seis e oito de policia; 

confronta do Norte com quintaes e armazem de Gustavo Carlos Herlitz, Sul 

com a dita Ponte de São Sebastião, Nascente com a Ladeira por cima da 

dita Ponte e Poente com casas de Sebastião Claudio Junqueiro. 

                                                           
156

 ANTT. AHMF. Cx.1995. Real Mosteiro de Nª Srª da Nazareth do Mocambo. [Disponível 

no ANTT, Lisboa, Portugal] 

Nível superior da ponte 

Nível inferior da ponte 
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Note-se que é referida a existência de armazéns no prédio e de outros 

espaços amplos como o palheiro e a cavalariça; e a indústria de 

transformação de cortiça, exige espaços de dimensão suficiente para o 

armazenamento, manipulação e transformação desta matéria-prima. A 

cortiça chega às fábricas ainda com a forma longa e encurvada com que é 

extraída da árvore. Para a matéria-prima se tornar trabalhável é necessário 

um passo fundamental – a cozedura. Este processo é conseguido através 

da imersão das pranchas dentro de grandes tanques de água a ferver, 

exigindo espaços amplos e muito arejados, de forma a viabilizar o trabalho 

dos operadores. Em seguida, as pranchas já prontas a trabalhar, são 

arrumadas em pilhas por categorias e dimensões, devendo ficar 

armazenadas em espaços amplos e ventilados, ou avançar de imediato 

para a transformação157. São muitos os fins que se pode dar à cortiça – 

rolhas, bóias, revestimentos, papel ou até roupa – e a maquinaria 

necessária para a sua transformação (pós-cozedura) é de pequena escala. 

Desconhecemos que tipo de materiais eram produzidos na fábrica de 

Francisco José Pereira, mas sabemos que a primeira fase do processo 

(cozedura e armazenamento) exige espaços de dimensões e pé-direito 

significativos, que como vimos existiam no edifício. 

Outro recurso fundamental numa fábrica de cortiça é a fonte de 

energia para aquecer a água das caldeiras de cozedura. Não são raros os 

episódios de incêndio em fábricas que necessitem de fontes de calor 

alimentadas a carvão ou lenha. Os edifícios fabris desta época apresentam 

normalmente estruturas de cobertura em madeira, que aliadas a uma fonte 

de ignição, resultam em incêndios desastrosos. Não sabemos se houve ou 

não algum incêndio na fábrica de Francisco José Pereira; sabemos porém 

que existem marcas de fogo no claustro.  

 

 
Fig. C3. 29 - Marca do incêndio na pedra de bordadura do claustro. Foto Engº Francisco Silva Alves. 
Set.2002. 
 

                                                           
157

 Para melhorar a sua maleabilidade e para certos trabalhos mais específicos, recorre-se 

muitas vezes a uma segunda cozedura. 
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Fig. C3. 30 - Marca do incêndio nos arcos do claustro. Foto Engº Francisco Silva Alves. Set.2002.  

 

Sabemos ainda, pela descrição do foro das bernardas, que em 1859 o 

prédio já estava danificado pelo fogo: chão onde existe uma propriedade 

de casas que foram incendiadas. No entanto, como não sabemos a data 

de fundação da fábrica deste industrial ou do início da ocupação do prédio, 

não podemos afirmar que foi essa a causa do incêndio. Consideramos 

porém, que independentemente da causa, deve ter sido neste período que 

se perdeu o piso superior do claustro, do qual hoje só existem vestígios de 

janelas, beirados e paredes exteriores (conforme vimos no capítulo II). 

 

 
Fig. C3. 31 - Vista O-E sobre o claustro. 
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Da firma de Francisco José Pereira e do seu proprietário pouco mais 

sabemos. Nasceu em 1806 em Tui, filho de Mateus José Pereira e Josefa 

Maria. Em 1835 casa com a setubalense Maria Joaquina com quem vivia 

em Setúbal, na R. das Amoreiras. Na Escritura entre os Herdeiros de 

Francisco José Pereira158 diz-se que o sobredito falecido era negociante de 

Cortiça em longa escala, para o que comprava a que produzião os 

montados das diferentes herdades em uma série de’annos, (…) a qual 

desde recolhida em seus Armazéns e beneficiada em sua fabrica era 

exportada para diferentes portos estrangeiros onde era vendida. Que todo 

este commercio fazia (…) debaixo da sua firma individual Francisco José 

Pereia, que se achava acreditada em diferentes praças comerciais.  

O industrial teve cinco filhos: Francisco José Pereira Júnior, João José 

Pereira, Maria Emília Augusta Pereira, Henrique Augusto Pereira e João 

Guilherme Pereira. Em 1869 Francisco José Pereira morre de apoplexia, 

deixando a firma ao cuidado dos filhos, sob a forma de sociedade, 

passando a chamar-se a partir de 11 de Dezembro de 1869, Francisco 

José Pereira Filhos.  

Passados dois meses sobre a constituição da sociedade, a fábrica 

sofre um abalo, conforme noticia o nº29 da Gazeta Setubalense, a 6 de 

Fevereiro de 1870: 

Pelas 3 horas da madrugada de hoje, domingo, manifestou-se 

incêndio na importante fabrica de cortiça dos Srs. Francisco José Pereira 

Filhos. Parece que algumas fagulhas sahidas das fornalhas em que 

assentam as caldeiras de cozer a cortiça, deu origem ao incêndio, que 

começou no telheiro que cobria as mesmas caldeiras. Felizmente 

conseguiu-se extinguir o fogo. Ao local do sinistro concorreram muitas 

pessoas, para 

prestarem os seus 

serviços. Uma das 

bombas cooperou 

eficazmente para 

a extincção do 

incêndio. Notou-se 

grande escassez 

de água. A hora 

avançada a que 

escrevemos esta 

notícia não nos 

permite alongar 

em pormenores.    
Fig. C3. 32 - “Incêndio em fábrica de cortiça”. Aguarela. Data e autor 
desconhecidos. Colecção Particular de A. Quaresma Rosa.  

 

Do número seguinte do mesmo periódico (13 de Fevereiro) já consta o 

agradecimento da firma à população e um relato mais pormenorizado do 

acidente: As chammas consumiram metade do telhado do armazém das 

caldeiras. Estas ficaram inutilizadas. Se o fogo não tivesse sido 

                                                           
158

 Escritura do Tabelião Agostinho Albino de Faria Picão. Livro 63, fls 23. ADS. Transcrição 
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milagrosamente subjugado, poderia communicar-se à pilha de cortiça, 

onde se achavam mais de 95:000 arrobas, no valor superior a 75:000$000 

réis, além do estabelecimento, acabado há pouco de reconstruir. Ainda 

assim o prejuízo causado pelo incêndio nas caldeiras e cortiça, é avaliado 

em 1:450$000 réis. A cortiça está segura na companhia Imperial, de 

Londres, em 14:000 libras, e os armazéns em 3:000. A referida companhia, 

logo que teve conhecimento do sinistro, mandou bizarramente proceder ao 

aos necessários reparos. (…) Quem descobriu o incêndio foi António 

Marçalino do Passo, varredor da praça da hortaliça, (…). Forneceram água 

os três poços do estabelecimento.159      

Será Francisco José Pereira Júnior160 que ao que tudo indica, toma a 

direcção da firma, e acima de tudo do destino do prédio. Em 1873 compra 

a António Maria Albino 161 , proprietário e morador em Branca Anes – 

Setúbal -, o prédio onde se situava a fábrica da sociedade e onde já 

residia162 com sua esposa, Jenny Groom Pereira.  

Já como proprietário do prédio, em Março de 1905, Francisco José 

Pereira Júnior manda averbar ao registo predial a seguinte informação: 

(…) o prédio nº 1189 se compõe actualmente, além do primeiro e segundo 

andar, varanda e claustro já mencionados na descripção, a que se faz este 

averbamento, de uma capela e de seis armazéns todos construídos de 

pedra e cal cobertos de telha á excepção do último que é coberto de zinco 

e que têm as seguintes dimensões – 96,60m2 – 249,30m2 – 204m2 – 

241,18m2 – 45,60m2 e 160,20m2, e mais um primeiro andar sobre o 

primeiro armazém medindo 26,22m2 e um páteo medindo 212,40m2. 

Pensamos que estes armazéns já se encontravam construídos à data 

do incêndio noticiado na Gazeta Setubalense, porque no mesmo periódico, 

é dito que o estabelecimento fabril tinha estado em risco e que tinha sido 

acabado há pouco de reconstruir163.  Relacionando ainda esta descrição 

com o incêndio, verificamos que existe um único armazém com telhado em 

zinco – teria sido esta a cobertura atingida pelo incêndio? Seria este o 

edifício onde estariam as caldeiras de cozer? 

Certo é que, feita a correspondência de áreas dos edifícios actuais, 

com as áreas referidas em 1905, verificamos que aparentemente se tratam 

dos mesmos edifícios, construídos para fins industriais. Seguem-se 

algumas imagens do complexo. 
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 Gazeta Setubalense, 13 de Fevereiro de 1870, nº30. 
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 Após a morte do pai passa a assinar apenas Francisco José Pereira, porque já não 

havia necessidade na época de estabelecer essa diferença. No entanto, quase século e 

meio volvido, esta situação causa grande confusão aos investigadores. 
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 O domínio útil do prédio, de que era enfiteuta em 1859 António Bezerro, pertencera a 

Agostinho Rodrigues Albino. Após a morte do último, em 1868 o domínio útil do prédio 

passara a pertencer ao seu filho, Henrique Maria Albino, lavrador residente em Beja, que o 

venderia em 1869 ao seu irmão, António Maria Albino.     
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 Francisco José Pereira Junior, comerciante e proprietário, casado, morador na Ponte de 

S. Sebastião. “Escriptura de compra de uma propriedade de cazas, sita na Ponte de S. 

Sebastião, que faz o Illmo. Francisco José Pereira Junior ao Illmo. António Maria Albino, pel 
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Fig. C3. 33 – Composição gráfica com vários pormenores da zona da tipografia.  

1. Janelas do armazém com primeiro piso; 

2. Portão  

3. Vista exterior de armazém 

4. Entrada para a zona das máquinas 

5. Arco abatido e porta em alvenaria de tijolo 

6. Dois dos sete arcos que prefazem a arcada entaipada 
7. Entrada para armazém  

8. Armazém 

9. Cachorros em pedra 

10. Fachada nascente 

11. Marcação do proprietário “FJP” 

12. Janela entaipada 

13. Janela na fachada nascente 

14. Estruturas das asnas em madeira 
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Em Maio de 1905, e muito provavelmente por antever que o complexo 

viria a ser afectado pela ligação ferroviária da estação de Setúbal ao cais, 

Francisco José Pereira (Junior) manda averbar na descrição predial, que o 

prédio nº 1189, (…) tem actualmente os nºs de polícia 6 e 8 para a Ponte 

de S. Sebastião e 1, 3 e 5 para a Ladeira de S. Sebastião. A sua 

preocupação revelar-se-ia válida, uma vez que a entrada para o complexo 

seria efectivamente comprometido pela construção da linha férrea. No 

entanto, não seria já este proprietário que se confrontaria com este 

problema: 

Dizem D. Jenny Groom Pereira, viúva de Francisco José Pereira164, 

sua única filha D. Jenny Groom Pereira Fryxell e seu marido Joaquim 

Patrício Fryxell, residentes n’esta cidade, que seu falecido marido, pae e 

sogro contractou com a direcção dos caminhos de Ferro do Sul e Sueste, a 

expropriação de 202 metros quadrados de terreno do seu prédio na ponte 

de S. Sebastião na parte norte e nascente, respectivamente da Praça de 

Quebedo e Ladeira de S. Sebastião, para as obras do ramal do caminho 

de ferro do Sado. Devido a alterações que se teem feito no respectivo 

traçado é certo que as obras ali feitas teem ultrapassado os limites do 

terreno expropriado, de sorte que a serventia única que havia para as suas 

fábricas de sardinha e de cortiça está quasi toda inutilizada, e além d’isso 

com essas mesmas obras: abertura de caboucos e outros, estão em risco 

de desabamento as paredes que do lado do nascente devidem as duas 

referidas fábricas.165 

Note-se que neste auto de embargo, os prédios nºs 2865 e 1189 são 

referidos como um prédio único, apesar de na Conservatória do Registo 

Predial continuarem separados. O que os une é na verdade a função 

industrial e o facto de pertencerem ao mesmo proprietário. Francisco José 

Pereira havia, ao que tudo indica, ficado não só com a fábrica de cortiça 

que outrora pertencera ao seu pai, mas também com a fábrica de 

conservas alimentícias que outrora pertencera a Gustavo Herlitz, 

enveredando pelo ramo das conservas de sardinha. Não conseguimos 

apurar quanto tempo de vida teve cada uma das fábricas. Sabemos porém, 

que em 1943, os Fryxell se dedicavam a ainda outro negócio; nessa data, 

Joaquim Patrício Fryxell solicita à CMS a aprovação de um projecto de 

alargamento do portão de entrada para as suas fábricas, uma vez que está 

prestes a receber um carregamento de folha-de-flandres e não tem como 

fazê-lo entrar pelo portão:     

Joaquim Patricio Fryxell, proprietário dos armazéns situados na Rua 

Vicente José de Carvalho Nº1, está recebendo nos ditos armazéns e deve 

receber mais por êstes dias, por vapor a chegar brevemente, uma grande 

porção de fôlha de Flandres (15.000 caixas) para d’ali serem distribuidas 

pelas várias fábricas de conserva. Acontece porém, que o portão que dá 

serventia aos armazéns, tem apenas 2,56 metros de largo, o que é 

demasiadamente estreito para as camionetas ali poderem entrar e sair 

livremente atendendo à estreiteza da rua que não permite aos carros dar 
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volta e fazer as manobras convenientes. Vem, por isso, requerer 

autorização para alargar o portão de mais 1 metro (…)166 

A pretensão foi aprovada, tendo sido contratado o Encarregado de obras 

particulares Afonso Henrique da Silva, não só para a execução do portão, 

mas também para a reparação de cobertura e portas que deitam para o 

quintal.167 

Em 1959, George Pereira Fryxell faz um contrato de arrendamento 

com Girayer Apkan e Vítor Peter Limbert, para que estes instalem nos 

armazéns a fábrica Plásticos do Sado Lda. Após a morte do primeiro, os 

descendentes entram em litígio com a empresa, situação que se arrasta 

até 1967.168 Actualmente, os armazéns estão ocupados por uma tipografia. 
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