
 

 

  

4º PERÍODO DE OCUPAÇÃO – O palácio burguês 



DE COLÉGIO DE S. FRANCISCO XAVIER A PALÁCIO FRYXELL 

Análise arquitectónica 

 133 

 

Conforme vimos no capítulo anterior, Francisco José Pereira 

(adiante chamado FJP) instalou no edifício que hoje conhecemos como 

palácio Fryxell, uma fábrica de transformação de cortiça. No entanto, ao 

que tudo indica, mantinha a sua morada na R. Das Amoreiras, longe do 

complexo fabril. Em 1873, e já após o falecimento de FJP, Francisco José 

Pereira Júnior (adiante chamado FJPJ) compra o edifício a António Maria 

Albino. A escritura de compra dá-nos conta que FJPJ já lá residia, e que a 

propriedade se compunha de armazens e quintaes com um claustro, 

cavallariça e palheiro, primeiro, segundo, terceiro andar e uma varanda 

corrida sobre a muralha. 

Esta descrição, bastante mais completa que a descrição de 1859, 

que referia apenas um chão onde existe uma propriedade de casas que 

foram incendiadas, pressupõe a reabilitação do prédio degradado pelo 

incêndio e uma adaptação da tipologia residencial religiosa, a uma 

tipologia residencial burguesa.  

 

A ADAPTAÇÃO A MORADIA BURGUESA  

 

Não podemos afirmar com total certeza qual dos dois Francisco 

José Pereira terá iniciado a reabilitação do espaço com objectivos 

residenciais. Sabemos que FJP instalou no espaço uma unidade industrial, 

mas que mantinha a sua residência no lado oposto da cidade; Sabemos 

também que FJPJ vivia em Inglaterra até ao momento em que foi chamado 

a ter um papel presencial na fábrica setubalense e que teve com certeza 

necessidade de se fixar na cidade para assumir os negócios. Pensamos 

que se tenha fixado na “casa da ponte”, não com o objectivo de estar mais 

próximo dos negócios (até porque com o risco de incêndios nestas 

unidades fabris a proximidade até não seria muito atractiva), mas por ter 

visto o potencial do edifício e a excelência da sua localização. 

Os periódicos da época dão-nos conta de que quem viria a 

inaugurar e usufruir do espaço, terá sido Francisco José Pereira Júnior e 

os seus descendentes. Infelizmente não conseguimos apurar como era o 

espaço antes da intervenção burguesa e poucas são as descrições da 

intervenção do proprietário. Para além da ausência de registos 

desenhados das ocupações religiosas, também não encontrámos o 

projecto de reabilitação do edifício, encetado pelos Pereiras. Não sabemos 

se o mesmo foi entregue para apreciação municipal, mas ainda que 

tivesse, terá sido destruído pelo incêndio ocorrido a 4 de Outubro de 1910 

no edifício dos Paços do Concelho 169 . Existem algumas referências 

documentais (nas obras de Almeida Carvalho, Portella, Pimentel e Pinho 

Leal, e em periódicos da época), mas que se referem quase 

exclusivamente à capela da residência. O orago escolhido para a capela, 

S. Francisco Xavier, confere ao espaço um carácter “semi-público”, uma 

vez que é este o santo padroeiro da cidade. Relativamente ao restante 

edifício, não encontrámos referências documentais que contribuam para o 

entendimento da sua reorganização espacial e formal. A abordagem que 

                                                           
169

 Onde também funcionava o Arquivo municipal. 
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se segue, baseia-se quase exclusivamente na apreciação formal do 

edifício actual e em algumas fotografias do século passado.  

Do ponto de vista do observador, as diferenças na fachada sul são 

notórias: conforme vimos no capítulo 2, a imagem da frontaria Sul sofreu 

alterações pontuais a nível formal, mas que conferiram ao edifício uma 

leitura bastante diferente:  

 

 
Fig. C4. 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. C4. 2 - Levantamento esquemático da fachada Sul (2011). 

 

1. À “fluidez” do frontispício contracurvado sobrepôs-se um frontispício 

triangulado, que na nossa opinião confere uma maior rigidez à fachada; 

 

 
Fig. C4. 3 - Fachada Sul  

Fachada Sul 
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2. Ao edifício anexo à muralha, originalmente mais baixo que a 

composição tripartida do corpo principal, é acrescentado um piso. Esta 

alteração faz com que o corpo principal perca protagonismo. A 

demarcação da ampliação é bem visível, uma vez que não se deu 

continuidade às pilastras em pedra que delimitam o edifício. 

 

 
Fig. C4. 4 – Corpo anexo à muralhal da fachada sul. Note-se a quebra nas pilastras. 

 

3. As torres marginais perderam a “leveza” das coberturas coroadas por 

pináculos/agulhas, sendo substituídas por coberturas com menor 

pendente, deixando uma nota de desproporção na composição vertical 

do edifício; No entanto, a forma actual destas coberturas é muito 

recente, uma vez que as fotografias de 1981 e 1982 do fotógrafo 

Américo Ribeiro nos dão conta de, no torreão nascente, ter existido uma 

cobertura de maior inclinação, seccionada e com trapeira virada a sul.  

 

          
Fig. C4. 5 - Fachada sul do palácio e ampliação da zona do torreão nascente. Autor: Américo Ribeiro; 
Data: 1981; AFAR. 
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Fig. C4. 6 - Fotografia da fachada nascente e ampliação da zona do torreão. Autor: Américo 
Ribeiro; Data: 1982; AFAR 

 

  Em 1985, numa acta da Comissão municipal do Património 

Construído, é dado o alerta para destruição destes elementos, em 

virtude das obras de adaptação da moradia burguesa a sede do Instituto 

Politécnico de Setúbal: (…) O Sr. Dr.Tavares da Silva, chamou a 

atenção para a demolição de duas águas furtadas, que foi levada a 

efeito no prédio Fryxell de características pombalinas (únicas do género, 

em Setúbal) e foi de opinião que a fachada deveria tornar à sua traça 

primitiva. 170  Apesar de não existirem fotos mais antigas em que se 

vejam as coberturas dos dois torreões, e de nas apresentadas não 

existir já a segunda estrutura, podemos afirmar que a composição era 

simétrica e que existia também trapeira no torreão poente.  

A utilização de trapeiras não se resumiria a esta zona; também a 

vertente norte do corpo lateral terá tido este tipo de estruturas, para 

iluminar e ventilar os compartimentos do sótão (Fig. C4.7). 

 

 
Fig. C4. 7 - Fotografia aérea sobre a zona de Palhais. Autor: João Aldeia; Data: anos 80 do séc.XX. 

                                                           
170

 CMS, Acta nº3/85. Comissão municipal do património construído.  
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Disposto perpendicularmente à fachada Sul e por cima da muralha, 

encontramos o mirante. Conforme referimos no capítulo 2, defendemos a 

hipótese de ter sido construído pela congregação cisterciense, mas com 

uma linguagem arquitectónica diferente da actual: conforme vemos no 

postal (Fig. C4. 8), existia uma estrutura mais fechada e menos elegante. 

Consideramos que a construção actual foi o resultado de uma intervenção 

de FJPJ, uma vez que uma fotografia dos anos 30 do século XX nos 

mostra já uma imagem diferente, com maior exposição ao exterior e outro 

tipo de cobertura. 

 
Fig. C4. 8 - 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. 

 

 
Fig. C4. 9 - Rua de S. Sebastião. Colecção Américo Ribeiro. Data: 1930. AFAR 
 

Mirante 
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Fig. C4. 10 - Vista (E-O) da porta de S. Sebastião e mirante. Postal, “Setúbal (Portugal) - Arco de S. 
Sebastião”; Editor: Castro e Oliveira; Ano de circulação: 1928. AFAR.  

 

Uma situação que não conseguimos apurar foi a ligação física 

original entre o corpo sul e o claustro. Existem na realidade 2 níveis que 

estão neste momento relacionados de forma precária: a ligação do edifício 

principal ao claustro; a ligação do edifício principal ao nível superior do 

claustro.    

 
Fig. C4. 11 - Corte longitudinal (N-S) pela ala poente do claustro. Levantamento 2008 

 

 Poderíamos especular que inicialmente o piso de entrada estaria ao 

mesmo nível do piso superior do claustro, situação que coincide também 

com o nível superior da ponte de S. Sebastião e com uma porta entaipada 

que liga o torreão nascente ao claustro (a laranja, Fig. C4.13). Para isso 

teríamos que considerar que, tanto a abóbada da cave do corpo central do 

edifício como a abóbada da capela, seriam alterações ao plano original: 

projectando-se acima do nível do piso, afectaram a articulação vertical do 

edifício e a comunicação entre espaços.  

Se acreditarmos nesta teoria, temos que considerar 

contemporâneas a estas alterações as janelas que iluminam a cave do 

corpo central (a azul e a verde, Fig. C4.12). Neste momento, estes vãos 

são elementos dissonantes, uma vez que não seguem o mesmo 

Nível superior do claustro 

Nível inferior do claustro 

Nível pavimento corpo sul 

Comunicações verticais 
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alinhamento do vão da fachada norte – a porta entaipada (a laranja) -, nem 

o alinhamento das janelas do piso superior do claustro171.  

 

 

 

 
  Fig. C4. 12 - Corte transversal (E-O) pela ala sul do claustro e vãos. Levantamento 2008. Ao lado, 
vãos da fachada norte.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. C4. 13 – Montagem fotográfica do interior do claustro. A laranja, o nível das vergas das janelas das 
fachadas nascente e poente, e da porta entaipada da parede sul. 

 

 

A existência da porta entaipada no torreão nascente (a laranja) e o 

vestígio da já referida escada do torreão poente (a vermelho), leva-nos a 

pensar que os acessos verticais se desenvolveriam nos torreões. 

Existiria ainda uma outra escada ainda hoje presente que 

estabeleceria a ligação entre os pisos do corpo anexo à muralha, que 

conforme vimos no capítulo 1, já existia antes da agregação ao colégio 

jesuíta. 

 

 
                     

                                                           
171

 Note-se porém, que a janela assinalada a verde já foi alvo de ampliação, tendo sido 

transformada em porta. No entanto, é possível verificar que a dimensão das cantarias 

originais são as mesmas das da janela assinalada a azul. 
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No caso da escada do 

torreão poente, esta só foi cortada 

nas obras de adaptação da 

moradia a sede do IPS. No 

entanto, já antes disso a escada 

tinha sido inutilizada. Segundo 

uma antiga funcionária da família 

Fryxell, a escada desenvolver-se-

ia desde o piso inferior até ao piso 

da entrada. No entanto o acesso 

à mesma era precário, feito 

através de um alçapão, o que 

causava grande preocupação à 

proprietária, tendo sido fechada. 

Sendo este o único acesso ao 

claustro, os proprietários só 

acederiam ao nível inferior pelo 

exterior do edifício.  
Fig. C4. 14 - Vestígio da escada do torreão poente;  

 

Se analisarmos as plantas que se seguem, referentes ao período 

em que o palácio era ocupado pelos Fryxell, verificamos que existiam 

outras escadas (maioritariamente de serviço), mas que nenhumas 

garantiam a ligação ao piso do claustro.  

De acordo com a D. Cristalina Fryxell, uma das últimas residentes 

no edifício, só metade do claustro era utilizado como residência. De resto, 

se observarmos as plantas que se seguem, referentes ao período de 

ocupação burguesa, conseguimos verificar que as alas sul e poente estão 

separadas fisicamente das restantes: nestas, que permitiam o acesso à 

capela e ao claustro, desenvolver-se-iam as actividades familiares, 

enquanto nas alas norte e nascente, se recebiam os carros e se 

estabeleciam as ligações com a zona industrial (a norte).   
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Palácio Fryxell – Plantas dos pisos em 1985172 

 

                       
Planta piso -1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Planta piso 0 
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 Plantas cedidas pelo Engº Francisco Silva Alves. Elementos cedidos pelo IPS e 

constantes da recolha documental feita pelo próprio. 
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Planta piso 1 

 

 

 

 

 

 
Planta piso 2 
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A dificuldade em entender a ligação entre a zona do claustro e o 

corpo sul transparece também na articulação dos dois volumes. Durante o 

processo de leitura do edifício, deparámo-nos com duas situações que não 

conseguimos justificar/entender: 

 

- Remate inacabado da cornija do beirado. 

A fachada nascente do edifício é composta por três corpos justapostos: o 

corpo sul (de três pisos), o corpo do claustro (de dois pisos), e o corpo 

actualmente ocupado pela tipografia (de um só piso), que se vão 

adaptando ao declive do terreno.  

 
Fig. C4. 15 - Alçado nascente do edifício.  

 

O remate superior da zona do claustro é feito através de beirado, 

composto por telha de canudo e cornija em pedra. Apesar de haver um 

cuidado extremo no tratamento de todos os elementos em pedra do 

edifício, o encontro da cornija com o volume de três pisos é francamente 

pobre, sem qualquer tipo de tratamento no topo. Enquanto todos os outros 

elementos fazem o remate e a articulação com o corpo anexo, aqui parece 

ter havido um corte abrupto, que terá ficado por resolver. Terá sido 

construído primeiro o corpo do claustro (e toda a zona norte) e só mais 

tarde, numa nova campanha de obras se terá construído o corpo sul? 

 

 
Fig. C4. 16 - Encontro do beirado do corpo do claustro, com o corpo sul do edifício. Note-se a ausência 
de acabamento do topo da cornija. 
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- Sobreposição da construção da ponte, sobre a fachada sul do edifício. 

 A relação do corpo sul com o terreno, ao nível superior da ponte de 

S. Sebastião também nos causa alguma inquietação. Pouco sabemos 

acerca da construção da dita ponte: sabemos que foi mandada construir no 

reinado de D.João III (1521-1557), para colmatar o desnível que separava 

a urbe medieval do arrabalde de Palhais. Não sabemos se foi 

imediatamente construída em pedra, ou se terá sido alvo de 

melhoramentos posteriores. Certo é que, nas ilustrações que retratam as 

muralhas, surge sempre uma ponte estreita, aparentemente pouco maior 

que a largura da porta de S. Sebastião e não com a largura que hoje 

apresenta. 

 

 
Fig. C4. 17 - [Setúbal], desenho que integra o álbum "Praças fortes em Portugal". Autor: s/a; Data: 

entre 1680 e 1690(?). BNP. À direita, ampliação da zona correspondente à ponte de S. Sebastião.  

 
Fig. C4. 18 - Ponte de S. Sebastião. Limites hipotéticos da ponte original (a laranja) e da zona ampliada 
(a azul) 
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 É muito natural que a ponte tenha sido alargada com a exigência 

dos tempos, dando lugar à grande plataforma qua actualmente circunda o 

corpo sul do palácio. Não conseguimos apurar se e quando foi feita essa 

ampliação. Certo é que a análise visual da estrutura abobadada que 

suporta a ponte do lado nascente 173  é composta por três diferentes 

secções. 

 

              
Fig. C4. 19 - Vista três secções abobadadas que existem debaixo da ponte e planta com representação 
do túnel (a tracejado)  
 
  

A terceira destas secções (S3), a mais próxima do palácio, 

sobrepõe-se ao cunhal sudeste do corpo sul. Esta constatação permite-nos 

levantar a hipótese de a ponte ter sido ampliada depois da construção do 

colégio, tendo-se adossado ao edifício. 

 

                  
Fig. C4. 20 - Encontro da ponte com o palácio;  Fig. C4. 21 - Sobreposição da ponte sobre o cunhal. 

                                                           
173

 Por onde se estabelece a ligação rodoviária entre a zona de Palhais e a Av. Luísa Todí. 
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Também na plataforma superior da ponte, encontramos indício da 

continuidade do cunhal para um nível inferior. 

 

 
Fig. C4. 22 - Pormenor da pedra que compõe o cunhal e que se prolongaria para baixo. 

 

Apoiados nestas sobreposições, colocamos algumas hipóteses: 

teria o edifício continuidade para o nível inferior da ponte? Haveria outra 

entrada a sul, a esse nível? Será a fachada trabalhada na zona abaixo do 

nível da ponte?  

Estas são respostas que só poderão ser dadas se se fizer uma 

análise da evolução construtiva da ponte, investigando os documentos 

históricos que consubstanciem a sua evolução formal e procedendo a 

sondagens e a prospecções arqueológicas. 

 

 

No que se refere ao interior, a tipologia residencial civil adapta-se 

ao edifício outrora utilizado como residência religiosa. Utiliza-se a própria 

muralha para ganhar novos espaços (maioritariamente instalações 

sanitárias e zonas de arrumos) e redecora-se ao gosto da época.  

O piso superior é o que ganha um aspecto mais residencial174, com 

corredor revestido a painéis de azulejo monocromo, azul sobre fundo 

branco, e duas das salas mantendo decoração (…) nos tectos, um delas 

com anjos e querubins pintados e outro pintado de verde, com estuque 

decorativo branco, constando em cartela enrolada central e motivos 

fitomórficos.175 

                                                           
174

 O piso inferior foi sempre mais dedicado à vertente comercial, primeiro como consulado 

de Inglaterra e depois como sede da companhia de navegação marítima “Francisco José 

Pereira Sucessores”.  
175

 Ficha de Inventário do Património Arquitectónico. PT031512050046. Disponível em 

www.monumentos.pt 

Interior 
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Fig. C4. 23 -  Composição gráfica com pormenores decorativos da moradia burguesa. Á direita, planta esquemática do piso 1.   

1. Tecto da sala de música 

2. Paredes da sala de música  

3. Tecto com decorações em estuque 

4. Lareira 

5. Salão com tecto em caixotão 

6. Lareira 
7. Marmoreados nas paredes da escadaria principal  

8. Arco de acesso à escada que conduz ao piso 1 

9. Painel de azulejos e marmoreados 

10. Porta de acesso ao piso 1 
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Na cave do corpo anexo à muralha existe uma capela dedicada a 

S. Francisco Xavier. A capela tem paredes rebocadas e pintadas de 

branco, com cobertura em falsa abóbada de berço abatido, rebocada e 

pintada com elementos geométricos, a imitar estuques, tendo, ao centro, a 

representação de São Francisco de Assis e, nos topos, as insígnias 

franciscanas e uma alusão mariana, a Estrela; possui pavimento de 

madeira e é iluminada por duas janelas em capialço, uma jacente, sobre a 

porta de verga recta, e óculo circular, protegidos por grades. Encontra-se 

revestida por sete painéis de azulejo policromo, semelhantes ao da 

sacristia, com temática relacionada com os Eremitas de São Paulo, 

excepto no lado da Epístola do sub-coro, onde surge painel de 

reaproveitamento de azulejos monocromos, azuis sobre fundo branco. 

Coro-alto de madeira, de perfil contracurvado, assente em dois pilares com 

as faces almofadadas, e guarda de madeira vazada por elementos 

geométricos entrelaçados; tem acesso por porta em arco de volta perfeita, 

no lado do Evangelho, a partir do claustro. No lado do Evangelho, púlpito 

quadrangular, com bacia em cantaria e guarda metálica vazada, com 

acesso por porta de verga recta, rematada por frontão triangular, a partir 

do claustro; segue-se retábulo de madeira em branco, dedicado a Santa 

Rita de Cássia e pia de água benta junto à porta de acesso. No lado da 

Epístola, Capela de São Francisco Xavier, com retábulo de talha inserido 

em nicho de volta perfeita assente em pilastras toscanas, protegido por 

baldaquino de talha policroma. Presbitério de perfil convexo, marcado por 

um degrau e com teia balaustrada, de madeira pintada com falsos 

marmoreados, tendo, no lado do Evangelho, porta de acesso e, no oposto, 

nicho protegido por portadas de madeira, ambos com molduras de cantaria 

bojardada. Na parede testeira, retábulo-mor inserido em nicho de volta 

perfeita assente em pilastras toscanas e com fecho marcado por cartela 

com as iniciais "AM", encimada por coroa fechada; é de talha dourada e 

policroma, com marmoreados fingidos, de planta convexa e um eixo 

definido por duas colunas de fuste liso e capitéis coríntios, assentes 

directamente sobre a banqueta, facetada e côncava; ao centro, nicho em 

arco de volta perfeita, com moldura recortada assente em pequenas 

mísulas; remate em frontão interrompido por espaldar contracurvado, 

ornado por elementos vegetalistas e meio resplendor e encimado por 

cornija curva; a ladear a estrutura e completando o fundo do nicho, 

rosetões em "grisaille"; altar paralelepipédico em cantaria, com o frontal 

dividido em três apainelados crucíferos. O retábulo é ladeado por dois 

nichos em arco de volta perfeita e moldura recortada, sobre mísula 

bojuda176. 

A capela actual é o resultado da intervenção de FJPJ. Acreditamos 

que poderia existir uma capela anterior, mas que nada foi restaurado - os 

bens móveis foram muito provavelmente levados pelas freiras bernardas 

quando retornaram aos seus conventos, houve depois um incêndio que 

terá afectado o espaço, e toda a decoração é desconexa.  

 

 

                                                           
176

 
176

 Ficha de Inventário do Património Arquitectónico. PT031512050046. Disponível em 
www.monumentos.pt 

Capela de S. Francisco 
Xavier 
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Fig. C4. 24  -  Composição gráfica da capela.   

1. Coro alto 

2. Altar-mor  

3. Altar de S. Francisco Xavier 

4. Púlpito 

5. Acesso à sacristia 

6. Armário 
7. Painel de azulejos no coro-alto 

8. Pormenor de azulejos da nave 

9. Tecto com pintura alusiva à estigmatização de  

 S. Francisco de Assis 

10. Sacristia – porta lateral e pia de água benta 

11. Azulejos da sacristia 

12. Sacristia 

13. Pavimento de entrada na sacristia 

14. Pormenor do pavimento de entrada na sacristia,  

em azulejo. 
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Numa capela dedicada a S. Francisco Xavier, o altar principal é 

dedicado a Nossa Senhora do Carmo, os painéis de azulejo contam a 

história de S. Paulo e no tecto surge representado S. Francisco de Assis; a 

única alusão a S. Francisco Xavier é a do altar lateral. Este espaço foi 

apesar de todo este marasmo iconográfico, uma das intervenções mais 

sonantes de FJPJ, pelo seu carácter semi-público, uma vez que é 

dedicada ao padroeiro da cidade: Na próxima quarta-feira, dia de S. 

Francisco Xavier, há de fazer-se a bênção solemne da capela que com a 

invocação do dito Santo fez reedificar o Sr. Francisco José Pereira177, na 

sua propriedade, onde foi outr’ora o convento dos padres da Companhia 

de Jesus, cuja igreja tinha também aquella invocação. A bênção solemne 

da capela será feita pelo revdº párocho da freguesia de S. Sebastião. 

Depois da bênção haverá missa com música vocal e instrumental, 

executada sob a direcção do Sr. António do Nascimento e Oliveira. 

Pregará o revdº padre Conceição Borges. Durante aquelle dia será exposta 

ao público a capela, que está reconstruída com muito gosto e despendio, e 

onde se empregaram materiais de apreciável trabalho artístico, e que 

haviam pertencido aos edifícios dos extintos conventos de frades 

Franciscanos, Paulistas, Agostinhos e Dominicanos.178  

Consideramos esta notícia de grande importância porque na 

realidade é publicada, não só com o intuito de noticiar a intervenção, mas 

também como um convite a visitar o espaço. Assim sendo, assumimos que 

as informações que são publicadas devem ter sido fornecidas ao jornalista 

pelo próprio proprietário. E deste texto retiramos duas informações 

fundamentais do ponto de vista formal: a) Que a capela foi reedificada179; 

b) Que foi reconstruída com materiais provenientes dos conventos de 

frades franciscanos e paulistas, como relatam alguns dos autores que 

abordam o tema 180 , mas também com materiais provenientes dos 

conventos dos frades agostinhos e dominicanos. Esta última informação 

traz à discussão uma situação peculiar, resultante das transacções 

imobiliárias muito vulgares nesta época. Sendo os revestimentos, portais, 

portas ou cantarias, parte de um edifício e portanto património imóvel, 

estamos perante bens imóveis… móveis?  

 Após a extinção das ordens religiosas (1834), as ordens masculinas 

não foram minimamente poupadas e tiveram que abandonar de imediato 

as suas casas e os seus bens. Em Setúbal, existiam vários conventos 

ocupados por ordens masculinas – dominicanos e agostinhos, em Palhais; 

trinos e carmelitas, no Tróino; franciscanos em Brancanes, Tróino, 

Alferrara e Arrábida; e paulistas em Alferrara. Alguns dos edifícios 

ganhariam funções afectas ao estado (quartéis, hospitais militares, 

tribunais), mas muitos passariam para propriedade privada. Efectivamente, 

a classe burguesa do séc. XIX comprou em hasta pública muitos dos 

edifícios que haviam sido residências religiosas. E entre esses 

empreendedores encontramos FJPJ.   

                                                           
177

 Francisco José Pereira Júnior. 
178

 Gazeta Setubalense, ano 5, 30 de Novembro de 1873, nº236. 
179

 Situação que já abordámos no capítulo 2. 
180

 João Carlos de Almeida Carvalho e Santos Simões. 
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 Não conseguimos apurar quais foram as peças retiradas dos 

conventos de S. Sebastião (Dominicanos) ou da Boa-Hora (Agostinhos), 

não só por já terem sido muito desvirtuados, mas acima de tudo por não 

ser possível a visita aos espaços181. Também não conseguimos entrar nos 

conventos de Nª Srª da Conceição de Alferrara (franciscanos) e de Nª Srª 

da Consolação de Alferrara (paulistas), por se encontrarem entaipados e 

por as visitas serem condicionadas devido ao seu avançado estado de 

degradação, mas a história da arte concede-nos algumas pistas. Santos 

Simões, diz-nos a propósito dos painéis existentes na capela de S. 

Francisco Xavier: A capela é revestida com um silhar recortado, de 

cercadura polcrómica e centros azuis figurando passos paulistas. Um dos 

painéis representa: “O venerável F. Leovigildo Eremita da Serra de Ossa, 

embaixador de Cristo ao venerável Rey D. Affonso Henriques no campo de 

Ourique certificando o da victória que havia alcançar dos cinco reis 

mouros”. Estes azulejos talvez tenham vindo do Convento de S. Paulo, que 

é da Família Novais”182  

Relativamente ao Convento de S. Francisco (Tróino) conseguimos 

não só visitar o espaço, como encontrar documentos que atestam a 

compra por FJP. Em 20 de Março de 1875, é feita uma escritura183 através 

da qual Francisco José Pereira compra a Joana Carolina de Brito O’Neill o 

convento de S. Francisco, pelo valor de 800$000 réis. O edifício pertencia 

a esta família, porque Joaquim O’Neill, marido de Joana Carolina, o havia 

comprado em hasta pública à Junta de Crédito Público em 20 de Abril de 

1838. Ao que parece, Almeida Carvalho foi contemporâneo a esta fase de 

transacção da propriedade, deixando o seguinte testemunho: A 

propriedade do incompleto edifício do convento, da casa que servia de 

igreja, e a cerca, depois da extinção das Ordens Religiosas, em 1834, 

passou à Fazenda Nacional, e por algum tempo esteve quase 

abandonada, por vezes porém servindo de quartel militar, até que pela 

mesma Fazenda foi vendida a Joaquim Torlades O’Neill, cujos herdeiros a 

venderam a Francisco José Pereira. Mas que resta hoje desse convento? 

Resta um montão de ruínas! Paredes desabando, muros caídos, abóbadas 

destruídas, toda a cantaria arrancada das portas, janelas e escadas, 

pavimentos levantados e obstruídos, aqui e além fragmentos de telhas, 

tijolos, azulejos e pedraria! Essa morada outrora tão visitada pelos grandes 

e senhores, e procurada por tantos homens de letras e virtudes, hoje 

apenas serve de guarida à coruja, de toca à lagartixa, e de esconderijo a 

alguma ave nocturna, no meio de um silêncio sepulcral apenas 

entrecortado pelo rastejar de algum infecto réptil.184 

                                                           
181

 O convento de S. Sebastião é actualmente utilizado como residência oficial do bispo de 

Setúbal e o Convento de Nª Srª da Boa-Hora ocupado pelos serviços da Polícia Judiciária. 
182

 SIMÕES, J. M. dos Santos. “Azulejos em Portugal no século XVIII”. pp. 382 
183

 ADS. Fundo Notarial – Setúbal. Tabelião Eduardo Augusto Faria Picão. Livro 87, fls 36. 

Cota 5087. Transcrição de A. Cunha Bento. 
184

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

Conventos de Setúbal I”, pp. 152.  
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Sabemos porém que, de acordo com Fortunato de Almeida, o 

convento franciscano reabre portas um ano depois, mas sobre a alçada 

jesuíta (a quem foi permitida nova entrada em Portugal).185  

Uma análise muito superficial dos elementos formais que 

correspondem à reabilitação oitocentista dos dois edifícios, mostra-nos 

traços comuns. Manuel Envia relaciona a transformação do edifício do 

convento de S. Francisco em colégio jesuíta, com o proprietário FJP. 

Segundo o autor, o visitador das obras era o Sr. Francisco José Pereira, 

que, todos os dias subia a ladeira de S. Francisco patriarcalmente montado 

numa burrinha branca. Trabalharam na reconstrução do Convento, os 

melhores operários da cidade, o velho Gomes carpinteiro, o mestre 

António da Lípia; o mestre Ramos e o hábil Agostinho Moura. Em 1876, as 

obras terminadas, foi inaugurado o novo colégio.186   

É certo que a descrição de Manuel Envia se reveste de um certo 

romantismo e de ausência de fontes documentais. Sabemos também que 

a linha entre a história e as estórias pode ser muito ténue. O facto de 

encontrarmos traços comuns entre os dois edifícios, ajuda a sustentar a 

teoria de que FJP terá comandado as duas obras. O caso da capela é 

muito interessante. Existe uma pintura central, desenvolvida ao longo do 

eixo longitudinal da abóbada, emoldurada por frisos (no palácio Fryxell 

pintados, no Convento de S. Francisco em estuque).   

 

    
Fig. C4. 25 (à esquerda) - Pintura do tecto da capela do palácio Fryxell  
Fig. C4. 26 (à direita) - Pintura do tecto da igreja do convento de S. Francisco.              

                                                           
185

 Colégio de S. Francisco, em Setúbal – Abriu em 1876, como residência e externato para 

ensino primário e secundário. Em 1878, transferidos para aquela cas os cursos de letras da 

Companhia, acabou o curso secundário do externato, continuando apenas a escola 

primária. Em 1885 abriram-se ali também os cursos de filosofia escolástica e ciências da 

província de Portugal, os quais em 1892 passaram a S. Fiel. Em lugar deles ficou por 

aquele ano em Setúbal a terceira provação. Em 1893 fechou a casa de estudos e ficou ali 

apenas residência para os ministérios ordinários. Em 1898 reabriu com os estudos de 

filosofia e ciências, que continuaram nos anos seguintes até ao ano de 1908, em que o 

colégio fechou de todo por muito insalubre. (…) ALMEIDA, Fortunato de. “História da Igreja 

em Portugal”. Vol.III, pp.149. 
186

 ENVIA, Manuel. “Coisas de Setúbal/Prosas regionais”. pp. 81 

Colégio de S. Francisco e 
Palácio Fryxell – traços comuns 

com assinatura de FJP 
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Na transição da abóbada para os paramentos, 

surgem, em ambos os espaços, pinturas dos 

quatro Evangelistas. Na capela do palácio Fryxell, 

são pintados, mas o avançado estado de 

degradação já só permite a leitura de um dos 

medalhões. Na igreja do convento de S. 

Francisco, a representação é feita em estuque.  

 
Fig. C4. 27 - Representação de Evangelista na zona dos rins da abóbada da capela do palácio 

 

                
Fig. C4. 28 - Representação dos 4 Evangelistas no arranque da abóbada da igreja do convento de S. Francisco. Foto: 2006, Isabel de Deus. 

 

Outra situação recorrente é a utilização de tijolo burro no 

guarnecimento dos vãos e a utilização dos arcos em ogiva. 

 

   
Fig. C4. 29 - Convento S. Francisco      Fig. C4. 30 - Palácio Fryxell – zona norte 

            
Fig. C4. 31 – Conv. S. Francisco – fenestração na igreja                     Fig. C4. 32 - Convento S. Francisco – fenestração na fachada da igreja  
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Para além dos anteriores, encontrámos outros elementos soltos, comuns 

aos dois edifícios: 

 

 

    
Fig. C4. 33 – Conv. S. Francisco – cercadura em azulejo na igreja     Fig. C4. 34 - Palácio Fryxell - cercadura em azulejo no piso 2 

 

 

   
Fig. C4. 35 (à esquerda) - Conv. S. Francisco – painel de azulejos dispostos aleatoriamente 
Fig. C4. 36 (à direita) -  Palácio Fryxell - painel de azulejos dispostos aleatoriamente com os mesmos motivos 

 

     
Fig. C4. 37 (à esquerda) - Conv. S. Francisco – guarnecimento do arco em madeira         
Fig. C4. 38 (ao centro) e Fig. C4. 39 (à direita) - Palácio Fryxell - guarnecimento do arco em madeira         
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Não sabemos exactamente que objectivos é que FJP havia traçado 

para o edifício – as estórias setubalenses referem que, como homem de 

grande fervor a Deus, haverá feito a transacção e realizado as obras para 

ajudar os padres jesuítas, até porque, para todos os efeitos, havia ocupado 

a sua casa original. Sabemos porém que a beleza de certos elementos 

arquitectónicos do edifício lhe captaram a atenção, e que apesar de 

aparentemente ter orientado as obras de ambos os edifícios, não deixou 

de beneficiar o que estaria destinado a si e à sua família. Esta situação 

faz-nos pensar que, apesar de ter sido FJPJ o primeiro a viver na “casa por 

cima da ponte”, FJP já pensava em formas de “embelezar” o edifício. 

Conforme vimos anteriormente, FJP havia instalado a sua fábrica no antigo 

colégio jesuíta, edifício que se encontrava muito degradado devido a um 

incêndio. Seria portanto natural que trouxesse materiais de outros locais 

para substituir os elementos degradados.  

Existirão certamente muitos mais elementos do convento de S. 

Francisco no actual palácio Fryxell, mas existem três que indubitavelmente 

lhe pertenciam – os três portais em pedra que existem no claustro. 
 

                     
Fig. C4. 40 - Portal com inscrição 1                                    Fig. C4. 41 - Portal com inscrição 2 

 

Portal 1 - Almeida Carvalho 

diz-nos que (…) se achava 

na face externa da parede 

do claustro da parte de 

dentro do mesmo claustro e 

lado nascente (…) 187 , no 

convento de S. Francisco, 

no Tróino. Actualmente, o 

portal emoldura a porta da 

sacristia do palácio Fryxell. 

 
Fig. C4. 42 - Portal da sacristia 

                                                           
187

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

Conventos de Setúbal I”, pp.140. 
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“No ano de 1747 em 18 de Dezembro lançou a primeira pedra em o novo 

edifício deste comvento com toda a solenidade o N.M.R.P.M. FR. Manoel 

da Epiphania, leitor jubilado, sendo provincial desta província, sendo 

guardião o R.P. FR. Francisco dos Remedios Pregador.” 

 

Portal 2 - António Joaquim 

Moreira, autor da obra 

“Inscrições e Letreiros”, diz-

nos que (…) a porta era a 

travessa da igreja 188 , no 

convento de S. Francisco, no 

Tróino. Actualmente, o portal 

emoldura um vão 

entaipado189 na parede oeste 

do claustro do palácio 

Fryxell. 
Fig. C4. 43 - Portal da porta entaipada 

 

“Na era de 1599, ardendo esta Terra em o contágio da peste, cahindo 

nesse anno por sorte a esta comunidade S. Polycarpo BxMb, em o seu 

mesmo dia 26 de Janeiro cessou de todo a peste, e ficou esta villa livre de 

tão terrível mal, para memória deste prodígio fez-se esta lembrança.”  

 

 

 Para além destas duas peças, existem outras que pelo formato 

similar pertenceriam também ao extinto convento de S. Francisco: 

 

       
Fig. C4. 44 - Portal em madeira                                       Fig. C4. 45 - Portal em pedra 

 

                                                           
188

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

Conventos de Setúbal I”, pp.142 
189

 Ao que parece, este vão seria uma das ligações entre a zona residencial e a industrial. 
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 Apesar dos testemunhos anteriores, nem todos os portais deste tipo 

foram retirados do convento de S. Francisco – ainda é possível identificar, 

pelo menos um, no claustro do edifício (Fig. C4.46). 

 

 

Fig. C4. 46 -Convento de S. Francisco. 2008 

  

 A moradia burguesa viria a ser utilizada até aos anos 90 do séc. XX 

pelos descendentes de Francisco José Pereira Júnior. É através do 

casamento da filha de FJPJ - Jenny Francisca Emília Pereira (de 

naturalidade inglesa) - com o sueco Joaquim Patrício Fryxell, que a casa 

passa a ser conhecida pelo apelido da família. Da união nasce George 

António Groom Pereira Fryxell, Vice-Consul de Inglaterra em Portugal, que 

instalará no edifício a sede do Consulado Inglês. 

 Em 29 de Abril de 1940, George Fryxell casa em segundas 

núpcias190 com Maria Luísa da Conceição Silva Fryxell, que viria a ser a 

mãe dos seus único herdeiros: Daniel da Silva Fryxell e Fernando Jorge 

Bispo Fryxell. Fernando Fryxell casa com Maria José Pereira, e Daniel 

Fryxell com Cristalina Valente de Carvalho. Serão D. Cristalina Fryxell, 

conjuntamente com os filhos, os últimos residentes no palácio, antes da 

venda do imóvel ao Estado, para instalação da sede do IPS. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
190

 O 1º casamento, com Maria Antónia Pereira d’Eça O’Neill de Bulhões Pinho e Costa, foi 

celebrado em Londres, a 11 de Fevereiro de 1919. Divorciaram-se em 1933. 
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EVOLUÇÃO CONSTRUTIVA DO COMPLEXO – RESUMO GRÁFICO 

4º período de ocupação 

 

 


