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Continuando uma nova série de estudos iniciados em 2016 com o livro 
Casas Religiosas de Setúbal e Azeitão, a Liga dos Amigos de Setúbal e 
Azeitão (LASA) apresenta ao público uma nova obra colectiva subordi-

nada ao tema Património Arquitectónico Civil, assunto que desperta desde 
logo e por si só, indiscutível interesse pela riqueza, valor cultural e histórico 
que o património edificado desta região integra em muitas frentes. 
O desaparecimento de todo o arquivo da Câmara Municipal de Setúbal no 
incêndio de Outubro de 1910, levou consigo de forma irrecuparável a história 
da cidade até aquela data. Este facto, tem exigido ao longo do tempo, um es-
forço acrescentado de laboriosa pesquisa por parte de investigadores, que tem 
permitido, (re)escrevendo-a, ir reconstituindo a história de cidade e da região. 
A concretização deste livro insere-se na missão estatutária da LASA, que têm 
por objectivo dar a conhecer o património histórico e cultural desta região, 
aprofundando o seu estudo, enriquecendo o conhecimento sobre o acervo 
documental remanescente, disperso em variadissimos fundos arquivisticos, e 
divulgar esse conhecimento, preservando-o, desta forma, para memória futura. 
Os textos, organizados cronologicamente, desde a Antiguidade até aos nossos 
dias, percorreram numa visão interdisciplinar o mundo vernáculo, mas 
também aquele erudito, rural e urbano, enquanto palcos da acção de indivi-
dos anónimos, mas também de ilustres, tendo todos eles contribuido de for-
ma significativa para o crescimento de Setúbal. Objectos de intervenções úni-
cas, testemunham realidades socio-culturais distintas, vivências do dia-a-dia 
e apropriações diversas ao longo dos tempos. 
Não se podendo deixar de mencionar que resultaram de um conjunto de 
intervenções decorrentes de um encontro que agregou investigadores, a que 
se juntaram ainda textos de outros autores, os contributos que ora se dão à 
estampa são fruto de enorme dedicação e competência e traduzem o mais 
recente conhecimento sobre o tema em apreço.
A iniciativa, coordenada por António Bento, Inês Gato de Pinho e Maria João 
Pereira Coutinho e validada por uma Comissão Científica, bem como a con-
cretização deste livro, deve-se sobretudo ao empenho de quem quis legar o 
seu conhecimento, a quem expresso em nome da Direcção da LASA o meu 
sincero e penhorado agradecimento. 
A partilha nesta publicação das múltiplas perspectivas de entendimento do 
património arquitectónico civil de Setúbal e Azeitão, constituiu-se como 
mais um ponto de chegada, mas também de partida para outros temas de 
enorme importância que obrigatóriamente deverão vir a ser abordados no 
futuro dentro destes mesmos princípios.

Francisco Borba
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VESTÍGIOS DE DOMUS NA SETÚBAL ROMANA

Joaquina Soares
museu de arqueologia e etnografia do distrito de setúbal/amrs 

Carlos Tavares Da Silva 
Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa – UNIARQ

“Se imaginarmos um criado, vivendo num acanhado cubículo onde dormia 
tendo por leito um pobre colmeiro de palha ferrã e se pensarmos o que senti-
ria esse serviçal ao entrar no quarto de dormir do seu senhor, com pavimentos 
de policromo mosaico e leito de boa madeira com aplicações de bronzes or-
namentais, compreenderemos como a visão deste outro espaço podia refor-
çar no criado o sentimento de dependência” 
(Alarcão, 2003, p. 110)

Resumo
Apresentam-se os principais vestígios arquitectónicos de domus identificados 
no subsolo do centro histórico de Setúbal e correlacionam-se com os traçados 
viários ainda muito fragmentários de um aglomerado urbano de génese pré-
-romana e de vocação “fabril”, pouco conforme ao modelo de cidade roma-
na planeada a partir de sistema de eixos viários ortogonais e hierarquizados. 
Apesar da sua origem sidérica, a Setúbal romana aproximar-se-ia dos concei-
tos urbanísticos e arquitectónicos da potência colonizadora, porque, como 
bem sugere Jorge Alarcão (2003), a organização do espaço não é acidental e 
muito menos “ingénua”; ela constitui um factor relevante na reconfiguração 
das relações sociais de produção e da superstrutura ideológica.
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Será dispensada particular atenção à chamada “Casa dos Mosaicos”, construída 
em meados/3º quartel do século I d.C., quando a arquitectura romana marca 
definitivamente a paisagem na periferia atlântica do Império. 
Tal como Vitrúvio afirmava no seu tratado “De architectura libri decem”, escrito no 
reinado de Augusto, mais propriamente no livro VI, a casa romana devia obe-
decer a normas construtivas e tipológicas específicas da arquitectura privada 
em espaço urbano, enquadrar-se devidamente na geografia, orografia e orien-
tar as suas salas de acordo com a latitude e o clima locais. Não menos impor-
tantes do que estes condicionalismos de carácter ambiental e técnico, eram 
os constrangimentos impostos pelo estatuto e classe social dos proprietários. 

Mudança de paradigma: Setúbal herdeira de Caetobriga
A existência de uma cidade romana no subsolo de Setúbal, mau grado as 
observações de José Marques da Costa em 1957 (Costa, 1960), só viria a ser 
definitivamente confirmada e consensualmente aceite com os trabalhos de 
arqueologia urbana desenvolvidos pelo Museu de Arqueologia e Etnografia 
do Distrito de Setúbal (MAEDS) a partir do último quartel do século XX (Fig. 
1), inseridos no projecto de investigação de longa diacronia Preexistências de 
Setúbal. Cerca de meia centena de escavações, mais ou menos extensas, das 
quais mapeamos 35 (Fig. 2), têm vindo a permitir a delimitação e caracteri-
zação das ocupações romana, e pré-romana, bem como a reconstituição da 
paleogeografia. O acesso ao registo empírico não obedece às perguntas da in-
vestigação, mas ao acaso das ocorrências de renovação e reabilitação urbanas, 
nem sempre sujeitas a acompanhamento arqueológico, como no paradigmá-
tico caso do lote nº 77-79 da Rua de Arronches Junqueiro, onde existiu uma 
domus com mosaicos a que apenas tivemos acesso a partir de uma pequena 
janela (2.30x2m) no lote contíguo, nº 75 da mesma rua. Outras intervenções 
são realizadas sobretudo segundo lógica empresarial, não chegando os seus 
resultados à fase de publicação, na maioria dos casos, e como tal não atingem 
a fase de acreditação pela comunidade científica. Apesar das limitações apon-
tadas, vamos continuando a construir o puzzle, assumindo o caracter fragmen-
tário da informação que nos chega, suficiente no entanto para fazer colapsar 
o paradigma da origem pós-romana de Setúbal, que vigorava desde o Renas-
cimento, quando André de Resende (Resende, 1593) identificou as ruinas de 
Tróia e se sedimentou o consenso, entre os eruditos que o continuaram, de 
que Tróia corresponderia a Caetobriga (Castelo-Branco, 1954; Costa, 1898; 
Ferreira, 1959; SAL, 1850, 1851).            
Actualmente, parece-nos evidente que o sítio de Caetobriga, na foz do Sado, 
era dotado de acentuada complexidade funcional, como convém a um aglo-
merado urbano, e polinucleado, atravessado pelo Sado e pelo esteiro do Livra-
mento, principais artérias de uma cidade aquática, rodeada por sapais (Soares 
e Tavares da Silva, 2012; Tavares da Silva, 2018). Podemos imaginar Caetobriga 
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Fig. 1 Escavações arqueo-
lógicas na Praça de Boca-
ge, 1977. A primeira gran-
de exposição pública de 
apreciável troço da Se-
túbal romana. O tema das 
origens da cidade foi dis-
cutido na “praça pública” 
Seg. Tavares da Silva e 
Coelho-Soares, 1980-81. 

Fig. 2 Principais intervenções arqueológicas desenvolvidas pelo Museu de Arqueologia e Etnografia do Distri-
to de Setúbal, na área urbana de Setúbal: 1 - Rua Francisco Augusto Flamengo, 10-12; 2 - Travessa dos Apóstolos; 
3- Rua Arronches Junqueiro 32-34; 4 – Rua Arronches Junqueiro 73-75; 5 - Rua António Joaquim Granjo; 6 - Rua 
António Joaquim Granjo, 19 (Casa dos Mosaicos); 7 - Travessa de João Galo, 4-4B; 8 - Largo da Misericórdia; 9 
- Travessa de Frei Gaspar; 10 - Travessa da Portuguesa; 11 - Av. Luísa Todi (edifício BCP); 12 - Rua Major Afonso 
Pala; 13 - Rua Álvaro Castelões; 14 a 16 - Rua António Januário da Silva; 17 - Rua Serpa Pinto; 18 - Avenida 5 
Outubro; 19 - Rua Luís de Camões; 20 - Praça de Bocage / Av. Luísa Todi (edifício Montepio); 21 - Praça de Bo-
cage; 22 - Largo do Sapalinho; 23 - Praça de Bocage/Loja Chiado; 24 - Rua de Bocage / Rua Augusto Cardoso 
(edifício da Vinícola/Benetton); 25 - Beco de Dona Maria; 26 - Av. 22 de Dezembro; 27 - Rua Augusto Cardoso; 
28 - Praça Miguel Bombarda/Largo do Convento de Jesus; 29 – Rua Acácio Barradas, 2; 30 - Rua António Maria 
Eusébio; 31 - Praça Machado dos Santos / Largo da Fonte Nova; 32 - Largo António Joaquim Correia; 33 – Ba-
luarte da Nossa Senhora da Conceição; 34- Av. Luísa Todi, nos. 170-178; 35-Av. Luísa Todi, 266-272/Largo da 
Ribeira Velha. 
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com dois núcleos principais: o da actual Baixa de Setúbal e o de parte da Pe-
nínsula de Tróia (Étienne, Makaroun e Mayet, 1994; Soares, 2000; Tavares da 
Silva, 2018), à época a ilha de Achale referida na Ora Marítima (Avieno, 1992; 
Ferreira, 1971).

Fig. 3 Ensaio de reconstituição paleogeográfica 
da baía de Setúbal na Época Romana. Seg. Soares 
e Tavares da Silva, 2012.

Enquanto o núcleo urbano-industrial de Tróia foi fundado ex-nihilo no reina-
do de Tibério, possivelmente por iniciativa de uma rica família de Salacia - os 
Cornelii Bocchi (Alarcão, 2011; Pinto, Magalhães e Brum, 2011) -, o núcleo da 
margem direita do Sado era de fundação pré-romana. O primeiro povoado 
estável aí reconhecido remonta à transição da Idade do Bronze para a Pri-
meira Idade do Ferro, orientalizante (Soares, 2000; Soares e Tavares da Silva, 
1986; Tavares da Silva, 2018). O povoado foi-se adaptando “organicamente” às 
vicissitudes da história e aos constrangimentos de uma geomorfologia muito 
instável. A Setúbal romana não terá assistido à tarefa primordial dos agrimen-
sores, traçando o cardo e o decumanus da nova urbe, por decisão da potência 
colonizadora. Pela génese do nosso objecto de estudo e pelas condições de 
produção científica que caracterizam a prática arqueológica em meio urbano, 
a apreensão do urbanismo não tem sido tarefa fácil, subsistindo muitas dúvi-
das e restritas possibilidades de acesso ao arquivo subterrâneo.
A informação disponível deixa perceber que a povoação romana adquire vida 
urbana durante o período imperial, mais propriamente a partir de meados/3º 
quartel do século I, quando Salacia começa a perder importância económi-
ca (Tavares da Silva et al., 1980-81). O traçado de ortogonalidades observadas 
em edifícios e troços de eixos viários da época romana até agora identificados 
permite defender a existência de uma estrutura urbana reticulada, segundo 
eixos perpendiculares aproximadamente de direcção ESE-WNW e NNE-SSW 
(Fig. 4). Partimos das seguintes realidades arqueológicas:
•   Prováveis troços viários, como o cruzamento de duas ruas correspondentes 
aproximadamente às actuais R. Jorge de Aquino e limite norte da R. Arronches 
Junqueiro (Soares, 2000), colocados em evidência pela identificação dos res-
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pectivos esgotos, e ainda o arruamento que separa os dois imóveis alto-impe-
riais no lote 19 da Rua António Joaquim Granjo (Tavares da Silva e Soares, 2018);  
•   Equipamentos públicos como o reservatório de água (Fig. 4, 1) com ca-
pacidade superior a 250m3) da Rua Francisco Augusto Flamengo (Tavares da 
Silva et al., 2010, 2014) e o imóvel público (Fig. 4, 2) de função indeterminada 
(templo?) do século II d.C., localizado na Travessa de João Galo (Tavares da 
Silva e Coelho-Soares, 2014);
•   Equipamentos produtivos, como a oficina de preparados de peixe (Fig. 4, 3) 
da Travessa de Frei Gaspar (Setúbal), em pleno funcionamento no período 
flaviano, com retoma parcial no séc. V (Tavares da Silva, Soares e Coelho Soa-
res, 1986); o estabelecimento fabril de salgas de peixe (Fig. 4, 4) da Praça de 
Bocage (Setúbal), do séc. I, e abandonado a partir do século III (Tavares da 
Silva e Coelho-Soares, 1980-81).

Vestígios de domus
A presença de domus na colina de Santa Maria é o melhor indicador de vida 
urbana e de uma “aristocracia” aí residente.
Perante as diversas variantes de plantas registadas no tratado de arquitectu-
ra de Vitrúvio (Maciel, 2006) e no vasto registo arqueológico (Alarcão, 2012; 
Barton, 1994; Daniels-Dwyer, 2000; Magalhães et al., 2015), é-nos impossível 
identificar as tipologias face à fragmentação dos vestígios disponíveis. 
Tomámos como modelo a planta esquemática de uma domus de peristilo, 
publicado no Dicionário de Arqueologia Portuguesa (Alarcão e Barroca, 2012):
•   Domus da Travessa de Frei Gaspar (Fig. 4, 5), reconhecida somente através 
de dois troços de muros ortogonais de presumível peristylum, com as caracte-

Fig. 4 Elementos arquitectónicos e urbanísticos da Setúbal romana. Base cartográfica: planta actual do centro 
histórico de Setúbal (levantamento aerofotogramétrico da Câmara Municipal de Setúbal).
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rísticas dilatações sobre as quais assentavam colunas em tijolos de quadran-
te ainda conservados em uma dessas dilatações. Edifício datado de meados/
terceiro quartel do século I, por materiais provenientes do nível em conexão 
com o peristilo (Tavares da Silva, Soares e Coelho-Soares, 1986). Este nível foi 
cortado pela vala de construção do muro nascente de oficina de preparados 
piscícolas flaviana.
•   Domus da Rua Arronches Junqueiro, 75 (Fig. 4, 6). Construída no século II/
III. Reconhecida a partir de um pequeno troço de galeria porticada, pavimen-
tada a mosaico e bordejada por espelho de água no quadrante sul (Tavares da 
Silva, Soares e Wrench, 2010; Soares e Tavares da Silva, 2018). O pórtico está 
orientado paralelamente à Rua Arronches Junqueiro e era suportado por co-
lunas em tijolo de quadrante. 
•   Domus da Rua António Joaquim Granjo, nº 19 (Fig. 4, 7). Encontraram-se 
vestígios de dois edifícios, separados por um estreito arruamento com pou-
co mais de 1,5m de largura e aproximadamente paralelo à margem da baía 
(ESE-WNW); foram construídos em meados/3º quartel do século I. O melhor 
conservado foi requalificado nos finais do século II com a aplicação de pa-
vimentos musivos, pintura a fresco, em duas camadas sucessivas de estuque 
(Fig. 9); revestimentos em mármore verde cipollino. Viria a ser abandonado 
entre meados do séc. III e meados do séc. IV (Tavares da Silva e Soares, 2018). 
Esta domus não abria porta para o beco, a sul, e desenvolvia-se para norte 
do lote intervencionado. Uma das salas revestidas a mosaico apresenta um 
grande “tapete” decorado por motivos geométricos com 6,5m no lado sul. 

Fig. 5 A Planta esquemática de domus de peristilo (seg. Alarcão, 2012). B - Planta de área escavada na Travessa de 
Frei Gaspar, Setúbal (seg. Tavares da Silva, Soares e Coelho-Soares, 1986), com parte do peristilo de uma habi-
tação de meados/terceiro quartel do século I d.C.
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Fig. 6 Vestígios da domus da Rua Arronches Jun-
queiro, nº 75 (Setúbal). A - Planta esquemática de 
domus (seg. Alarcão, 2012). B a E - planta e fotos 
da área escavada com pormenor do mosaico (E) e 
reconstituição tridimensional (D). 

Fig. 7 Domus do nº19 da Rua António Joaquim 
Granjo, Setúbal. A- Planta esquemática de domus 
(seg. Alarcão, 2012). B- Planta da área escavada 
com vestígios de domus e de arruamento. C a F- 
Pormenores do pavimento musivo de presumível 
triclinium.
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A grande dimensão do compartimento permite-nos supor que se trataria de 
triclinium (Fig. 7). Esta sala confinava a nascente com uma outra que se pro-
longava sob a R. António Joaquim Granjo. Neste segundo compartimento, 
observou-se igualmente um piso musivo, com dois “tapetes” que claramente 
segmentavam o espaço interior (Fig. 8); um deles possui cerca de 2m de largu-
ra e comprimento indeterminado; do segundo “tapete musivo” e do próprio 
compartimento não se obtiveram dimensões completas em nenhum dos la-
dos. Podemos deixar em aberto a hipótese de se tratar de cubiculum ou mes-
mo de um triclínio de Primavera e Outono sendo, nesta hipótese, o primeiro 
compartimento, virado a norte, o triclínio de verão (Maciel, 2006, p. 231). Só 
futuras escavações arqueológicas na Rua António Joaquim Granjo poderão 
responder às hipóteses aqui formuladas.

Fig. 8 Domus do nº19 da Rua António Joaquim Granjo, Setúbal. A – Planta esquemática de domus  
(seg. Alarcão, 2012). B – Mosaico de presumível cubiculum. 

Fig. 9 Rua António 
Joaquim Granjo, 19. 
Revestimento do muro 2 
por camadas de estuque 
pintado (Sala I). 
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Conclusão
Com o presente texto, pretendeu-se chamar a atenção para os vestígios ar-
quitectónicas de uma Setúbal oculta sob a cidade actual, mas que apesar des-
sa invisibilidade pode ter marcado indelevelmente a organização física e até 
social do chamado centro histórico. Só o prosseguimento dos estudos de ar-
queologia urbana poderá ratificar ou rectificar as propostas aqui apresentadas 
e trazer mais informação sobre a vida dessa antiga cidade da foz do Sado. 
As domus comportavam-se como símbolos de poder, marcadores de classe 
social. A sua presença na colina de Santa Maria permite defender a efectiva 
residência de uma elite local, por hipótese associada ao controlo do comér-
cio marítimo de preparados piscícolas (Étienne e Mayet, 2000; Edmondson, 
1987; Mayet e Tavares da Silva, 2000, 2010). Esta elite seguia as práticas e as 
requintadas exigências, no quotidiano do seu espaço habitacional, próprias 
da aristocracia romana das grandes cidades do Império, como se pode dedu-
zir a partir do programa decorativo da “Casa dos Mosaicos”, no nº 19 da Rua 
António Joaquim Granjo (Tavares da Silva, Soares e Wrench, 2010; Tavares da 
Silva e Soares, 2018). 
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O PATRIMÓNIO DA FAMÍLIA QUEIMADO DE VILALOBOS  
/ MIRANDA HENRIQUES EM SETÚBAL NA TRANSIÇÃO  
DO SÉCULO XV PARA O XVI

Ana Cláudia Silveira
iem/fcsh/nova

Resumo
Detentora de um património de relevo na vila sadina, a família Miranda Hen-
riques, herdeira dos Queimado de Vilalobos, associados à fundação do Con-
vento de S. Francisco de Setúbal, encontra-se na origem da edificação do pa-
lácio Salema. A sua construção e a implantação urbana na Praça Nova do 
Sapal, que, nas primeiras décadas do século XVI, se afirmou como novo centro 
político da vila em resultado das intervenções urbanísticas empreendidas, 
correspondeu a um processo de afirmação social da família, cujo prestígio e 
distinção foram reforçados pela constituição de uma residência de destaque 
na paisagem citadina. Apesar de se apresentar actualmente descaracterizado, 
trata-se de um edifício que, na sua origem, deverá remontar pelo menos ao 
século XV, tendo sido alvo de sucessivas intervenções, infelizmente pouco do-
cumentadas.

A Casa das Varandas ou Palácio Salema
Entre os imóveis arrolados em 1762 no livro de décimas da freguesia de S. Ju-
lião, consta uma propriedade na Praça do Sapal sucintamente descrita como 
sendo umas casas nobres pertencentes a Fernando Xavier de Miranda, onde 
se integravam várias lojas, sobrados com varanda e quintais, encontrando-se a 
propriedade apenas parcialmente arrendada e em grande parte devoluta1.

1  ANTT, Erário régio, Impostos, Livro 6105: Traslado do Lançamento da Décima dos Prédios Urbanos pertencentes à 
Freguesia de São Julião desta Vila de Setúbal, fl. 41v.
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Esta singela referência e a actual descaracterização do imóvel, que muitos se-
tubalenses ainda associam à sua função mais recente como sede do Vitória 
Futebol Clube2, não permitem adivinhar o seu longo percurso histórico e a 
ligação a famílias de grande relevância no contexto económico e social de Se-
túbal, não obstante a presença do respectivo brasão na sua fachada nascente.
Efectivamente, a compreensão do significado deste edifício na história e 
identidade locais, bem como a leitura relativa à sua evolução ao longo dos 
séculos constituem aspectos indissociáveis da reconstituição da história do 
grupo familiar que lhe esteve associado e da implementação de estratégias de 
gestão patrimonial e de afirmação social por parte de um conjunto de indiví-
duos a ele ligados.
A Casa das Varandas como o imóvel surge designado em 17953 tem um percurso 
que remonta pelo menos ao século XV, sendo resultado de diversas interven-
ções operadas ao longo dos séculos. 

Dos Queimado de Vilalobos aos Miranda Henriques: 
enquadramento familiar e gestão patrimonial
Embora a documentação subsistente não permita uma reconstituição siste-
mática da residência urbana que esteve na origem da Casa das Varandas ao lon-
go dos séculos, é seguro afirmar que na origem da propriedade estariam as 
casas mencionadas no testamento de Vasco Queimado de Vilalobos redigido 
em Junho de 1478, localizadas junto ao seu lagar de azeite e vinho, as quais fi-

2  São ainda visíveis as insígnias do clube sobre uma das portas do imóvel, ocupação que se terá seguido a ou-
tras utilizações do espaço como escola primária, teatro e albergaria, por exemplo.
3  ANTT, Arquivo da Família Gama Lobo Salema, caixa 18, pasta 139, nº 1, fl. 284.

Fig. 1 Localização da Casa das Varandas na Planta da Vila de Setuval levantada por ordem de S. A. 
R. debaixo da Inspecção da R. Iunta dos Três Estados por Maximiano Joze da Serra, sargº mor do Real 
Corpo de Engº, datada de 1805. Direcção de Infraestruturas do Exército, nº 3810.

Fig. 2 Brasão existente na antiga residência 
da família Miranda Henriques
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caram a seu filho legitimado4, também chamado Vasco Queimado de Vilalo-
bos, a quem recomendou a respectiva recuperação para que nelas estabele-
cesse residência. 
O estado de degradação que o documento deixa perceber pode ser justificado 
pela longa ausência de Vasco Queimado de Vilalobos, o Velho, de Setúbal, 
uma vez que, tendo servido como guarda-mor do Infante D. Pedro, de quem 
foi apoiante em Alfarrobeira, viveu, depois da morte deste em batalha, no exí-
lio, na Corte de Borgonha, onde chegou em 1450 integrando o séquito de D. 
Jaime de Portugal, filho do Infante D. Pedro, tendo sido acolhido pela Infanta 
Isabel de Portugal5 e ingressando posteriormente ao serviço de seu marido, 
Filipe o Bom, de quem foi estribeiro, camareiro e conselheiro6, continuando 
após a sua morte ao serviço de seu filho, Carlos o Temerário. 
Obtido o perdão régio pelo apoio ao Infante D. Pedro7, Vasco Queimado de 
Vilalobos regressou a Setúbal na década de 14708. Talvez devido ao longo pe-
ríodo de ausência, parece ter sentido a necessidade de relembrar publica-
mente o prestígio da sua família, bem como a importância da acção desenvol-
vida por membros da sua linhagem no progresso local, o que justifica o seu 
empenho na elaboração de uma inquirição de testemunhas relativa à funda-
ção do Mosteiro de S. Francisco de Setúbal, recordando o patrocínio da obra 
realizada cerca de sessenta anos antes por iniciativa de sua avó paterna, Maria 
Eanes Escolar9, e estabelecendo a associação ao panteão familiar dos Quei-
mado, o que serviria ainda para justificar e para legitimar a intervenção que 
Vasco Queimado de Vilalobos pretendia realizar no espaço conventual, reedi-
ficando em 1477 a capela-mor, o que ficou registado em epitáfio colocado 
atrás do altar-mor10, consolidando também por essa via a memória linhagísti-
ca e garantindo um reconhecimento social à sua família. A sua ligação ao mo-
vimento da Observância franciscana não se esgota no patrocínio à refundação 
do mosteiro de S. Francisco de Setúbal, pois parece ter ele próprio professa-

4  ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, Livro 33, fl. 97v; Sousa Viterbo, “D. Isabel de Portugal, duqueza de Borgo-
nha” in Archivo Historico Portuguez, vol. 3, Lisboa, 1905, p. 95.
5  Sobre a infanta Isabel de Portugal, cf. a obra de Daniel Lacerda, Isabelle de Portugal duchesse de Bourgogne (1397-
1471). Une femme de pouvoir au coeur de l’Europe du Moyen age, Paris, Éditions LANORE, 2008.
6  Sobre o seu percurso, consultar o seu testamento (vd. Apêndice documental) e a bibliografia a ele relativa: 
Sousa Viterbo, op. cit.; Humberto Baquero Moreno, A Batalha de Alfarrobeira. Antecedentes e significado histórico, vol. 
II, Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, 1980, pp. 1082-1083; Portugal et Bourgogne au XVe 
Siècle (1384-1482), ed. Jacques Paviot, Lisbonne-Paris, Centre Culturel Calouste Gulbenkian, 1995, pp. 128-130, 
384, 387, 403, 410-411, 415-416, 421, 423-425, 427, 436, 442-443; Ana Cláudia Silveira, “Subsídios para a história 
do Convento de São Francisco de Setúbal a partir do Arquivo da Família Gama Lobo Salema” in Arquivos de Fa-
mília séculos XIII-XIX: que presente, que futuro?, org. Maria de Lurdes Rosa, Lisboa, Instituto de Estudos Medievais, 
Centro de História Além-Mar e Caminhos Romanos, 2012, pp. 180-183; Rita Sampaio da Nóvoa, O Arquivo Gama 
Lobo Salema e a produção, gestão e usos dos arquivos de família nobre nos séculos XV-XVI, tese de doutoramento apresen-
tada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, vol. I, Lisboa, 2016, pp. 188-
192 e 462.
7  ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, Livro 11, fl. 7; Sousa Viterbo, op. cit., p. 95; Portugal et Bourgogne au XVe Siècle, 
op. cit., p. 128.
8  ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, Livro 33, fl. 79; Sousa Viterbo, op. cit., pp. 95-96.
9  Frei Manuel da Esperança, História Seráfica da Ordem dos Frades menores da Província de Portugal, 2ª parte, Livro 
11, capítulo XVI, pp. 556-559. 
10  ANTT, OFM, Convento de S. Francisco de Setúbal, Livro 1, fls. 14-14v.
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do, no fim da vida, ingressando no mosteiro franciscano de S. Bernardino de 
Atouguia da Baleia11, o que poderá ter acontecido em 1478 pelo facto de o seu 
testamento, redigido em Lisboa a 20 de Junho de 1478 e aberto em Setúbal 
seis dias mais tarde, referir que o seu testamenteiro deveria agir “como se Eu 
morto ffosse“12.
O poder económico da família Queimado de Vilalobos encontra-se eviden-
ciado, quer na referida inquirição de testemunhas, na qual os diversos inter-
venientes recordam Maria Eanes Escolar, avó de Vasco Queimado de Vilalo-
bos e mãe de Vasco Queimado seu pai, fundadora do mosteiro de S. Francisco 
de Setúbal em 1410, como “a mais rica mulher da vila de Setúbal”13, quer tam-
bém no testamento de Vasco Queimado de Vilalobos, o Velho, a que acabá-
mos de fazer alusão. Deduzimos que uma parte da sua fortuna tenha sido her-
dada do pai de Maria Eanes, João Gonçalves Escolar, servidor do rei D. Pedro, 
de quem foi desembargador, tendo depois exercido o cargo de vedor da Fa-
zenda de D. Fernando14, o qual sabemos ter possuído uma herdade coutada 
no termo da cidade de Évora15, que continuava em posse dos seus sucessores 
em 143416, assim como uma quinta em Muje17. Já o marido de Maria Eanes, 
Vasco Queimado, deverá ter obtido pecúlio na vila de Setúbal, uma vez que, na 
sequência do seu apoio ao Mestre de Avis na crise de 1383-85, integrado entre 
os cavaleiros e escudeiros que lutaram no seu séquito18, viria a receber em doa-
ção a dízima e renda dos arcos e tonéis e de toda a madeira e esparto que 
chegassem à vila sadina19. 
O testamento de Vasco Queimado de Vilalobos, o Velho, manifesta a determi-
nação de deixar devidamente gerido o património acumulado, privilegiando 
o filho legitimado20 em detrimento das filhas, Maria Queimada e Leonor 
Queimada, fruto da relação mantida com Isabela Afonso, com a qual, todavia, 
nunca casou. Embora ambas as filhas estivessem vivas à data da elaboração do 
seu testamento21, são excluídas da herança, destinando bens móveis e alfaias 

11  Vítor Gomes Teixeira, O Movimento da Observância Franciscana em Portugal (1392-1517). História, património e 
cultura de uma experiência de reforma religiosa, Porto, Centro de Estudos Franciscanos / Editorial Franciscana, 2010, 
pp. 196 e 251.
12  ANTT, Arquivo da Família Gama Lobo Salema, Caixa 12, pasta 88, nº 2, possibilidade já notada por Rita Sam-
paio da Nóvoa, op. cit., pp. 198-199.
13  Ana Cláudia Silveira, op. cit., pp. 173-174.
14  Armando Luís de Carvalho Homem, O Desembargo Régio (1320-1433), Porto, Instituto Nacional de Investiga-
ção Científica, 1990, pp. 339-340.
15  Chancelarias Portuguesas. D.Pedro I (1357-1367), Lisboa, Instituto Nacional de Investigação Científica, 1984, 
pp. 506-507.
16  Chancelarias Portuguesas. D.João I, vol. IV, Tomo II (1393-1433), Lisboa, Centro de Estudos Históricos da Uni-
versidade Nova de Lisboa, 2006, p. 246; Chancelarias Portuguesas. D. Duarte, vol. I, tomo 2 (1435-1438), Lisboa, 
Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa, 1998, pp. 73-74.
17  ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, Livro 10, fl. 102v.
18  Fernão Lopes, Crónica de el-Rei D. João I da Boa Memória, Mem Martins, Publicações Europa-América, 1977, p. 397.
19  Chancelarias Portuguesas. D. João I, vol. I, tomo 3 (1384-1388), Lisboa, Centro de Estudos Históricos da Uni-
versidade Nova de Lisboa, 2005, p. 218.
20  Também chamado Vasco Queimado de Vilalobos, filho de Helena Fernandes e legitimado em 1473: cf. 
ANTT, Chancelaria de D. Afonso V, Livro 33, fl. 97v; Sousa Viterbo, op. cit., p. 95.
21  Não corroboramos a interpretação de Rita Sampaio da Nóva, op. cit., p. 192, que lhe atribui três filhas ilegí-
timas e que duas delas estariam à data viúvas, uma vez que o testamento transcrito em anexo apenas refere duas 
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domésticas apenas a um dos genros, Estevão Coelho, e à filha de Garcia Neto, 
o outro genro, que primeiro casasse, a quem deixava o seu leito, roupa de 
cama, arcas, duas cadeiras, toalhas e alfaias domésticas diversas, bens que são 
os habitualmente encontrados referidos nos testamentos da época e que 
constituiriam o recheio existente na maioria das casas22. Já quanto ao pa-
trimónio imobiliário, o mais significativo e representativo tanto do ponto de 
vista económico como enquanto potenciador de estatuto social, destina-o, na 
sua maioria, ao filho, merecendo especial recomendação a recuperação de 
umas casas situadas acerca das carniçarias da vila e junto de um lagar de vinho 
e de azeite integrados na sua propriedade, local onde o filho deveria habitar. 
Pelas referências documentais posteriores, as casas a que alude corresponde-
riam ao imóvel que, depois de intervencionado pelos seus sucessores, esteve 
na origem da chamada Casa das Varandas, localizada no sapal em Setúbal. Além 
dos referidos bens urbanos, contam-se ainda entre o seu património uma vi-
nha no Areeiro, no termo de Setúbal, uma marinha no termo da vila e ainda 
um moinho na ribeira dos Amados, no longínquo Campo de Ourique23.
Em 1497, o inventário e a partilha dos bens que ficaram por morte de seu filho 
Vasco Queimado de Vilalobos24, referido já em 1478 como escudeiro fidalgo da 
Casa do duque de Beja25, acrescenta novas informações sobre o considerável 
património da família na vila sadina, sustentado na posse de diversos bens fun-
diários no núcleo urbano setubalense, na respectiva área periurbana, assim 
como no termo de Alcácer e inclusivamente em Lisboa, onde possuía uma casa 
sobradada. 
A evolução da composição da propriedade familiar reflecte os investimentos 
realizados por Vasco Queimado entre 1488 e 1497, tendo adquirido uma her-
dade no termo de Setúbal26 e emprazando ainda diversos bens à Ordem Mili-
tar de Santiago, designadamente umas casas, horta e pomar junto à Fonte 
Nova, no arrabalde de Troino, uma terra no Vale da Seixola para cultivo de 
cereais e investimento em marinhas de sal e outra propriedade em Abul, no 
termo de Alcácer. Entre os seus bens fundiários incluem-se igualmente o moi-
nho de maré da Mourisca, de que encontramos a referência mais antiga em 
1497, três marinhas, uma das quais a da Olhalva, outra junto à ponte de Maria 
Anes e a terceira integrada na quinta da Sovereira do Vivalvo, que correspon-

filhas, dizendo estarem ambas vivas e referindo os genros, Garcia Neto e Estevão Coelho. A sua exclusão da 
herança poderá relacionar-se com conflitos familiares como atesta o documento pelo menos em relação a Gar-
cia Neto.
22  Sílvio Conde, “A Casa” in História da Vida Privada em Portugal – A Idade Média, coord. Bernardo Vasconcelos e 
Sousa, s.l., Círculo de Leitores e Temas e Debates, 2010, p. 78; José Custódio Vieira da Silva, “O Paço” in ibidem, 
pp. 90-91.
23  ANTT, Arquivo da Família Gama Lobo Salema, Caixa 12, pasta 88, nº 2.
24  Documento que sobreviveu através de um traslado elaborado em 1535 a pedido de Fernão de Miranda 
Henriques, seu neto e sucessor: Idem, ibidem, caixa 21, pasta 144, fls. 19-40v; ANTT, Arquivo da Casa de Santa Iria, 
caixa 15, nº 20.
25  ANTT, Chancelaria de D. Manuel I, Livro 29, fls. 91v-92. Sobre esta figura, vd. Rita Sampaio da Nóvoa, op. cit., 
pp. 223-224 e 462-463.
26  ANTT, Arquivo da Casa de Santa Iria, caixa 9, nº 84.
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de à actual Quinta da Gâmbia, já dotada de casas, vinha e pomar. No interior 
do perímetro amuralhado de Setúbal, além das casas que herdou do pai, pos-
suía outras cinco habitações, três das quais situadas na antiga judiaria da vila, 
e era titular do aforamento de uma adega localizada junto à porta da Erva. As 
casas detidas na antiga judiaria corresponderiam certamente a um investi-
mento recente resultante da oportunidade proporcionada pelo processo de 
desaparecimento espacial das judiarias nos núcleos urbanos portugueses 
ocorrido no final do século XV. 
Efectivamente, na sequência do édito de 1496 que determinou a expulsão do 
reino de judeus e mouros, desenvolveram-se estratégias de investimento imo-
biliário por parte das elites urbanas orientadas para os espaços anteriormente 
ocupados pelos crentes das religiões minoritárias, os quais geralmente se si-
tuavam em zonas centrais das vilas e cidades, aspecto que se documenta tam-
bém em Setúbal27. Em muitos casos, esse processo propiciou a ocorrência de 
alterações urbanísticas de amplitude variável conforme se tem vindo a consta-
tar em diversos os núcleos urbanos portugueses28.
Além do património fundiário descrito no inventário produzido após o fale-
cimento de Vasco Queimado de Vilalobos, os bens móveis arrolados são reve-
ladores de um considerável nível de riqueza, incluindo-se entre eles uma ma-
nada com 264 vacas e 18 bezerros e um rebanho com 787 cabras e ovelhas29, 19 
escravos e 6 escravas e ainda diversas peças de mobiliário e uma apreciável 
quantidade de artigos de luxo, nomeadamente peças de prata, um pano de 
armar de figuras, paramentos, jóias e vestidos, registando-se ainda a preocu-
pação em discriminar as escrituras que documentavam a aquisição do pa-
trimónio imobiliário30.

27  Ana Cláudia Silveira, “A gestão do património urbano da Ordem Militar de Santiago em Setúbal no final do 
século XV: indícios de uma polarização regional?” in Atas das Jornadas Internacionais de Idade Média O papel das pe-
quenas cidades na construção da Europa medieval, org. Adelaide Millán da Costa, Amélia Aguiar Andrade e Catarina 
Tente, IEM / Câmara Municipal de Castelo de Vide, 2017, p. 433.
28  Conforme anteriormente notado, o processo de desaparecimento espacial das judiarias nos núcleos urba-
nos portugueses ocorrido no final do século XV constituiu ocasião para novos investimentos imobiliários cuja 
amplitude se encontra por avaliar: Amélia Aguiar Andrade, “O desaparecimento espacial das judiarias nos nú-
cleos urbanos portugueses de finais da Idade Média: o caso de Lisboa” in Estudos em Homenagem ao Professor 
Doutor José Marques, vol. I, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2006, pp. 151-162.
29  ANTT, Arquivo da Família Gama Lobo Salema, caixa 21, pasta 144, fls. 19-40v; ANTT, Arquivo da Casa de Santa 
Iria, caixa 15, nº 20. Sublinhamos a dimensão destes rebanhos, aspecto que parece remeter para a importância 
assumida pela criação de gado no contexto das estratégias económicas seguidas por Vasco Queimado de Vila-
lobos, sendo essa actividade certamente lucrativa e encontrando-se em expansão desde o século XIV, quer pela 
crescente procura de lã nos mercados internacionais, quer pelo aumento da procura de couro, de carne e de 
produtos lácteos por parte dos mercados urbanos em fase de expansão demográfica (cf. E. Rodríguez-Picavea 
Matilla, “La ganadería en la economia de frontera: una aproximación al caso de la meseta meridional castellana 
en los siglos XI-XIV” in Identidad y representación de la frontera en la España Medieval (siglos XI-XIV), ed. C. de Ayala 
Martínez; P. Buresi; P. Josserand, Madrid, Casa de Velázquez, 2001, p. 197), constituindo os negócios associados 
ao abastecimento urbano uma das estratégias de investimento seguidas pelas elites urbanas. É de notar que, 
entre os bens inventariados à morte de Vasco Queimado de Vilalobos, em 1497, se incluíam “sesenta vellos de Lam 
budalega e della Meirinha” (cf. ANTT, Arquivo da Família Gama Lobo Salema, caixa 21, pasta 144, nº 3, fl. 27; ANTT, 
Arquivo da Casa de Santa Iria, caixa 15, nº 20), o que demonstra que a produção de lã seria um dos seus interesses.
30  De acordo com Rita Sampaio da Nóvoa, op. cit., pp. 225-226, não se conhecem outros exemplos, no contex-
to nacional ou internacional, de inclusão de escrituras em inventários post-mortem nesta época. 
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Apesar da referência por parte de Vasco Queimado de Vilalobos, o Velho, a 
dois filhos bastardos de seu filho31, um dos quais poderá corresponder a Vasco 
Queimado, identificado em 1498 como escudeiro fidalgo do rei D. Manuel32 
exercendo funções em 1504 e 1505 como pagador das moradias do Rei33 e 
como tesoureiro da Casa da Índia34, vindo posteriormente a ser nomeado Fei-
tor das Casas e Trato das Índias e de Guiné na cidade de Lisboa35, foram as 
suas filhas a suceder na administração do património familiar, possivelmente 
por serem fruto de ligação matrimonial. 
Com efeito, em Novembro de 1501, foram efectuadas as partilhas dos bens de 
Vasco Queimado de Vilalobos, o que aconteceu já após a morte de Leonor 
Queimada, a mais velha das suas filhas, que fora casada com Nuno Fernandes 
da Mina, filho de Fernão Gomes da Mina e cavaleiro da Ordem Militar de San-
tiago, tendo vindo a ser comendador de Panóias36, documentado desde 1508 
como vedor da Fazenda do Mestre de Santiago, D. Jorge de Lencastre37, e inte-
grando pelo menos em 1532 os Treze38, isto é, a cúpula administrativa da milí-
cia espatária. A mais nova seria Maria Eanes Queimada, também designada 
noutros documentos como Maria Andrade, que havia casado em 1498 com 
Simão de Miranda Henriques39, fidalgo da Casa Real40, filho de Aires de Mi-
randa, alcaide-mor de Vila Viçosa41, e de D. Briolanja de Melo ou Henriques, 
filha de D. Fernando das Alcáçovas e de D. Branca de Melo. Em 1515, Simão de 
Miranda Henriques viria a ser nomeado como guarda-mor e camareiro-mor 
do Infante D. Henrique, filho do rei D. Manuel42.

31  ANTT, Arquivo da Família Gama Lobo Salema, Caixa 12, pasta 88, nº 2.
32  ANTT, Chancelaria de D. Manuel I, Livro 31, fl. 44.
33  Portugaliae Monumenta Africana, vol. III, coord. por Maria Luísa Oliveira Esteves, Lisboa, Instituto de Inves-
tigação Científica Tropical / Comissão para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, Imprensa 
Nacional – Casa da Moeda, 2000, pp. 371-372; ANTT, Chancelaria de D. Manuel I, Livro 22, fl. 121.
34  Idem, ibidem, Livro 3, fl. 42; Idem, ibidem, Livro 10, fl. 58.
35  ANTT, Chancelaria de D. João III, Livro 8, fls. 24 e 25v.
36  ANTT, Mesa da Consciência e Ordens, Ordem de Santiago / Convento de Palmela (doravante MCO, OS/CP), Livro 
42, fls. 214v-215.
37  Livro dos Copos, vol. I, Militarium Ordinum Analecta – Fontes para o estudo das ordens religioso-militares, vol 7, Porto, 
Fundação Engenheiro Eugénio de Almeida, 2006, pp. 461-463.
38  ANTT, MCO, OS/CP, Livro 19, fls. 86v-88v. Sobre este personagem, consultar Maria Cristina Pimenta - As Or-
dens de Avis e de Santiago na Baixa Idade Média. O Governo de D. Jorge. Palmela: GEsOS e Câmara Municipal de Palmela, 
2002, pp. 546-547 e Rita Sampaio da Nóvoa, op. cit., pp. 451-452. Sabe-se ainda que do casal ficaram duas filhas, 
Catarina Queimada e Leonor Andrade, tendo posteriormente Nuno Fernandes voltado a casar com Violante de 
Brito, filha de Estevão de Brito, de quem viria a ter pelo menos outro filho, também chamado Estevão de Brito, 
que lhe sucedeu no cargo de vedor da Fazenda do Mestre D. Jorge e na comenda de Panóias: vd. ANTT, Chancelaria 
de D. João III, Livro 47, fl. 116v; ANTT, Arquivo da Casa de Palmela, caixa 16, fl. 13; ANTT, MCO, OS/CP, Livro 203.
39  Conserva-se o respectivo contrato, elaborado em Janeiro de 1498, nas casas de Gonçalo Queimado, primo 
e tutor da dita Maria Queimada: cf. ANTT, Arquivo da Família Gama Lobo Salema, Caixa 12, pasta 88, nº 1. Vd. as 
referências a este indivíduo, embora incompletas, em Rita Sampaio da Nóvoa, op. cit., pp. 284-285 e 450. 
40  ANTT, Chancelaria de D. Manuel I, Livro 4, fl. 10.
41  Idem, ibidem, Livro 4, fl. 22v; Idem, ibidem, Livro 8, fls. 100-100v. Seria, portanto, neto paterno de Martim 
Afonso de Miranda, morgado da Patameira: sobre o respectivo enquadramento familiar, consultar o estudo 
relativo a Simão Miranda de Azevedo, seu primo, em Madalena Ribeiro, “Simão de Miranda, descobridor do 
Brasil e 4º capitão de Sofala” in Descobridores do Brasil: exploradores do Atlântico e construtores do Estado da Índia, 
coord. João Paulo Oliveira e Costa, Lisboa, Sociedade Histórica da Independência de Portugal, 2000, pp. 91-94 
e a genealogia de Simão Miranda de Azevedo incluída na obra, sendo o mesmo indivíduo sumariamente biogra-
fado por Rita Sampaio da Nóvoa, op. cit., p. 452.
42  ANTT, Chancelaria de D. Manuel I, Livro 25, fls. 14-14v.
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As casas onde residia Vasco Queimado de Vilalobos, e que este havia recupera-
do por indicações expressas de seu pai, foram então divididas entre ambos os 
casais, tendo ficado a Simão de Miranda Henriques e a sua mulher as divisões 
voltadas para o que, à época, se designava o sapal, local onde se viria a proceder 
a uma intervenção urbana que daria origem à Praça Nova do Sapal, a actual 
Praça de Bocage, especificando a carta de partilhas que as referidas dependên-
cias corresponderiam a uma sala com as casas velhas de alto e baixo, tendo por 
trás um pardieiro e um chão que confrontava com o referido pardieiro e alu-
dindo ainda a um terreiro e a umas varandas43, determinando que o dito Si-
mão de Miranda tapasse duas frestas que estavam no quinhão que lhe coube e 
que dariam para a rua que ligava à porta da muralha chamada da Barbuda, que 
sabemos corresponder à antiga porta de Santa Catarina. Ficaram-lhe igual-
mente o moinho de maré da Mourisca, parte da quintã do Vivaldo, duas mari-
nhas de sal e um olival, além de diversos bens móveis44, tendo ainda sucedido 
no contrato de emprazamento celebrado entre Vasco Queimado de Vilalobos 
e a Ordem Militar de Santiago relativo à horta e casas de Troino, propriedade 
que confrontava com a Fonte Nova e pela qual pagava o foro de 600 reais45. Em 
1508, procedeu-se a uma renegociação desse contrato, integrando um terreno 
anexo na propriedade e, em contrapartida, substituindo o contrato de locação 
em vidas por um contrato de aforamento perpétuo e, consequentemente, 
acrescendo o valor do foro anual a entregar à milícia, que passou a ser de 1 100 
reais, uma vez que os foreiros pretendiam construir casas no local46.
A Nuno Fernandes da Mina e a suas filhas ainda menores coube a outra parte 
da referida residência, designadamente a que se encontrava voltada para a rua 
e porta da Barbuda a saber, a câmara grande e o guarda-roupa47, comparti-
mentos integrados num edifício que seria sobradado, na condição de tapar as 

43  A alusão a umas varandas faz supor que o piso térreo correspondesse a uma loggia da qual ainda hoje são 
visíveis as respectivas arcarias, entretanto fechadas com vidro, sobre a qual assentariam as ditas varandas, solu-
ção arquitectónica muito comum na época: cf. Nuno Senos, O Paço da Ribeira: 1501-1581, Lisboa, Editorial Notí-
cias, 2002, pp. 189-198.
44  ANTT, Arquivo da Família Gama Lobo Salema, Caixa 12, pasta 88, nº 3.
45  ANTT, MCO, OS/CP, Livro 10, fls. 34v-38. 
46  ANTT, Arquivo da Casa de Santa Iria, Caixa 6, doc. 62. Na sequência da morte de Maria Queimada em 1511, o 
contrato viria a ser renovado em nome de uma das filhas do casal, Filipa Henriques, a qual viria a casar com D. 
Pedro Mascarenhas, vice-rei da Índia. Este, após enviuvar em 1529, acabaria por comprar o foro a Helena Hen-
riques, sua cunhada, vindo posteriormente a escambar a propriedade com a Ordem Militar de Santiago em 
troca da titularidade de umas casas dentro da muralha urbana, que cedeu à instituição: cf. Idem, ibidem, caixa 2, 
nº 10; Idem, ibidem, caixa 3, nº 94-95; Idem, ibidem, caixa 5, nº 38; Idem, ibidem, caixa 6, nº 64 e 65; Idem, ibidem, 
caixa 9, nº 85; ANTT, Chancelaria de D. Manuel I, Livro 10, fl. 10v; ANTT, MCO, OS/CP, Livro 36, fls. 97-98v; Idem, 
ibidem, Livro 41, fls. 39v-42; Idem, ibidem, Livro 42, fls. 217v-220 e 230v-231; Idem, ibidem, Maço 6, nº 471.
47  Compartimento que corresponderia a uma antecâmara, com funções que poderiam ser de recepção e de 
arrumação de vestuário, jóias, livros, objectos preciosos e outros objectos de uso quotidiano, como sucedia em 
ambientes régios palacianos, com as devidas reservas quanto às diferenças de estatuto social relativamente à 
morada de Vasco Queimado de Vilalobos: vd. Nuno Senos, op. cit., pp. 140-141. Sobre a terminologia e a funcio-
nalidade dos espaços que compunham uma residência aristocrática, consultar João Vieira Caldas e Maria João 
Pereira Coutinho, “O nome e a função: terminologia e uso dos compartimentos na casa nobre urbana da pri-
meira metade do século XVIII” in A Casa Senhorial em Lisboa e no Rio de Janeiro: anatomia dos interiores, coord. Isabel 
Mendonça, Hélder Carita, Marize Malta, s.l., Instituto de História de Arte da Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa e Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
2014, pp. 136-137.
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duas janelas existentes e que abriam para o sapal, localizando-se uma no so-
brado de cima e outra na sobreloja, recebendo ainda outras casas junto a es-
sas, tanto as que Vasco Queimado havia comprado, como as que lhe eram fo-
reiras situadas na rua da Porta da Barbuda e que com elas confrontavam. 
Recebeu ainda um lagar de azeite e uns pardieiros junto dele, um lagar de vi-
nho arruinado junto à porta de Erva, três casas na antiga judiaria e o foro de 
outra, bem como o foro de uma loja junto ao postigo da Pedra e o de uma 
adega, bens esses no interior do núcleo urbano sadino, assim como duas vi-
nhas e um pomar no termo de Setúbal e ainda uma parte da quintã do Vivaldo, 
incluindo uma marinha com 720 talhos com seus governos e eiras, a marinha 
da Gâmbia, os bens localizados em Campo de Ourique, que incluíam um moi-
nho, umas casas em Lisboa junto ao Poço do Chão e diversos bens móveis48. 
No entanto, Nuno Fernandes da Mina acabaria por vender ao cunhado a parte 
que lhe ficou da quintã do Vivaldo49.

Dos Queimado Vilalobos aos Salemas: 
as intervenções na residência urbana da família
A partir de 1508, Simão de Miranda Henriques promoveu uma intervenção de 
relevo no imóvel que herdou na Praça do Sapal, a qual se articularia com um 
conjunto de alterações urbanas que se estariam então a desenvolver nas ime-
diações desse espaço.

48  ANTT, Arquivo da Família Gama Lobo Salema, Caixa 12, pasta 88, nº 3.
49  Idem, ibidem, Caixa 38, pasta 193, nº 2 a 5.

Fig. 3 e 4  Aspectos actuais da residência dos 
Queimado de Vilalobos / Miranda Henriques
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De facto, a documentação relativa a Setúbal produzida a partir de 1499 alude 
à Praça Nova do Sapal, o que constitui testemunho de que estaria a decorrer 
uma intervenção urbanística de vulto neste núcleo urbano, a qual se prolonga-
ria por largos anos50, atestando, em simultâneo, a dinâmica económica vivida 
em Setúbal neste período e a sua crescente afirmação económica e política.
Nesse âmbito, a abertura de uma praça constituiu apenas um dos aspectos da 
requalificação urbana encetada num sector da vila, havendo que relacioná-la 
com as demais intervenções desenvolvidas na sua proximidade, como a edifi-
cação do aqueduto em 148851 que passaria a conduzir água a um chafariz ins-
talado precisamente na nova praça urbana, ou a posterior construção de um 
edifício destinado a acolher a cadeia, os açougues e as fangas do trigo e que 
funcionava como a sede do governo municipal e espaço de audiências, o qual 
constituiu um elemento central no processo de renovação urbana em curso, 
que encontra paralelo em intervenções coevas efectuadas em diversas vilas e 
cidades portuguesas, as quais têm sido associadas ao processo de afirmação 
da administração local no contexto das reformas administrativas encetadas 
no reinado manuelino52. Foi ainda neste contexto que se desenvolveram ou-
tras intervenções urbanas na envolvente do referido espaço, designadamente 
a que ocorreu no Paço da Ordem, que implicou a afirmação de direitos da 
milícia sobre as estruturas que o integravam, bem como a sua ampliação su-
cessiva, que se prolongaria durante os primeiros anos da administração de D. 
Jorge de Lencastre53, ou a ampliação da igreja de S. Gião, implantada igual-

50  Não corroboramos, nem a atribuição das obras desenvolvidas na Praça do Sapal em exclusivo ao rei D. João 
III, embora reconheçamos a importância da sua intervenção, nem o facto de as mesmas se terem iniciado em 
1526 como se defende no estudo de Teresa Bettencourt da Câmara, A Praça do Sapal em Setúbal. Um estudo de ur-
banismo quinhentista, Setúbal, SALPA, 1992, pp. 9-12. Existem, pelo contrário, evidências de que as intervenções 
promovidas por iniciativa deste monarca constituam uma segunda fase de intervenção nesse espaço, no âmbi-
to da qual se produziram ajustamentos no desenho da praça, verificando-se a demolição de habitações e a alte-
ração da disposição de alguns equipamentos urbanos: cf. Carlos Manuel Ferreira Caetano, As Casas da Câmara 
dos Concelhos Portugueses e a Monumentalização do Poder Local (séculos XIV a XVIII), vol. I, dissertação de doutora-
mento em História da Arte Moderna apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa, 2011, pp. 156-157.
51  O qual se encontrava edificado em Novembro de 1488, merecendo a sua manutenção particulares recomen-
dações: cf. ANTT, Chancelaria de D. João II, Livro 14, fls. 53v-54, documento publicado por Sousa Viterbo, Dicio-
nário Histórico e Documental dos Arquitectos, Engenheiros e Construtores Portugueses. Reprodução em fac-símile do exemplar 
com data de 1899 da Biblioteca da INCM, vol. III, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1988, pp. 168-169, 
sendo citado por Joaquim Veríssimo Serrão, Itinerários del Rei D. João II (1481-1495), 2ª ed., Lisboa, Academia 
Portuguesa de História, 1992, p. 324, e referido por Paulo Drumond Braga, Setúbal Medieval (Séculos XIII a XV), 
Setúbal, Câmara Municipal de Setúbal, 1998, p. 265.
52  Teresa Bettencourt da Câmara, Óbidos. Arquitectura e Urbanismo (séculos XVI e XVII), s.l., Câmara Municipal de 
Óbidos / Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1990, pp. 41-51; Ângela Beirante, Évora na Idade Média, Lisboa, 
Fundação Calouste Gulbenkian - Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, 1995, p. 116; Maria 
de Fátima Pereira Machado, “A Praça da Ribeira no Porto manuelino” in Revista da Faculdade de Letras – História, 
Porto, II Série, vol. XIV, 1997, pp. 231-245; Jorge Fonseca, Montemor-o-Novo no século XV, s.l., Câmara Municipal 
de Montemor-o-Novo, 1998, pp. 16-23; Manuel Teixeira e Margarida Valla, O Urbanismo Português, séculos XIII-X-
VIII. Portugal-Brasil, Lisboa, Livros Horizonte, 1999, pp. 83-86 e 94-96; Hélder Carita, Lisboa Manuelina e a forma-
ção de modelos urbanísticos da época moderna (1495-1521), Lisboa, Livros Horizonte, 1999, pp. 49-50 e 62-66; Rui 
Maurício, O mecenato de D. Diogo de Sousa Arcebispo de Braga (1505-1532). Urbanismo e Arquitectura, Leiria, Magno 
Edições, 2000, pp. 39-101; Nuno Senos, op. cit., p. 53 e 184; Gustavo Portocarrero, Braga na Idade Moderna: paisa-
gem e identidade, Tomar, Centro Europeu de Investigação da Pré-História do Alto Ribatejo, 2010, p. 39; Luísa 
Trindade: Urbanismo na Composição de Portugal, Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra, 2013, p. 421.
53  A este respeito, consultar Ana Cláudia Silveira, “As casas da comenda mestral de Setúbal” in As Comendas 
Urbanas das Ordens Militares, coord. Luís Filipe Oliveira, Lisboa, Edições Colibri, 2016, pp. 79-83.
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mente nas imediações da praça que agora se estruturava, por se considerar 
exígua face ao aumento demográfico registado na paróquia e para se conferir 
maior nobreza à vila54, obra que já se encontraria em curso em 150855.
A intervenção urbana documentada em Setúbal nesta época resultou na cria-
ção de uma nova centralidade corporizada numa praça que, quer pela requa-
lificação de estruturas já existentes, caso do Paço da Ordem de Santiago e da 
igreja de S. Gião, como pela implantação de diversos edifícios construídos de 
raiz de que o Paço do Concelho constitui um exemplo, viria a assumir funções 
económicas, políticas, judiciais e sociais. 
O conjunto de operações desenvolvidas na Praça Nova do Sapal traduziu-se na 
solenização de um espaço público, a qual era requerida em função da instala-
ção de equipamentos representativos do poder urbano, assumindo este sec-
tor urbano um lugar fulcral no pulsar quotidiano, acolhendo, não só os sím-
bolos, como também os protagonistas do exercício do poder56. O prestígio e o 
capital simbólico associados ao ordenamento do espaço conferiram uma 
maior atractividade a esta área do núcleo urbano, tornada apetecível por par-
te das elites urbanas ávidas de reconhecimento e protagonismo, o que teve 
repercussões evidentes no mercado imobiliário local. De facto, constata-se a 
aquisição de imóveis situados na sua envolvente por parte de algumas figuras 
que se destacavam na hierarquia social local57, aspecto que conduziu a uma 
alteração do perfil social dos residentes. 
Com efeito, apercebendo-se do potencial de valorização imobiliária que o 
projecto de intervenção conduzido pela Coroa e pela Ordem Militar de San-
tiago acarretava, diversos particulares promoveram investimentos paralelos 
associando-se à intervenção, tendo sido igualmente chamados a contribuir, 
também eles, para a valorização estética do local. 
A esse respeito, é elucidativo o processo desenvolvido entre 1508 e 1510 de 
aquisição sistemática de pelo menos cinco prédios contíguos por iniciativa de 
Simão de Miranda Henriques, genro de Vasco Queimado de Vilalobos, alguns 
dos quais confrontantes com a residência herdada de seu sogro58. Investindo 
um total de 93 mil reais, a aquisição do referido conjunto de propriedades 
localizadas no sapal e na artéria que se dirigia desse espaço para a porta da 
Barbuda poderia ter tido o objectivo de ampliar o imóvel que herdara59, visan-

54  ANTT, Chancelaria de D. Manuel I, Livro 42, fls. 18v-19; ANTT, Leitura Nova, Odiana, Livro 7, fl. 58. 
55  Livro dos Copos, vol. I, Militarium Ordinum Analecta – Fontes para o estudo das ordens religioso-militares, vol 7, Porto, 
Fundação Engenheiro Eugénio de Almeida, 2006, pp. 463-465.
56  Muitos dos quais elegem este renovado espaço urbano como local de residência, como se verifica pela pre-
sença já assinalada dos Queimado de Vilalobos e seus descendentes (ANTT, Arquivo da Família Gama Lobo Salema, 
caixa 12, pasta 88, nº 2), de João Godinho, contador do Mestrado (ANTT, Corpo Cronológico, Parte II, maço 234, 
doc. 165, transcrito por Teresa Bettencourt da Câmara, A Praça do Sapal em Setúbal. Um estudo de urbanismo quinhen-
tista, Setúbal, SALPA, 1992, pp. 79-84), ou de Gil Sardinha (ANTT, MCO, OS/CP, Livro 18, fls. 58-58v).
57  Aspecto igualmente identificado noutros espaços urbanos coevos que foram também alvo de intervenções 
urbanísticas idênticas como sucedeu em Braga: Rui Maurício, op. cit., pp. 54-56.
58  ANTT, Arquivo da Família Gama Lobo Salema, Caixa 39, pasta 196, nº 2, 3, 4, 5 e 6.
59  Idem, ibidem, Caixa 12, pasta 88, nº 3.
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do constituir uma residência que se destacasse na paisagem urbana e cuja lo-
calização num espaço renovado e urbanisticamente ordenado, nas imedia-
ções do qual se viriam a instalar equipamentos associados ao exercício do 
poder, o tornavam o local ideal para desenvolver uma estratégia de apropria-
ção espacial e de projecção social60. Embora não se conheçam outros docu-
mentos que atestem a realização de obras no imóvel, também não se encon-
tram referências posteriores à existência de outros imóveis da família neste 
local, pelo que se presume que os mesmos terão sido integrados na residência 
já existente, cuja configuração deverá ter assumido então a dimensão e orga-
nização espacial com que chegou aos nossos dias, ainda que, em cronologias 
posteriores, novas adaptações se tenham efectuado. 
Em 1529, tanto Maria Queimada como Simão de Miranda Henriques haviam já 
falecido61, sucedendo-lhes na gestão do património os filhos62. Uma das filhas, 
Filipa Henriques, casada com D. Pedro Mascarenhas, estribeiro-mor de D. João 
III63 e que viria a ser Vice-rei da Índia em 1554-155564, filho de Fernando Mar-
tins Mascarenhas, alcaide-mor de Alcácer do Sal, e de D. Violante Henriques65, 
sucedeu a seus pais no prazo da propriedade de Troino, situada junto à Fonte 
Nova, cujo contrato com a Ordem Militar de Santiago viria a ser renovado após 
a sua morte, em 1530, a favor de sua irmã, Helena Henriques66, casada com 
Fernão Mascarenhas, filho de Martim Vaz Mascarenhas67. No entanto, esta viria 
pouco depois a vender o foro da dita propriedade a seu cunhado, D. Pedro 
Mascarenhas68, que estabeleceu um novo contrato de aforamento com a milí-
cia espatária69, tendo posteriormente escambado o prazo do referido imóvel 
por casas que adquiriu no interior da muralha da vila e que deixou à Ordem de 
Santiago em troca do domínio eminente da propriedade de Troino70. 
Ao filho de Simão de Miranda Henriques, Fernão de Miranda Henriques71, 
por seu turno, coube a sucessão no padroado do mosteiro de S. Francisco, 
assim como a maior parte dos bens fundiários da família, designadamente as 

60  Patrick Boucheron, “Espace public et lieux publics: approches en histoire urbaine” in L’Espace Public au 
Moyen Âge. Débats autour de Jürgen Habermas, dir. Patrick Boucheron et Nicolas Offenstadt, Paris, Presses Univer-
sitaires de France, 2011, pp. 108-117.
61  ANTT, Arquivo da Casa de Santa Iria, Caixa 6, doc. 63; Idem, ibidem, caixa 5, nº 38.
62  Cf. Reconstituição da linha sucessória familiar apresentada em anexo.
63  AML, Livro dos Pregos, fls. 323-324. Vd. Ana Isabel Buescu, D. João III, 1502-1557, Rio de Mouro, Círculo de 
Leitores, 2005, p. 293. 
64  Idem, ibidem, p. 298.
65  ANTT, Arquivo da Casa de Santa Iria, maço 3, nº 94-95; Idem, ibidem, maço 2, nº 10. Sobre este fundo documen-
tal e a sua relação com os Mascarenhas de Alcácer do Sal, vd. Margarida Leme, “O Arquivo Costa no Arquivo 
Óbidos-Palma-Sabugal” in Arquivos de Família séculos XIII-XIX: que presente, que futuro?, org. Maria de Lurdes Rosa, 
Lisboa, Instituto de Estudos Medievais, Centro de História Além-Mar e Caminhos Romanos, 2012, pp. 479-
490.
66  ANTT, MCO, OS/CP, Livro 42, fls. 217v-219v.
67  ANTT, Arquivo da Casa de Santa Iria, maço 3, nº 96.
68  ANTT, MCO, OS/CP, Livro 42, fls. 219v-220; Idem, ibidem, Livro 36, fls. 97-98v; ANTT, Arquivo da Casa de 
Santa Iria, caixa 9, nº 85; Idem, ibidem, Caixa 6, doc. 64. Consultar ainda Rita Sampaio da Nóvoa, op. cit., p. 210.
69  ANTT, MCO, OS/CP, Livro 42, fls. 230v-231.
70  Idem, ibidem, Maços, Maço 6, nº 471; Idem, ibidem, Livro 41, fls. 39v-42; ANTT, Arquivo da Casa de Santa Iria, 
Caixa 6, doc. 65.
71  Sobre esta figura, vd. Rita Sampaio da Nóvoa, op. cit., pp. 285 e 449-450.
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casas situadas na Praça Nova do Sapal e o moinho de maré da Mourisca72. Do seu 
casamento com D. Isabel Mascarenhas, nasceram pelo menos três filhos73. 
O primogénito foi Simão de Miranda Henriques74, nomeado por D. João III, 
em 1556, como desembargador dos agravos da Casa da Suplicação75, vindo de-
pois a exercer o ofício de desembargador do paço76 e, mais tarde, o de cama-
reiro do rei D. Henrique, integrando o seu Conselho77, conhecendo-se ainda 
Gonçalo de Miranda Henriques e Maria Henriques78.
Simão de Miranda Henriques sucedeu a seu pai, tendo casado com D. Maria 
Henriques, filha de D. Brás Henriques e D. Paula de Miranda, naturais de Se-
túbal79, contraindo um segundo matrimónio, depois de enviuvar, com D. Se-
bastiana Rebelo80, já falecida em 159981. Foram seus filhos Fernão de Miranda 
Henriques, que lhe sucedeu na administração do património, Diogo, deão de 
Évora, Aires de Miranda Henriques82 e Luís de Miranda Henriques, que viria a 
ser cónego da Sé de Évora83.
À morte de Simão de Miranda Henriques, em 1600, Fernão de Miranda 
Henriques, seu filho mais velho, era já casado com D. Maria de Meneses, 
ficando em posse das casas de morada na Praça do Sapal em Setúbal, da 
Quinta da Gâmbia84, assim como de um lagar de azeite em Alcácer do Sal85. 
Tendo já falecido em Março de 161186, sucedeu-lhe seu filho mais velho, tam-
bém chamado Simão de Miranda Henriques87, fidalgo da Casa de Sua Majes-
tade, comendador da Ordem de Cristo88, membro do Conselho Ultramarino89 
e documentado como governador da praça de Setúbal desde 166290, o qual 
casaria, em 1639, com D. Lourença Salema91, filha de João Salema92, sendo, 
portanto, neta paterna de Brás Salema e de Isabel Serrão93. 

72  ANTT, MCO, OS/CP, Livro 42, fls. 401-402.
73  Cf. Reconstituição da linha sucessória familiar apresentada em anexo.
74  ANTT, Arquivo da Casa de Santa Iria, caixa 10, nº 46; Rita Sampaio da Nóvoa, op. cit., pp. 286.
75  ANTT, Corpo Cronológico, I Parte, maço 98, nº 89.
76  ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Livro 3, fls. 313 e 342-342v.
77  Idem, ibidem, Livro 43, fls. 248-248v; ANTT, Arquivo da Família Gama Lobo Salema, Caixa 12, Pasta 90, nº 1.
78  ANTT, MCO, OS/CP, Livro 36, fls. 138-139v; Idem, ibidem, Livro 41, fls. 46-47; ANTT, Arquivo da Casa de Santa 
Iria, caixa 10, nº 46.
79  Idem, ibidem, caixa 3, nº 109.
80  ANTT, Arquivo Gama Lobo Salema, caixa 16, pasta 133.
81  Idem, ibidem, Caixa 21, pasta 144, fls. 322-333v.
82  Cf. Rita Sampaio da Nóvoa, op. cit., pp. 286.
83  ANTT, Arquivo Gama Lobo Salema, Caixa 21, pasta 144, fls. 322-333v.
84  Idem, ibidem, Caixa 12, pasta 89, nº 1.
85  Idem, ibidem, Caixa 12, pasta 90, nº 1.
86  Idem, ibidem, Caixa 12, pasta 90, nº 2.
87  Idem, ibidem, caixa 40, pasta 198, nº 2.
88  ANTT, Arquivo Distrital de Lisboa, Cartórios Notariais, 7º Cartório, Ofício A, Livro 144, caixa 32, 001-001/148, 
fls. 24v-26; ANTT, Tribunal do Santo Ofício, Conselho Geral, Habilitações, Simão, mç. 2, nº 40.
89  ANTT, Registo Geral de Mercês, Mercês de D. Afonso VI, Livro 3, fl. 292v.
90  ANTT, Arquivo da Família Gama Lobo Salema, caixa 16, pasta 130, nº 2.
91  Idem, ibidem, caixa 16, pasta 126; Idem, ibidem, caixa 20, pasta 142, fls. 113-122v.
92  Relativamente ao seu enquadramento familiar, consultar Rita Sampaio da Nóvoa, op. cit., p. 293.
93  Cf. Reconstituição da linha sucessória familiar apresentada em anexo.
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D. Lourença Salema veio a suceder a seu pai na administração de diversos 
morgadios instituídos pela família Salema94, designadamente o de Rui Salema 
e Catarina Sotomaior, fundadores do mosteiro de Ara Coeli em Alcácer do 
Sal95, de Tomé Salema96, de Brás Salema97, de Luísa Salema e Diogo Botelho 
Calado98 e de Diogo Salema99 e Maria Salema sua mulher, instituído em torno 
de 1586 na igreja de Santa Maria da Graça de Setúbal, onde fundaram a capela 
do Santíssimo Sacramento 100. A aliança matrimonial e patrimonial entre as 
famílias Miranda Henriques e Salema, ambas de elevada reputação social na 
vila sadina, justifica que, a partir de então, a residência familiar passasse a ser 
também por vezes designada como o Palácio Salema.
Em 1663, Simão de Miranda Henriques e D. Lourença Salema tinham já fale-
cido101, encontrando-se o seu património em posse do filho mais velho, Fer-
não Xavier Miranda Henriques Salema, o qual, além dos bens de seus pais em 
que se incluíam os vinculados aos morgadios dos Salemas, viria ainda a suce-
der no património de seu tio paterno Gonçalo de Miranda Henriques e da 
respectiva mulher, Catarina de Sotomaior102, também eles proprietários de 
diversos imóveis na vila sadina. Do seu matrimónio com Helena Manuel de 
Mendonça viriam a nascer dois filhos, D. Luísa, religiosa no Convento de San-
ta Clara de Lisboa, e Luís de Miranda Henriques Salema, que lhe sucedeu103, 
tendo este casado com D. Antónia Luísa de Bourbon, filha de Fernão de Mas-
carenhas, comendador de Alcácer do Sal, e de sua mulher D. Antónia de Bour-
bon. Sendo assim, D. Antónia era irmã de D. Pedro Mascarenhas, capitão-de-
-mar-e-guerra e mestre-de-campo do terço de infantaria do Algarve, 
governador das armas do Alentejo, general-de-batalha e mestre-de-campo-
-general na Guerra da Sucessão de Espanha, a quem D. João V agraciou com o 
título de 1º Conde de Sandomil, sendo ainda nomeado como 69º governador 
e 41º Vice-Rei da Índia, cargo que exerceu entre 1732 e 1741104. Deste modo se 
compreende que Fernando Xavier de Miranda Henriques, filho de Luís de Mi-
randa Henriques e sua mulher105, tenha sucedido, não só a seu pai na adminis-
tração dos bens dos Miranda Henriques e dos Salemas106, mas igualmente a 
seu tio materno no título de Conde de Sandomil.

94  ANTT, Arquivo da Família Gama Lobo Salema, caixa 20, pasta 142, fls. 74v-94.
95  Idem, ibidem, caixa 16, pasta 130, nº 2; Idem, ibidem, caixa 17, pasta 137.
96  Idem, ibidem, caixa 9, pasta 60; Idem, ibidem, caixa 16, pasta 127.
97  Idem, ibidem, caixa 16, pasta 126; Idem, ibidem, caixa 20, pasta 142.
98  Idem, ibidem, caixa 16, pasta 126; Idem, ibidem, caixa 22, pasta 145.
99  Trata-se de um dos filhos de Cristóvão Salema, documentado como feitor de Sofala entre 1516 e 1518, e de 
Branca Rodrigues Velha, casal que foi proprietário de diversos imóveis em Setúbal.
100  Idem, ibidem, caixa 9, pasta 63; Idem, ibidem, caixa 16, pasta 126; Idem, ibidem, caixa 17, pasta 138; Idem, 
ibidem, caixa 20, pasta 142, fls. 74v-94. Sobre a presença da família Salema em Alcácer do Sal, vd. Maria Teresa 
Lopes Pereira, “Do Castelo à Ribeira – a urbanização de Alcácer (de finais do séc. XIII ao início de Quinhentos” 
in As Comendas Urbanas das Ordens Militares, coord. Luís Filipe Oliveira, Lisboa, Edições Colibri, 2016, pp. 121-192.
101  ANTT, Arquivo da Família Gama Lobo Salema, caixa 16, pasta 130, nº 2.
102  Idem, ibidem, caixa 12, pasta 92, nº 1. 
103  Idem, ibidem, caixa 17, pasta 135, nº 2.2.
104  Tratado de Todos os Vice-Reis e Governadores da Índia, Lisboa, Editorial Enciclopédia, 1962, pp. 180-181.
105  Conhece-se a sua certidão de baptismo, realizado a 6 de Fevereiro de 1707 na igreja de S. Julião de Setúbal: 
cf. Arquivo da Casa de Palmela, Caixa 10, doc. 54.
106  ANTT, Arquivo da Família Gama Lobo Salema, Caixa 39, pasta 196, nº 7 e 8.
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À sua morte, ocorrida em torno de 1794, a que se seguiu o falecimento de seu 
filho legitimado António José Xavier de Miranda Henriques107, que não dei-
xou descendentes que lhe pudessem suceder, o título de Conde de Sandomil 
e a administração dos bens das famílias Miranda Henriques e Salema foram 
disputados entre diversos pretendentes, entre os quais outro dos filhos de 
Fernando Xavier de Miranda Henriques, António Xavier de Miranda Henri-
ques, Decano da Capela Real da Igreja de Lisboa, do Conselho de Sua Majes-
tade, comendador nas ordens militares de Cristo e Avis e alcaide-mor da vila 
de Seda108, o qual mais tarde viria a ser o Patriarca eleito de Lisboa109. Apesar 
de, enquanto eclesiástico, estar impedido de suceder na administração da 
casa senhorial, o Principal de Miranda, como era também conhecido, desen-
volveu diversas diligências no sentido de assegurar a sucessão, chegando in-
clusivamente a promover a elaboração de um inventário do respectivo arqui-
vo110. A sua morte, ocorrida cerca de 1815, e um acórdão da Relação exarado a 
23 de Julho de 1796, através do qual se atribuiu a sucessão aos representantes 
da linha feminina, determinou, no entanto, que ficasse como administrador 
dos morgados dos Salemas e como padroeiro do convento de S. Francisco de 
Setúbal António Xavier da Gama Lobo Salema de Saldanha e Sousa Cabral, 
em detrimento de D. Alexandre de Sousa e Holstein, Duque de Palmela, que 
os reclamava invocando a sua ligação à família Mascarenhas111.
No âmbito da referida disputa sucessória, produziram-se autos de sequestro 
do património administrado pela família, nos quais constam referências à 
Casa das Varandas na Praça do Sapal, as quais integravam à época várias lojas, oficinas, 
cocheiras, cavalariças e um só andar, em quadro, com quintais e varanda112, encontran-
do-se nesse tempo parcialmente ocupadas pelo governador da Praça, Agosti-
nho Jonsen Moller, que delas pagava anualmente a quantia de 95$000 réis, 
enquanto que nas lojas da dita casa, era inquilino José Martins da Costa Rolis 
Monteiro, pagando 15$000 réis por ano. O referido documento fornece igual-

107  Arquivo da Casa de Palmela, Caixa 49, fl. 526.
108  Arquivo da Casa de Palmela, caixa 15, fl. 676.
109  Rita Sampaio da Nóvoa, “O Arquivo Gama Lobo Salema (sécs. XV-XX): temas e problemas entre a história 
e a arquivística” in Congresso Internacional, 3, Arcos de Valdevez, 2012 – Casa Nobre, um património para o futuro: Actas, 
Arcos de Valdevez, Câmara Municipal de Arcos de Valdevez e Universidade do Minho, 2013, p. 367.
110  ANTT, Feitos Findos, Livro 246, documento transcrito em Rita Sampaio da Nóvoa, O Arquivo Gama Lobo Sa-
lema e a produção, gestão e usos dos arquivos de família nobre nos séculos XV-XVI, tese de doutoramento apresentada à 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, vol. I, Lisboa, 2016, pp. 365-417.
111  Arquivo da Casa de Palmela, Caixa 49, fl. 411. Esta sentença determinava assim que a administração se atri-
buísse à linha sucessória que derivava de D. Inês Figueira, filha de Diogo Salema e que casou com Gonçalo 
Fernandes Sobrinho, de quem nasceu Diogo Fernandes Salema, Tesoureiro Mor, casado com D. Susana de Le-
mos, pais de Diogo Fernandes Salema, corregedor do crime da Corte, o qual foi casado por sua vez com D. 
Luísa Cabral, tendo sido pai de Miguel Salema Cabral e Paiva, que casou por seu turno com D. Maria Coutinho, 
de quem nasceu José Salema Cabral e Paiva, tendo este casado com D. Isabel Inês de Saldanha de quem teve 
Miguel Salema Cabral e Paiva, o qual casou com D. Joaquina de Sousa Freire, tendo sido pais de António Salema 
Lobo de Saldanha Cabral e Paiva, a quem se entregou a administração dos vínculos, unindo as famílias Queima-
do de Vilalobos, Miranda Henriques e Salemas aos Gama Lobo, família com propriedades diversas no Seixal, 
onde administrava igualmente diversos vínculos, tendo sucedido a outras famílias representadas no cartório 
familiar e com as quais havia firmado alianças matrimoniais.
112  ANTT, Arquivo da Família Gama Lobo Salema, Caixa 22, pasta 145, fl. 470.
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mente informação sobre outros bens, nomeadamente a Quinta de Gâmbia e 
o Moinho da Mourisca, que se encontrava arrendado113.
Na década de 1820, a Casa das Varandas encontrava-se arrendada a diversos inquili-
nos114. A alusão, nesse período, à ocupação dos seus arcos e ao encerramento 
dos respectivos vãos, onde estaria estabelecida inclusivamente uma mercea-
ria no piso térreo, faz supor que terá sido então que se verificou a alteração do 
aspecto correspondente à existência de arcadas sobre as quais se apoiavam as 
varandas que conferiam imóvel a designação pelo qual era conhecido115, en-
contrando-se a propriedade subdividida, incluindo casas nobres, dois palhei-
ros no Terreiro dos Arrastados, cinco lojas no Sapal e duas lojas na Rua de 
Santa Catarina116.

*

A documentação conservada em diversos fundos documentais, com realce 
para a proveniente de cartórios familiares cujo estatuto privado mantido até 
época recente justifica a escassa utilização historiográfica, permite-nos re-
constituir, quer a história de um imóvel relevante no contexto da arquitectura 
civil do núcleo urbano de Setúbal, quer a evolução e o percurso dos grupos 
familiares que se encontram a ele associados ao longo de cerca de cinco séculos.
A actual discreta presença da residência palaciana da família Miranda Henri-
ques na paisagem citadina evoca, todavia, um percurso multisecular, sendo 
representativo das estratégias económicas e sociais desenvolvidas por algu-
mas das famílias mais proeminentes da urbe, das respectivas estratégias de 
gestão patrimonial e afirmação social.
O processo de reconstituição e reabilitação da sua memória com base nas 
fontes escritas existentes, o qual aqui ensaiamos, visa contribuir para uma me-
lhor compreensão das dinâmicas históricas urbanas, nas suas múltiplas ver-
tentes, na convicção de que a história e o património edificado são elementos 
fundamentais ao fortalecimento da identidade local e ao pleno exercício da 
cidadania.

113  Idem, ibidem, caixa 18, pasta 139.
114  Idem, ibidem, caixa 53, pasta 258.
115  Idem, ibidem, caixa 54, pasta 261, nº 5.
116  Idem, ibidem, caixa 53, pasta 257. Encontramos ainda lacónicas referências à realização de obras de reboco 
e carpintaria na propriedade entre 1843 e 1859: cf. Idem, ibidem, caixa 53, pasta 253, nº 7. 
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ANEXO DOCUMENTAL117

1478, 26 de Junho, Setúbal: Pública-forma do instrumento 
de abertura do testamento de Vasco Queimado de Vilalobos
ANTT, Arquivo Gama Lobo Salema, caixa 12, pasta 88, nº 2.

Em nome de deus amen

Saibham quantos este estormento dado per autoridade de justiça vírem no anno do 

nacimento de nosso senhor Jehsu christo de mjl E quatrocemtos e ssatemta E oyto 

anos aos vinte e seis dias do mês de junho Em a vila de setuual nas casas de lujs 

gonçalvez vereador que ora he jujz na dicta vila estando hy o dicto jujz presemte elle e 

em presemça de mym lourenço coelho notaíro geral nestes Regnos por El Rey nosso 

senhor e das testemunhas que ao diante ssam escriptas pareceo Vasco queímado de Vila 

lobos escudeiro fydalgo da cassa do senhor duque morador na dicta vila e apresemtou 

ao dicto juíz huma cedola de testamento de seu pay Vasco queimado de vila lobos 

escripta em papel com huum estormento publico nas costas dela a qual cedola Era 

coseita com huma linha e selada com sete selos de cera vermelha Requerendo o dicto 

Vasco queimado ao dicto jujz que mandase abrir a dicta cedola E que com o que nella 

se achasse lhe mandasse com o theor de todo dar a mjm tabeliam hum estormento E o 

dicto jujz visto seu Requyrmento mandou a mjm tabeliam que abrisse a qual Eu logo 

abry E lyy peramte o dicto jujz e testemunhas da qual cedola de testamento o theor he 

este que se ao diamte segue

Em nome do muito alto senhor deus Eu Vasco queimado de vila lobos fidalgo da cassa 

del Rey dom afomso o quinto e guarda moor que fuy do Infante dom pedro seu tyo e 

camareiro e do conselho dos duques filipe E xarlles de bregonha faço meu testamento 

em a maneira que se segue 

Jtem digo e quero e mando que a semtença que foy dada em o fecto que Eu avia com 

gonçalo eannes cuja alma deus aja pelos jujzes alujdres Em a qual me he fecto grande 

agrauo por me nom julgarem o que me pertencja de direito por a qual coussa os 

herdeíros do dicto gonçalo eannes vieram a mjm e me Rogaram que por o de deus Eu 

qujssese estar por a dicta Sentença E que elles queriam estar por Ella E me pagar E 

setifazer de todo o que Era comtheudo Em ella E que o fecto nom fose majs e eu vendo 

o grande agrauo que me Era fecto nom lhes qujs outorgar o que me asy pidiram E ora 

digo e quero por bem fazer e por o de deus estar por a dicta Sentença asy como em 

ella he comthudo asy como estes herdeiros do dicto gonçalo eannes mo demandaram 

com comdiçam que os dictos herdeiros se obriguem logo com escripturas das aforadas 

E julgadas per Sentença que a tempo comvinnauel paguem E compram o comthudo 

Em a dicta Sentença outrosy com comdiçam que o mouro que Eu ouue comprado do 

dicto gonçalo eannes por sete mjl Reais por o qual os jujzes alujdros que deram a dicta 

117  Como normas gerais de transcrição dos documentos, seguimos as que têm sido adotadas na edição das 
chancelarias régias pelo Centro de Estudos Históricos: cf. Chancelarias Portuguesas. D. João I, vol. I, Tomo I (1384-
-1385), Lisboa, Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa, 2004, pp. 7-8.
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semtença me descomtaram Em a dicta Sentença dez mjl Reais ajnda que me fezesem 

pagar majs tres mjl Reais alem do que me custou o dicto mouro som comtemte de 

descomtarem os dez mjl Reais E que o mouro fique comjgo E se per vemtuura estes 

herdeiros do dicto gonçalo eannes nom quigerem comprir a dicta Sentença como me 

pidiram E jso mesmo comprir as dictas comdiçoens mando a Vasco queimado que 

syga apelaçam e demande todo meu direito [ ] ffor julgado per dicto mando que lhe 

nom qujte alguma coussa E se qujserem estar per a semtemça E comprir as dictas 

comdíçoens mando E quero que aja esta díujda E cousas Vasco queimado meu filho a 

qual despendera Em coregimento dos danos que o dicto gonçalo eannes ffez em meus 

beens a saber em coregimento das cassas que estam a par das carneçarjas asy como Eu 

com elle faley E esso mesmo pera coreger as cassas que estam acerca do lagar do azeíte 

E o dicto lagar d azeite e do vinho e toda esta díujda meta E despenda Em os dictos 

coregimentos se nam os quínhentos E tantos moyos de ssal que me ssam julgados Em 

a dicta semtença os quaes dou e quero que aja gonçalo filho de garcia neto E Rogo a 

martím neto que os Receba E meta a proueito do dicto gonçalo seu sobrinho E se per 

vemtura o nom quíser fazer mando que ajam o dicto ssal os ffilhos bastardos de Vasco 

queimado E que o tenha e aja o dicto Vasco queímado ataa que os dictos seus filhos 

sejam em jdade E que seja o dicto sal metido a proueito dos dictos moços.

Item mando que depojs de Repairados os dictos beens E as dictas cassas e coregidas 

que se vaa logo o dicto Vasco queimado morar em ellas E mando que todo o que 

asy ouuer desta díuida seja metido E despendido em corjgimento das dictas casas E 

Repairo dos beens que Eu lhe dey E nom em outras cousas so pena de mjnha bemçam 

E vaa morar as dictas cassas o majs cedo que poder E mando que desta diujda se 

corega a marjnha que gonçalo eannes leíxou perder fazendo sse o coregimento que os 

herdeiros de gonçalo eannes am de fazer.

Item majs mando e quero que a primeira filha que garcia neto casar aja estas coussas 

que se seguem pera ajuda de seu casamento 

Jtem o leíto em que Eu dormía com seu arcaz aos pees E com sua cadeíra furada E com 

suas cortinas E foro em que corem 

Jtem majs huum Emxergam de palha E huma coçara com seu cabeçal E huma pequena 

almofada de frouxel com duas fronhas Emcordoadas E majs huum colcham 

Jtem majs huma cuberta grande de fríssa branca E majs outra cuberta de Irlamda Víada 

Jtem outra cuberta de pano azul 

Jtem majs outra de pano vermelho de comdado 

Jtem majs dous pares de lemcoes delgados do dicto leíto 

Jtem majs dous lençoes grandes delgados e dous majs vssados grosos 

Jtem majs tres pequenos 

Jtem huma messa curta com seu estauo de ser que esta na camara Em que Eu durmo 

Jtem majs huum bameal pequeno azul pera a dicta messa 

Jtem majs duas cadeiras de frandes de tres pees

Item majs dous cuxujs azues vssados de Rras e huum de avir[ ] pequeno pera as 

cadeiras furadas 
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Jtem majs huum al[documento com falha] frandes que esta na dicta camara

Jtem majs duas arcas que estam em a dicta camara a saber huma grande E a outra majs 

pequena vermelha dentro

Jtem huma vasoura d alínpar Roupa

Jtem majs dous castiçaes d acofar

Jtem majs vinte E huma vara de pano de lucho frances Em dous pedaços

Jtem majs tres varas e terça de toalhas amchas

Jtem majs humas toalhas velhas da dicta messa

Jtem majs huma sertaae grande de fero com sua rapadoíra E majs huma coelhar de fero 

E huma grelha E huma trepem e huum espeto

Jtem majs huma caldeíra grande que tem ho aro de cobre E huma caldeyra de lamçar 

agoa as maaos de dous canos E majs outra caldeyra pequena noua

Jtem majs huum taxo pequeno de cobre de cozer pescado que tem duas asaas

Jtem dous piches d estanho huum leua pouco majs d huma canada E o outro leua 

pouco majs de meya E majs de bacjos d estanho dous velhos grandes E duas escudelas 

E huma salseirjnha

Jtem majs quatro trempoes quadrados

Jtem majs tres bacios velhos pequenos

Jtem majs de louça de malega dous piches grandes e dous pequenos E tres escudelas 

de malega grandes que estam demtro com a selha

Jtem majs huum tauoleíro de pam E hum meio alquejre

Jtem majs duas gamelas

Jtem dous panos pequenos de messa de comerem homens de cananaz

Jtem majs hum salajro pequeno d estanho

Jtem duas ssacas de cananaz

Jtem hum pyparote com seu cadeado em que esta ho estanho 

E Rogo a martim neto que por amor de mym E de sua sobrinha quallquer que ella for 

queíra Receber todas estas dictas coussas suso dictas por aventairo e guardar bem 

ataa cassar a primeira sua sobrinha E lhe de todas estas cousas que asy Receber E lhas 

entregue em sua cassa sem seu pay nem may hy tocar e se martim neto nom quiger 

tomar o dicto cargo mando que todo aja Vasco queymado pera seus filhos bastardos 

Recebendo todo per avemtaíro e guardando todo muy bem pera o tempo em que os 

dictos seus filhos forem em ponto de taaes cousas averem

Jtem mando e quero que o dicto Vasco queimado que depojs que aquela cassa noua 

que se ora fez da parte do mar Em samta maria anocíada que tem a chamjne Em cima 

do sobrado onde am de fazer leítos pera proues que como a dicta cassa for sobradada 

que tome a pequena cuxeta que esta em fundo da camara que Eu dormja E que a faça 

leuar a dicta cassa de santa maria E a faça coreger muy bem a hum carpenteiro e a poer 

em lugar comvinauel E a fornjr de Roupa que seja onestamente coregida tomando 

pera esto ho almadraque Em que jazía jça e faze lo asy grande como a cuxeta E tomar a 

cocadra que esta em a dicta casa e por que he curta acrecenta la [  ]beçal E emchede la 

majs de pena E tomem as duas cubertas que ora estam em a dicta cha[  ] a saber huma d 
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almafega E a outra de branqueta e outra manta noua pequena parda com bordaduras 

que trouxemos de frandes a qual esta n arca grande esta sera pera cima da camara e 

majs achares dous lonçoes pequenos em a dicta arca que sam da dicta xaxeta E com 

estas coussas e com o que majs vos parecer por mjnha honra Em tal guissa que nom 

digam que he dado d omem Roím a pores em o dicto sprital pera dormjrem os proues

Jtem que ponhaes Em a dicta cassa onde ha d estar esta chaxeta ho estauo e a messa 

que esta em fundo desse camara onde Eu dormja

Jtem mando e quero que todas estas cousas que aquy em címa ssam nomeadas que 

todas as outras cousas que forem achadas Em as cassas onde Eu agora moraua asy 

armas E coussas grandes e pequenas sejam de Vasco queimado meu ffilho

Jtem majs lhe leixo o meu escrapuo lojs

Jtem majs quero e mando que o tempo que for achado que jça meu escrapuo me avía de 

serujr que o sirua E acabe Em serujço do dicto Vasco queimado meu ffilho E depojs do 

dicto tempo serujdo dou e quero que faça de seu corpo o que qujguer E mando e Rogo 

ao dicto Vasco queimado que em metres em seu serujço esteuer que lhe faça todo bem 

e fauor que poder e depojs que o serujço for comprido que todo bem que lhe poder fazer 

que lho faça por quanto me tenho por bem serujdo delle e ho tenho por boom homem

Jtem mando e quero que o meu escrapuo jasam que o aja esteuam coelho meu genro E 

que faça delle como de coussa sua

Jtem majs mando que aja o dicto esteuam coelho os feros do do [sic] fogo que estam na 

chamjne na camara onde Eu dormja E os foles e a tanaz que esta na dicta camara

Jtem majs Rogo e mando ao dicto Vasco queimado que em cada huum anno por día de 

ssam martinho faça dizer aos frades do moesteíro de sam francísco huma mjssa de 

Requea camtada pella almaa de mínha avoo maria eannes E ssayam sobre Ella com 

seu Responsso e que lhe de d oferta na dicta mjssa tamto pam e vinho que valha trimta 

Reais por paga dicta mjssa esto Rogo E mando ao dicto Vasco queimado Em sua vida 

E depojs mando que emcaregue a todos seus herdeiros que depojs delle vierem que asy 

o façam cada huum anno pera sempre por mem[oria de] suas vertudes e por os beens 

que nos fez

Jtem estas ssam as esmolas e anaes que vos mando que façaes por mjm E trimtairos e 

por ella e o que me parece que podes fazer sem grande despesa 

Jtem mando E quero que se garcia neto ou sua molher ou seus herdeiros em algum 

tempo qujgerem dizer que meus beens lhe pertemçam dizendo que eu Era cassado com 

Jssabela afonso may da molher do dicto garcia neto a qual cousa nom he verdade que 

meu filho vasco queimado ou seus herdeiros demandem ao dicto garcia neto ou a seus 

herdeiros que tal demanda queiram fazer as cassas em que mora ao presente o dicto 

garcia neto por quanto ssam mjnhas ou mostre como ssam suas E per que titolo as tem

outrosy mando que lhe demandem o aluger das mjnhas cassas Em que morou dezasejs 

ou dezasete annos pouco majs ou menos o que for achado Em boa verdade a saber a 

mjl Reais por anno como esteueram alugadas os anos dantes

Jtem majs mando que lhe demandem os foros do meu moynho que Recebeo sem 

mjnha autoridade sete ou oyto anos pouco majs ou menos o que ffor achado por 
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verdade o qual moynho Eu avia no canpo d ourique na Ribeira dos amados e lhe seja 

demandado o foro do dicto moínho dos dictos tempos que o pague asy como o elle 

dicto garcia neto Recebeo E foy pago de pero do crato que Era o foreiro do dicto 

moinho a saber por moyo de trigo dous mjl E qujnhentos Reais segundo a valía do 

dicto tempo E asy lho pagou o dicto pero do crato foreiro do dicto moynho o qual seja 

perguuntado por se saber a verdade E majs lhe sejam demandadas doues pares de 

galinhas de cada huum anno que Recebeo do dicto tempo

Jtem majs lhe seja demandado a Renda d huma vinha que Eu tinha Em termo da Villa 

de setuual onde chamam o areeiro em a qual se elle meteo sem mjnha autoridade nem 

de outrem que a elle teuesse lugar E asy a porsoyo sete ou oyto anos forcosamente e 

todas Estas coussas lhe sejam demandadas as quaes Eu mando e quero que as ajam os 

filhos de Vasco queimado bastardos as quaes cousas o dicto seu pay tenha e acrecente 

atee os dictos moços sejam taaes que as deuam d auer 

E outrosy mando e quero e dou por qujte pero botelho de todos djnheiros E panos 

e outras cousas que por mjm Recebeo asy de Ruy penteado como de Judeus ou de 

quaesquer outras pesoas que for achado E me tenho por bem pago e comtente de todo 

o que de mjm Recebeo

Jtem majs digo e declaro por asy ser verdade E por descargo de mjnha conciancja E 

por se quitarem algumas duujdas e demandas que se poderjam segujr que jssabela 

afomso jaa fínada da qual Eu ouue duas filhas que ao persemte sam víuas a saber maria 

queímada E líanor queimada que ella nunca foy mjnha molher [  ] by nem pormety 

nem pensey casar com ella E asy o Juro aos samtos avangelhos E asy como esto que 

digo e juro he verdade asy me perdoe deus meus pecados e me dee o parjsso e se asy 

nom he como Eu digo nunca me Elle perdoee meus pecados nem me de o parjsso E 

porque asy he verdade escrepuy esto em meu testamento

Jtem faço meu testamenteíro que compra este meu testamento pola maneira que 

Em elle he comthudo meu filho Vasco queímado sobr encargo de sua comciancja E 

mando que logo o faça abrír E pobricar E comprir per autoridade de justíça este meu 

testamento asy como se Eu morto ffosse

Jtem mando e quero que sem embargo do que ja he escripto em cima que o meu 

escrapuo Jça nom serua majs Vasco queimado meu filho que quatro annos os quaes 

acabados mando que seja foro e faça de sy o que lhe pprouer e Rogo a Vasco queymado 

que asy o faca E que lhe faca todo bem que poder por quanto he boom homem e me 

tenho delle por bem serujdo

outrosy quero e outorgo E dou por firme e estauel este meu testamento e que se 

compra asy como em elle he comtheudo porque esta he a mjnha postomeira vontade 

e Reuogo todolos testamentos e cedolas e coudicilhos que atee ora fectos Ey E quero 

e mando que nom valham nem tenham saluo este que valha e tenha porque esta he ha 

mjnha postomeira vontade E porque asy he verdade o escrepuy e asyney per mjnha 

maao.

Era do nacimento de nosso senhor Jehsu christo de mjl E quatrocentos E ssatenta e 

oyto annos aos vínte dias de junho em lixboa nas cassas de pero botelho 
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o qual testamento Era asyndo [sic] do synal do dicto Vasco queimado testador E o 

theor do estormento que nas costas do dicto testamento vinha he este que se ao diante 

segue

Saibham os que este estormento de prouaçam virem que no anno do nacimento de 

nosso senhor Jehsu christo de mjl E quatrocemtos E ssatemta E oyto annos dezanue 

dias do mes de Junho na cidade de lixboa nos paços dos tabeliaes pareceo Vasco 

queimado caualeiro e guarda moor que foy do Infante dom pero que deus aja e logo 

o dicto Vasco queímado apresemtou a mjm tabeliam esta cedola demtro escripta 

hasynada per Elle e coseita com huma linha vermelha e aselada com sete selos de cera 

vermelha e escripta per elle E porem disse e mandou E qujs que todo o que na dicta 

cedola he escripto que se compra em todo segundo se em ella comtem porquanto avia 

todo por seu verdadeiro testamento e sua postomeira vomtade em testemunho desto 

outorgou asy esto estormento

testemunhas pero botelho caualeiro desembargador del Rey noso senhor na cassa do 

ciuel na dicta cidade e fernam martjnz e pero Vasquez fernam Rodrjguez e fernam Vasquez 

e aluaro afonso tabeliaens e joham vasquez cirieíro morador na dicta cidade e Eu Joham 

gonçalvez vasalo del Rey nosso senhor e seu publico tabeliam na dicta cidade que este 

estormento escrepuy e asyney de meu ppublico synal que tal he 

o qual estormento as dictas testemunhas asynaram de seus nones [sic] E o dicto jujz 

visto o Riquerimento do dicto vasco queimado lhe mandou dar o trelado da dicta 

cedola estormento em publica forma

testemunhas fernam d afonso d a[  ] m e outros 

lourenço coelho notario geral nestes Regnos [ ] escrepuy e asiney de meu ppublico 

sy[nal]

[Sinal do notário]

pagou [  ]
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Reconstituição da linha sucessória das famílias Queimado de Vilalobos, Miranda Henriques e Salema 
 

 
   João Gonçalves Escolar  
       
 Vasco Queimado + Maria Eanes Escolar  

    
                                                       Vasco Queimado + Isabel de Vilalobos    
       
 Isabela Afonso + Vasco Queimado de Vilalobos (1434-1478) + Helena Fernandes   

      
       
 
Aires de 
Miranda + 
Briolanja 
de Melo 

   Mª Queimada                            Leonor Queimada Vasco 
Queimado  
(1473-1497) 

 

  

          
          

Franº 
de 
Mira
nda 

Henrique 
Henriques 

Marg
ª 
Henri
ques 

   
Antº 
de 
Miran
da                 

 Simão de Miranda Henriques + Maria Queimada  Isabel  
Queimada + Nuno Fernandes da Mina 

Vasco Queimado, guarda-mor da  
Casa da Índia 

     

         

    Catarina Queimada Leonor de Andrade  
        

 Fernão de 
Miranda + Isabel 
Mascarenhas 

D. Filipa + 
D. Pedro 
Mascarenhas 

Diogo de Miranda  +  
D. Violante de Castro 

                                     

                             Helena de Miranda + Fernão de 
Mascarenhas 

                               

   

     
Simão de Miranda  
+ Maria Henriques 
+ Sebastiana Rabelo 

Maria 
Henriques 

Gonçalo de Miranda Henriques + Catarina de Sotomaior   

     
        
Fernão de Miranda           Diogo Aires de Miranda Henriques Luís de Miranda Henriques  
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Miranda + Isabel 
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D. Filipa + 
D. Pedro 
Mascarenhas 

Diogo de Miranda  +  
D. Violante de Castro 

                                     

                             Helena de Miranda + Fernão de 
Mascarenhas 

                               

   

     
Simão de Miranda  
+ Maria Henriques 
+ Sebastiana Rabelo 

Maria 
Henriques 

Gonçalo de Miranda Henriques + Catarina de Sotomaior   

     
        
Fernão de Miranda           Diogo Aires de Miranda Henriques Luís de Miranda Henriques  

Henriques +  
Maria de Meneses 
                                     

          Inês Figueira + Brás Salema Antº Salema + 
Leonor Anes 

Gonçalo Salema + Maria Gago  

     
 

 

Diogo Gonçalves Salema + Catarina Botelho      
         +  Catarina Salema 

  Cristº 
Salema +  
Branca R. 
Velha 

Rui Salema 
+ Catarina 
Sotomaior 

Tomé 
Salema 

Diogo 
Salema 

 

  

Inês Figueira Salema + 
Gonçalo F. Sobrinho 

   

                                   Brás Salema + Isabel Serrão          Maria Salema + Álvaro Vaz Leonor Salema + Álvaro 
Lopes Franco 

       
            Isabel de Almeida + João Salema Diogo Salema + 

Maria Salema 
Luísa Salema + Diogo Botelho Calado 

    
Cristóvão Salema 

        Simão de Miranda Henriques + Lourença Salema   
  

Fernão de Miranda Henriques 
Salema + Helena Manuel de 
Mendonça 

     

      

  Pedro de Mascarenhas, 1º conde de Sandomil 
Luís de Miranda Henriques + Magdalena Maria de Bourbon                                        
    
       Fernando Xavier de Miranda Henriques,  
                          2º Conde de Sandomil 

+ Violante Melo 

   
          

            Soror Inês Principal Antº Xavier de Miranda 
Antº José Xavier de 
Miranda Henriques 

Soror Ana   
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QUINTA DAS TORRES, EM AZEITÃO

Hélder Carita
iha/fcsh/nova1

I – Introdução
Na sua erudição feita de um perfeito domínio de escalas e proporções, a 
Quinta das Torres emerge no contexto da arquitectura como uma peça de 
excepção. Sem apresentar antecedentes nem significativas influências na ar-
quitectura doméstica portuguesa da época a autoria do seu projecto constitui 
uma problemática da história da arquitectura doméstica do século XVI.  
A personalidade do seu construtor, D. Diogo d’Eça, que Caetano de Sousa 
refere como humanista e filósofo, não parece suficiente exigindo um arqui-
tecto com profundos conhecimentos para garantir a coerência do seu pro-
grama interior e delicadeza de elementos arquitectónicos. Igualmente das 
referências documentais sobre a vida de Diogo d’Eça não é referida nenhuma 
estadia em Itália, mas sim apenas em Sevilha. Santos Simões nos seus estudos 
coloca a hipótese de uma viagem de D. Diogo a Itália que explicasse a miste-
riosa presença dos painéis de azulejos da antiga loggia. A sua não só qualidade 
como raridade implica alguém com uma sólida formação estética como ainda 
profundos conhecimentos do que melhor se produzia nesta época em Itália. 
Do nosso estudo de investigação a figura do arquitecto Filipe Tercio parece 
emergir a vários níveis como autor do projecto decorrendo da presença deste 

1  Trabalho realizado no âmbito do projecto “Arquitectura regimentada em Portugal, séculos XVI a XVIII: pro-
cessos de regulamentação desenvolvidos pela Provedoria de Obras Reais no seu tempo longo”. (FCT/DFRH/
SFRH/ BDP/86848/2012), com financiamento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, comparticipado pelo 
Fundo Social Europeu e por fundos nacionais do Ministério da Educação e da Ciência.
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arquitecto em Setúbal nos anos de construção da casa como nas afinidades 
estéticas com outros importantes projectos que este autor assume no mesmo 
período. A aproximação de Tercio a esta casa acentua-se pelo facto de Tercio 
ter mantido, ao longo da sua permanência em Portugal, estreitos contactos 
com Itália e sobretudo com a zona de Urbino local de proveniência dos referi-
dos painéis de azulejos em majólica. Para Urbino, Tercio envia e recebe enco-
mendas dos mais variados objectos artísticos integrando-se a encomenda dos 
painéis em majólica numa actividade que parece ligar de forma consistente 
este arquitecto ao projecto da Quinta das Torres. 
Com os séculos a casa foi perdendo alguns dos seus elementos característi-
cos, caso da antiga loggia que se abria sobre o grande lago espelho de água. As 
lógicas de entrada também se alteraram passando o acesso da casa a fazer não 
na fachada actualmente virada a norte mas a sul, tendo a fachada nascente 
recebido nova conjunto de janelas. A análise destas vicissitudes permite-nos 
entender melhor o projecto inicial na sua estrutura interior e pormenoriza-
ção arquitectónica.  

Fig. 1 Vista da fachada norte, com o lago e casa de fresco, na Quinta das Torres

II – Formação do Morgado e D. Diogo D’Eça.
Decorrendo das suas características arquitectónicas a Quinta das Torres terá 
sido mandada construir pelos anos oitenta do séc. XVI, coincidindo com o 
período em que D. Diogo d’Eça era proprietário da quinta onde esta casa se 
integra. De facto, este fidalgo, recém-chegado de uma estadia prolongada em 
Sevilha, herdara um morgadio instituído por sua tia Dona Filipa da Silva, do 
qual a Quinta das Torres era a cabeça. 
Dona Filipa da Silva, que não teve descendência, era irmã da mãe de D. Diogo, 
Dona Maria da Silva, filhas que eram de Vasco Anes Corte-Real, Alcaide-Mor 
de Tavira, Capitão Donatário da ilha Terceira, Vedor da Casa d’el-rei D. Ma-



51

património arquitectónico civil de setúbal e azeitão

nuel e do seu Conselho. O palácio dos Corte-Reais, junto do Palácio da Ribei-
ra e debruçado sobre as margens do Tejo, representava bem uma nobreza de 
altos funcionários régios implicados nas façanhas dos descobrimentos e na 
gestão do Império. Neste círculo de alta nobreza D. Diogo d’Eça virá a ser pri-
mo de D. Cristóvão de Moura 1ª marquês de Castelo Rodrigo que, entretanto, 
herda o Palácio dos Cortes-Reais, transformando-o num dos mais emblemá-
ticos palácios de Lisboa até ao terramoto.
Na sua origem o morgadio de D. Filipa da Silva fora instituído2 por testa-
mento, recebendo uma 1ª aprovação em 1546; nele se especificando que era 
constituído por (...) uma quinta que está em Azeitão (...) junto com o Mosteiro de S. 
Domingos (...) com seu assento de casas, pomar, olival, terras e água (...).  Seguindo as 
pegadas da família Eça3, D. Diogo era filho de D. Pedro de Eça, de ascendência 
real, e da dita Dona Maria da Silva. Nas palavras de D. António Caetano de 
Sousa, D. Diogo, herdeiro da casa de seu pai, dissaboreado de algumas causas que 
teve com os seus validos (do Rei D. Sebastião), passou para Castela, e viveu muitos anos 
em Sevilha; depois voltou ao reino e se recolheu à sua quinta de Azeitão, onde acabou, 
fazendo vida de filósofo antigo, vindo a falecer em 15944. 
    

Fig. 2, 3, 4 Antiga entrada principal e torreões da fachada virada a norte

Casou D. Diogo com Dona Leonor de Castro, filha de D. Jerónimo de No-
ronha, Governador da Casa do Cível, a quem chamaram o Bacalhau, e de sua 
mulher Dona Joana da Castro, irmã do grande D. João de Castro, IV Vice-Rei 
da Índia. O matrimónio teve quatro filhos, tendo os varões morrido na ou em 
consequência da batalha de Alcácer-Quibir. Dona Maria de Eça, a herdeira, 
casou com Diogo de Mendonça Arraes Henriques, Comendador de Salmone-
te e de Arrifana de Sousa.
Estamos nos inícios do séc. XVI: o morgadio é assim herdado pela filha de D. 
Diogo, D. Maria de Eça e, seguidamente, por seu neto, D. João de Eça de Men-
donça Henriques, casado com Dona Brites de Lencastre. Provavelmente, por 
essa altura, a quinta de Azeitão já não constituiria morada permanente dos 

2   IAN/TT – Morgados e Capelas, Núcleo Antigo 195 - fl. 11.
3  Caetano de Sousa, D. António - História Genealógica da Casa Real Portuguesa, Tomo XI, págs. 407/8.
4  Simões, João Santos, “Panneaux de Majolique au Portugal”in Faenza, Ano de XXXII, 1946, pp. 76 e seguintes.
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seus proprietários, uma vez que o mesmo D. João manda edificar um palácio 
em Lisboa, com traça de João Nunes Tinoco, como alude um pedido feito ao 
Senado da Câmara de Lisboa, em 1635 -  D. Joam dessa Corte Real quer de presente 
fazer hu aposento nobre em o sitio que tem indo a St. Apolónia da parte do mar, tudo 
conforme as traças que para o dito sitio fez J. Nunes Tinoco arquitecto de Sua Magestade5.
Segue-se na sucessão a filha de D. João de Eça, Dona Luísa de Eça Corte-Real; 
esta bisneta de D. Diogo de Eça casa com seu primo co-irmão D. Cristóvão de 
Almada, Provedor da Casa da Índia e gentil-homem da Câmara do Infante D. 
Pedro. Com este casamento constatamos, mais uma vez, uma ligação dos Eça 
e da Quinta das Torres com famílias ligadas aos mais altos funcionários régios 
como eram os Almada-Carvalhais. 
Durante a sua vida, para além seus cargos, D. Cristóvão ocupa um lugar de 
grande prestígio na corte sendo conhecido, junto da família real, pelos seus 
profundos conhecimentos em etiqueta. Do matrimónio de D. Cristóvão de 
Almada com D. Luiza não há filhos, extinguindo-se toda a descendência de D. 
Diogo d’Eça o que determina a passagem do morgadio para um ramo muito 
afastado e colateral dos Eça Corte-Real6. 
É interessante verificar que os Almadas-Carvalhais ao perderem direito à 
Quinta das Torres, por morte de Dona Luiza, vão permanecer ligados a Azei-
tão comprando outra quinta. A filha de D. Cristóvão de Almada, D. Maria An-
tónia de Almada, herdeira da casa de seu pai, adquirire, em 1696, a Quinta da 
Má-Partilha, vinculando-a por sua vez ao morgado dos Almadas da Boavista, 
em Lisboa.

III – Dos Saldanha da Gama aos Condes de Murça  
Já no século XVIII o morgadio da Quinta das Torres é herdado pelos Salda-
nha da Gama, como Oliveira Parreira nos indica, no artigo citado adiante: (...) 
O portão do lado oriental ostentava soberbo os brasões dos Eças, Guedes, Saldanhas da 
Gama, Soares, Noronhas, Mellos e Costas (...) tantos e mais tinham sido os apelidos dos 
proprietários (...). Cremos que terá sido herdado por João de Saldanha da Gama 
(1674/1752), 41º vice-rei da Índia; o seu filho e sucessor no morgadio, Manuel 
de Saldanha da Gama (1715/1780), terá mesmo nascido na Quinta das Torres, 
freguesia de S. Lourenço de Azeitão.
Sabemos também que, na segunda metade do século XVIII, Fernando Antó-
nio Soares de Noronha (1742/1814), que ocupou importantes postos militares 
como Governador e Capitão General de Angola é mencionado como Senhor 
da Quinta das Torres.

   

5  AH da CML - Livro de Cordeamentos 1614-1699, fl.8.
6  Rasteiro, J. – “Notícia Arqueológica da Península da Arrábida” in O Archeologo Português, Vol. III, Ns.º 1 e 2, 
Lisboa, Jan./Fev., 1897, pág. 12.  
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Fig. 5, 6 Fachada virada a nascente com pormenor do portal de entrada

O morgadio será herdado, em seguida, por um seu sobrinho, Miguel António 
de Melo de Abreu Soares de Brito Barbosa Palha Vasconcelos Guedes, que virá 
mais tarde a ser o primeiro Conde de Murça. A este propósito escreve Oliveira 
Parreira, na obra que mencionaremos adiante: numa sala da Quinta, a que nesse 
tempo se chamava a galeria, viam-se as paredes ornadas de retratos de família, e entre eles 
o de o velho D. António de Noronha, predecessor na propriedade do primeiro Conde de 
Murça, D. Miguel de Mello.
O século XVIII é a época das quintas de recreio por excelência, e é de crer que 
os Murças procederão a importantes alterações na estrutura da casa, adaptan-
do-a a esse fim. Cabe também aqui lembrar que Azeitão foi destino privilegia-
do de muitas famílias nobres do reino, devido aos seus ares sãos. Quintas de 
recreio proliferaram na zona, construídas ou herdadas por famílias da mais 
apurada nobreza, famílias ligadas entre si por laços de parentesco; sem esque-
cer que o território de Azeitão era domínio, na sua maioria, da Casa de Aveiro, 
tendo a sua ocupação acompanhado as vicissitudes dessa Casa.
Será o 3º Conde de Murça que, em 1877, venderá a Quinta e os seus excepcio-
nais painéis de azulejo a um médico lisboeta, o Dr. Manuel Bento de Sousa. 
A Quinta encontra-se hoje na posse dos seus descendentes.

IV – Dr. Bento de Sousa e a adaptação a estalagem 
A descrição mais antiga que possuímos do palácio data de 1892. É da autoria 
do erudito azeitonense Oliveira Parreira que, num artigo em forma de conto 
na Revista Illustrada, nos fornece uma exposição fidedigna da edificação7. Nela 
nos dá conta de substanciais alterações na casa, levadas a cabo por este ilustre 
clínico. Parafraseando Oliveira Parreira, o Dr. Manuel Bento de Sousa tem alterado 
bastante o antigo aspecto do palácio; quer mandando arrancar plátanos e olmos que en-
sombravam bastante o pátio central, quer rasgando janelas nas faces interiores do 
edifício e na fachada oriental que tinha só além das janelas das torres umas pequenas 
e desgraciosas frestas de um e do outro lado do portão o que dava ao edifício, visto desse 

7  Oliveira Parreira, A. M. – “Quinta das Torres” in Revista Illustrada, nº60, Lisboa, 1892, págs. 232/7.
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lado, o aspecto sombrio de uma clausura, quer modificando as frontarias ao sul e a nas-
cente. Os dois quadrados que ladeavam o lago eram, ainda em 1839, segundo 
o nosso autor, plantados de buxo formando labirinto em desenhos regulares, estando 
agora ajardinados à inglesa. Também o parapeito que forma o balcão norte do con-
junto lago/jardins, tinha sido ornado de estatuetas de deuses da mitologia, de gesso ou 
de barro pintado de branco, entremeadas com vasos de flores. A moda (...) destruiu toda 
aquela bonecada, só poupando o Neptuno do templete do lago, até que a pedrada de um 
gaiato partiu o último ídolo, que foi substituído por uma pequena pirâmide.
Joaquim Rasteiro, pela mesma época, descreve o brasão que a Quinta osten-
tara no seu portão principal8. Sobre a porta do pátio há um escudo oval, cujo 
campo agora é ocupado pelo monograma do actual proprietário (Dr. Manuel 
Bento de Sousa). Até 1879 tivera o brasão dos Corte Reaes, antigos proprietá-
rios da casa. Esse brasão tinha a particularidade, segundo Rasteiro, de apre-
sentar escudo quartelado, com as quinas nos 1º e 4º quartéis, mas era notável 
que em vez dos chamados cinco dinheiros cada uma das figuras continha dez 
e os castelos da orla eram nove. Nos 2º e 3º quartéis, seis costas, e no chefe uma 
cruz de largos braços.
Em 1947, a família Bento de Sousa, consciente de possuir um admirável edi-
fício de valor turístico de 1ª classe, decide facultar ao público o acesso a uma 
parte das numerosas dependências – justamente as que, voltadas a norte, 
deitam para um lago maravilhoso – adaptando-as a Casa de Chá e pequeno 
hotel9.
 
V – Fillipo Terzio e a autoria do projecto  
Como temos vindo a salientar, a arquitectura da Quinta das Torres constitui 
um enigma pelo seu espírito vincadamente erudito e italianizante, sem para-
lelo em outros casos da arquitectura doméstica portuguesa. Situada na mes-
ma vila de Azeitão, a Quinta da Bacalhoa apresenta uma morfologia e estru-
tura de grande erudição, não deixando, porém, de exibir elementos afectos a 
uma arquitectura vernacular que encontra paralelo noutros edifícios – veja-se 
o caso dos torreões com cúpulas gomadas muito idênticas à Torre de Belém.
A Quinta das Torres respira, no entanto, um clima principesco e uma inti-
midade palaciana, manifestada na opção por um piso nobre em piso térreo, 
aproximando a casa a uma tipologia de villa rústica divulgada por Palladio. 
A autoria do projecto tem sido atribuída ao arquitecto António Rodrigues10, 
que aparece vivendo em Setúbal no ano de 1579, sendo referido como Senhor 
Antº Rodrigues cavaleiro de El-Rey e meestre moor de suas obras. Além de mestre das 

8  Rasteiro, J. – “Notícia Arqueologica da Peninsula da Arrábida” in O Archeologo Português, Vol. III, Nºs 1 e 2, 
Lisboa, Jan/Fev. 1897, págs. 18-19. 
9  Nunes Ribeiro, J. – “Dois Palácios de sonho em Azeitão” in Revista Panorama, Lisboa, Vol. VI, nº34, 19478, 
págs.27-28. 
10  Serrão, Vítor, O Renascimento e o Maneirismo, Editorial Presença, Lisboa, 2001, p. 192.



55

património arquitectónico civil de setúbal e azeitão

obras reais, António Rodrigues foi professor da Aula da Arquitectura do Paço 
da Ribeira e autor da Igreja de Santa Maria da Graça de Setúbal (c. 1570). A 
este arquitecto é ainda atribuída a autoria do projecto da capela das Onze Mil 
Virgens no Convento de Santo António de Alcácer do Sal (c.1557). 
Com efeito, tanto a Capela de Alcácer como Santa Maria da Graça evidenciam 
uma geometria com consequências na clareza de articulação espacial com um 
desenho forte e limpo, de perfil clássico, que se assume, aliás, como veículo 
fundamental da sua poética. 
A tendência de António Rodrigues, afecta a uma corrente autóctone carac-
terizada por um certo classicismo descarnado pautado por volumes robustos e 
planos de fachada lisos, com aberturas de janelas reduzidas a expressões geo-
métricas, afasta-se, porém, do espírito mais palaciano da Quinta das Torres. 
Da obra deste arquitecto ressalta uma aproximação à arquitectura militar e 
um sentido vernacular que se desvia do carácter assumidamente cosmopolita 
da Quinta das Torres, sugerindo um arquitecto de gosto internacional e for-
mação italiana.  
Numa avaliação global da arquitectura e dos arquitectos da época, a figura do 
italiano Filippo Terzio parece adequar-se não só à arquitectura da Quinta das 
Torres, como à figura e aos gostos de D. Diogo d’Eça. 
Na realidade, a década de oitenta do século XVI, coincidindo com o perío-
do de construção da casa, é marcada pela figura deste arquitecto que de uma 
forma mais ou menos directa se ocupa dos mais importantes e emblemáticos 
edifícios desta época. Nestes projectos encontram-se as transformações do 
Palácio Real da Ribeira, Igreja de São Vicente de Fora ou do Convento de Cris-
to em Tomar. No caso do Paço da Ribeira o próprio autor refere, numa carta 
enviada para Itália em maio de 1581, a elaboração das respectivas plantas e al-
çados, escrevendo: qua intrarà all’ultimo di questo mese S. maestà, la quale mi diede di 
carico di accomodar questo palazzo nel modo che la prefata Maestà ed io determinammo 
sopra le piante e profili11. 
Chegado a Lisboa em 157612, Filippo Terzio pautava-se por uma sólida forma-
ção artística e intelectual a que se juntava uma larga experiência construtiva, 
que explica a entrega de tão importantes projectos. Da sua formação e expe-
riência em Itália o autor estivera ao serviço do Duque de Pesaro, Guidobaldo 
della Rovere, assim como do Duque de Urbino, permanecendo nesta região 
por um espaço de quinze anos. Deste período são conhecidos os projectos 
do Palazzo Cívico de Fossombrone (1564-1571), a Torre Sineira da Igreja de 
Orciano e a direcção dos trabalhos da fortaleza de Urbino (1571-1574). 
Pouco tempo depois da sua chegada a Portugal, Filippo Terzio acompanha as 
tropas de D. Sebastião a Alcácer Kibir. Sobrevivendo a esta desastrosa batalha, 

11  Battelli, Guido, Filippo Terzi architetto e ingegnere militare in Portogallo 1577-97, ed. lit. Henrique Trindade 
Coelho, Florença: Tip. Alfani e Venturi, 1935, p.13
12  Santos, Reinaldo dos – “A Vinda de Filipe Tércio para Portugal” in RBAN, Belas Artes, nº3, 1951.
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Terzio é preso mas consegue evadir-se e voltar ao reino, usufruindo a partir 
daqui de uma clara protecção por parte de Filipe I. 
No domínio da arquitectura doméstica é-lhe atribuída a galeria do Palácio dos 
Bispos de Coimbra. As intervenções de Terzio neste palácio integram-se na 
sua presença nesta cidade, para onde se desloca em 1583 para examinar a pon-
te do rio Mondego e os mosteiros de S. Francisco e de Santa Clara13. Da análise 
arquitectónica desta galeria-varanda transparece um refinado gosto no dese-
nho cuidado das proporções e detalhe das colunas toscanas encimadas por 
colunas jónicas, com claras afinidades ao projecto da Quinta das Torres.
Quanto às possíveis aproximações de Filippo Terzio ao projecto da Quinta das 
Torres, sabemos que o autor se desloca para a zona de Setúbal para assumir 
o importante projecto e construção da fortaleza de São Filipe. Da sua estadia 
na região seria natural o encontro com D. Diogo d’Eça, dadas as afinidades 
artísticas e culturais entre estas duas personagens, pautadas por uma mesma 
cultura humanista e gosto pela antiguidade clássica. Cabe ainda referir que D. 
Diogo e Terzio tinham idades muito próximas, tendo o primeiro morrido em 
1597 e o segundo em 1594.
Dentro de possíveis inspirações quanto à arquitectura e programa da Quinta 
das Torres, ela parece apresentar claras analogias ao Palácio Ducal de Pesaro, 
que Terzio tão bem conhecia. Entre as afinidades destes dois projectos des-
taca-se o programa de pátio interior, com quatro entradas centrais em cada 
ala e entrada principal pelo pátio com serliana idêntica à Quinta das Torres. 
As semelhanças a este palácio14 acentuam-se ainda com o raro esquema de 
torres nos cantos salientes e a cobertura em terraço que permite o usufruto 
da paisagem envolvente. 
São, porém, os famosos painéis de azulejos em majólica, de Orazio Fontana, 
encomendados em Urbino (onde Terzio tinha vivido), que nos permitem 
uma mais documentada aproximação deste artista ao projecto da Quinta das 
Torres, explicando por outro lado a encomenda e chegada a Portugal destes 
raríssimos painéis. 
Na realidade, Filippo Terzio mantém em Portugal contínuos contactos com 
Itália, em particular com o Duque de Urbino de cuja cidade era a famosa famí-
lia de ceramistas Fontana. Através desta correspondência podemos confirmar 
o prestígio de Terzio junto do Duque, por quem intercede junto de Filipe II 
para ser admitido na Ordem do Toison d’Or – uma das mais prestigiadas or-
dens europeias. Mais significativo é, porém, o facto de Tercio se assumir como 
intermediário de presentes reais e encomendas.    
Da correspondência de Filippo Terzio para Itália, podemos constatar que este 
arquitecto mantinha estreitas relações com altas figuras da sociedade italia-

13  Sousa Viterbo, Dicionário Histórico de Arquitectos, Engenheiros e Construtores Portugueses, Lisboa, Casa da Moeda 
- Imprensa Nacional, 3ª ed., vol. III, 1988, p.96.
14  Francisco de Holanda desenha este palácio pela sua importância no seu Livro de Antigualhas, 
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na, entre elas o Duque de Urbino para quem envia objectos vindos da Índia, 
como refere numa carta: ora se trattava di mandarele alcuna cosa di queste che son 
venute dall’ Indie15. Ainda como intermediário Terzio encomenda, em 1588, 
para o conde de Portalegre (mordomo-mor do rei), uma pintura de Federico 
Barocci, eminente pintor de Urbino.  
É esta actividade de mediador diplomático de peças de arte que pode com-
preender a vinda para Portugal de tão raros painéis, cuja encomenda obrigava 
a um conhecimento do que melhor era feito em Itália. Santos Simões aventava 
a hipótese de uma viagem de D. Diogo D’Eça a Itália, de que não existe, no 
entanto, qualquer referência documental. 
Se não é conhecida documentalmente nenhuma estadia de D. Diogo D’Eça 
em Itália, os seus gostos pela filosofia antiga aproximavam-no naturalmente 
de um arquitecto de sólida cultura artística e consistente formação humanista.  

VII - Programa arquitectónico e morfologia exterior 
Na sua concepção geral, a Quinta das Torres apresenta uma invulgar tipo-
logia arquitectónica de casa-pátio onde o andar nobre se situa no piso tér-
reo, recolhendo-se num vasto pátio interior. A opção claramente horizontal, 
conferindo à arquitectura um raro clima de refinada intimidade, integra-se 
claramente numa tipologia de Villa italiana, da qual Palladio será o grande 
divulgador através das suas publicações. Menos comum é, porém, a opção por 
um modelo de casa estruturada em volta de um pátio interior. Se não encon-
tramos esta tipologia em Palladio, esta opção recua a uma tradição romano – 
mediterrânea, de que encontramos exemplos em Portugal, como a Quinta da 
Ribafria, em Sintra, ou o Paço do Duque D. Jaime, em Vila Viçosa. 

Fig. 7 Perspectiva da Quinta das Torres

15  Battelli, Guido, Filippo Terzi architetto e …., Cit. Supra, nota nº11, p. 68
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Nas suas afinidades estilísticas o projecto da Quinta das Torres parece inspi-
rar-se, porém, de forma mais directa no Palácio da Quintan de Pesaro, que 
Tercio tão bem conhecia. Nas semelhanças entre estes dois edifícios destaca-
-se o programa de grande pátio central, com o esquema ortogonal e simétrico 
de quatro entradas colocadas ao centro de cada fachada do mesmo. Formando 
uma hierarquização, este esquema ortogonal é salientado por um eixo prin-
cipal de aproximação à casa que, no lado sul, apresenta uma primeira entra-
da principal marcada, no caso da Quinta das Torres, por um meio círculo ou 
meia laranja. Com as alterações das vias de aproximação à propriedade, esta 
primeira entrada situada na zona sul perdeu as suas funções iniciais, passan-
do a entrada da quinta a processar-se num actual portão localizado na zona 
norte. Pensamos ter sido neste período que os portais de entrada tenham sido 
alterados, passando o portal de entrada virado a sul (com as armas da família) 
para a fachada virada a nascente. 
A lógica arquitectónica interior permanece, e esta primeira entrada do edifí-
cio dá acesso a um grande vestíbulo abobadado que permitia, pelas suas pro-
porções, a entrada de cavalos, coches e liteiras. Neste grande vestíbulo ras-
gam-se, ainda hoje, dois largos portais para a esquerda e direita onde se fazia 
o encaminhamento dos cavalos para as cavalariças e os coches ou seges para 
as cocheiras. Neste vestíbulo de entrada outras portas serviam a passagem de 
servos e criados, situando-se nesta zona as áreas, de serviço e apoio à casa.  

Fig. 8 Pátio interior com a entrada da zona senhorial da casa

Em contraponto com a entrada de serviço localiza-se, a norte do pátio cen-
tral, a entrada e o corpo de habitação senhorial. De salientar, e afirmando-se 
como uma clara tradição de villa italiana, este corpo de habitação senhorial 
autonomiza-se do conjunto arquitectónico dos serviços de apoio sendo de-
marcado por um sistema de altos telhados de quatro águas em contraponto 
com as outras alas da casa que apresentam uma cobertura em terraço.
De forma emblemática a entrada senhorial é assinalada por um patim com 
três degraus, que dando acesso a um átrio, é enquadrado por uma serliana de 
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linhas de apurado desenho. Elemento arquitectónico muito divulgado a par-
tir do Tratado de Serlio, vemos esta solução ser aplicada por Terzio no Claus-
tro do Convento de Tomar, ou por António Rodrigues no nartex da entrada da 
Igreja de Nª. Srª. da Graça de Setúbal. 
Elementos fortemente originais e inusitados, são as duas altas pirâmides ou 
obeliscos que salientam a entrada deste núcleo senhorial. Sem expressão em 
tratados ou outras publicações arquitectónicas da época, pensamos que a ins-
piração destes obeliscos terá origem numa observação directa das ruínas de 
Roma. A estadia de Filippo Terzio nesta cidade, ocupado nas obras de edi-
fícios anexos a São Pedro do Vaticano, poderá ser uma explicação para uma 
citação de forte sentido erudito e emblemático.
Mais perto de uma tradição autóctone são as ameias que rematam várias fa-
chadas do edifício. Conferindo um sentido militar, que recua aos finais da 
Idade Média, estas integram tradições portuguesas comuns nas quintas e pa-
lácios do século XV e XVI. São exemplos desta tradição casos como a Quinta 
da Ribafria em Sintra, a Quinta de Vale Flores em Santa Iria da Azóia, o Palácio 
dos Almada-Carvalhais, em Lisboa ou ainda o Palácio Real de Sintra. Numa 
mesma linha, pensamos que a Quinta da Bacalhoa teria igualmente ameias 
no seu projecto quinhentista. Cabe salientar que na fachada virada a sul as 
duas pequenas torrinhas denotam um gosto claramente oitocentista acusan-
do uma obra tardia, talvez do período do Dr. Manuel Bento de Sousa.

 
VIII - A loggia e os elementos arquitectónicos 
Em clara articulação estética com a estrutura do átrio de entrada em serliana, 
abria-se uma vasta loggia que, ao centro da fachada virada a norte e sobranceira 
ao lago, se estruturava em função do sofisticado tiempetto. 
Esta loggia terá, no entanto, desaparecido durante o séc. XVIII - decorrendo 
de novos padrões de maior conforto que contribuíram para a perda de um 
elemento fundamental da composição e lógica de todo o programa arquitec-
tónico da Quinta das Torres. 
Detectado pela primeira vez por Santos Simões, este grande especialista re-
parou que os painéis de azulejos, situados na parede da galeria virada sobre 
o lago, eram de feitura já do século XVIII, correspondendo ao fecho da antiga 
arcada da loggia. Esta alteração retirou toda a lógica do programa distributivo 
interior que se organizava axialmente entre o átrio de entrada, a sala grande 
e esta loggia, estruturando todos os espaços que se desenvolvem a nascente 
e poente.
A confirmação da existência da antiga loggia e da sua importância na lógica 
do programa arquitectónico é corroborada pelo facto das portas de ligação à 
grande sala central e às laterais apresentarem molduras sobrepujadas por ar-
quitrave e cornija, anunciando uma relação com o exterior que no século XVIII 
já não existia.
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No sentido de restituir a lógica e coerência de todo o programa arquitectóni-
co dos interiores, o Arq. Carlos Ramos realizou um conjunto de estudos para 
devolver a antiga loggia à casa, proposta que ficou, no entanto, em projecto.
Além do fecho da antiga loggia, uma análise atenta do desenho das janelas e 
respectivas molduras, que se abrem nos diferentes alçados da casa, denota 
que ao longo dos séculos a casa recebeu diferentes campanhas de obras. 
Para o entendimento destas alterações, o texto de Oliveira Parreira, escrito 
nos finais do século XIX, mas referindo-se a memórias antigas, fornece pre-
ciosos elementos. Neste artigo o autor refere que o Dr. Bento de Sousa, ao 
longo da segunda metade do século XIX tem alterado bastante o antigo aspecto do 
palácio; quer mandando arrancar plátanos e olmos que ensombravam bastante o pátio 
central. Mais significativo é o facto do proprietário ter rasgando janelas nas 
faces interiores do edifício e na fachada oriental que tinha só além das janelas das 
torres umas pequenas e desgraciosas frestas de um e do outro lado do portão o que dava ao 
edifício, visto desse lado, o aspecto sombrio de uma clausura. O texto descreve ainda 
que o proprietário teria modificado as frontarias ao sul e a nascente16. 
Através deste texto podemos assim constatar documentalmente que as ac-
tuais janelas das fachadas exteriores foram alteradas nas suas lógicas iniciais. 
No caso da fachada nascente, as actuais janelas correspondiam a frestas ou 
pequenas janelas que salientavam o carácter militar do exterior da casa. Nas 
outras fachadas não são evidentes as lógicas que presidiram às suas alterações. 
Na fachada poente a análise da actual sequência de janelas mostra variações 
de ritmo e desenho, sugerindo terem sido aqui abertas janelas sobre o dese-
nho original. A atestar este facto, as molduras das janelas de peito são rema-
tadas em cima por pequenas molduras com um acabamento e desenho que 
sugere uma intervenção do século XVIII.
Quanto ao desenho das portas e portais que se distribuem pelo programa ar-
quitectónico, estes elementos e respectivas molduras parecem ter guardado 
uma maior coerência. Marcando uma clara hierarquia dos espaços, os portais 
que marcam entradas ou passagens mais importantes, são sobrepujados por 
arquitrave com cornija clássica dividida com friso e moldura. A salientar a sua 
importância, as molduras são tratadas em brecha da Arrábida, que encontra-
mos a realçar os espaços sociais e de representação. Esta hierarquização re-
pete-se na sequência do portal de entrada para a salla e da salla para a antiga 
loggia, onde ambos são ainda sobrepujados por óculo. 
Ainda numa lógica de sinalização da função dos espaços, as portas que dão 
acesso às zonas sociais, como salas e ala dos quartos, exibem molduras em 
curvatura, apresentando-se em moldura recta nas zonas de serviços e criados. 
Numa análise do desenho das diferentes molduras de portais e janelas, salien-
tamos as alterações efectuadas ao desenho das janelas da fachada virada a sul - 
com o fecho da antiga loggia a parede recebeu por consequência novas janelas. 

16  Oliveira Parreira, A. M. – “Quinta das Torres” in Revista Illustrada, nº60, Lisboa, 1892, págs. 232-7.
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IX - Os Jardins: o tempietto e o lago espelho de água
Apesar da inspiração italiana de todo o projecto, a Quinta das Torres apresen-
ta influências autóctones ao integrar o lago-espelho de água como elemento 
fundamental e estruturante de todo o conjunto arquitectónico e paisagísti-
co. Aqui as referências à Quinta da Bacalhoa são notórias, integrando-se este 
lago, com funções de tanque de rega, numa tradição dos jardins portugueses 
do sul do país - a Quinta da Ribafria, em Sintra, ou a mais antiga Quinta da 
Torre da Amoreira, em Montemor, são exemplos de referência. 
O lago, pela sua extensão, permite o uso de um pequeno barco de recreio para 
desfrutar do fresco nas quentes tardes de verão. Ao centro do lago a casa de 
fresco acentuava uma vivência quotidiana, típica dos jardins portugueses, de 
um estar intimista e privado. 

 

Fig. 9 Grande lago com ao centro casa de fresco em forma de tiempeto.

Localizada no centro do lago, a concepção e tratamento desta pequena casa 
de fresco toma aqui a forma de tiempeto, revelando-se num dos elementos mais 
eruditos e renascentista de todo o conjunto. Na realidade o tema do tiempeto, 
de planta centralizada, ocupou lugar central em toda a tratadística renascen-
tista, como a forma perfeita por excelência, o que fazia Palladio afirmar, em 
1570, que a forma mais perfeita e mais excelente dos templos é a redonda …, finalmente, 
como todas as suas partes estão a igual distancia de um ponto central, é a mais apropriada 
para testemunhar a unidade, o Ser infinito, a uniformidade e a justiça de Deus.
Pelo texto de Oliveira Parreira sabemos que o pequeno edifício era encimado 
por uma estátua de Neptuno que a pedrada de um gaiato partiu (…) foi substituído 
por uma pequena pirâmide.
Nas suas belas linhas, o tiempetto é coroado por zimbório sustentado por ar-
quitrave e colunas toscanas ligadas por arcos de volta perfeita. Estas colunas 
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repousam num parapeito interrompido por dois pequenos ancoradouros que 
permitiam a chegada e desembarque do esquife ou gôndola, servindo o tem-
pietto para local de merenda ou simplesmente como calmo refúgio de estar.   
Pelas suas proporções e funções de tanque de rega, o grande lago serviria um 
conjunto mais vasto de espaços paisagísticos que se foram perdendo com as 
vicissitudes dos tempos. Situados a cotas mais baixas, estes terraços seriam 
regados pelas águas do tanque. Pelas descrições de Oliveira Parreira podemos 
comprovar a existência, ainda nos meados do século XIX, de dois terraços de-
corados de labirintos de buxo, que se localizavam de cada lado do grande lago 
o jardim occupa um longo rectângulo, parallelo à fachada norte, alevantado como um ter-
raço 4 a 5 metros sobre o terreno adjacente … este rectângulo é dividido em três quadrados, 
sendo o do meio occupado pelo lago … os outros dois quadrados são actualmente squares 
ajardinados à inglesa, mas antigamente eram plantados de buxo formando labyrinto, 
em que a curva circular e o ângulo predominavam. De acordo com os requintados 
padrões estéticos da casa, os jardins eram ornados de estátuas e vasos como 
refere mais uma vez Oliveira Parreira ao escrever: o parapeito que forma o balcão 
norte d’aquella espécie de terraço era ainda em 1839 ornado de estatuetas de gesso ou de 
barro pintado de branco, entremeadas com vasos de flores17.
De acordo com os cânones de gosto da época, este terraço seria delimitado 
por muros onde se encostavam bancos e alegretes forrados de azulejos. Estes 
altos muros separariam este espaço dos terrenos agrícolas envolventes. 
Convém referir que a presença de grandes árvores nos actuais jardins corres-
ponde a um gosto romântico; característico dos séculos XVI e XVII eram as 
laranjeiras e as latadas, em caminhos revestidos de tijoleira. Construídos entre 
os finais do século XVI ou inícios do século XVII os jardins da Quinta de Alcân-
tara foram descritos na época, evocando o ambiente dos jardins da Quinta das 
Torres. Constatamos aí que o primeiro terraço era dividido por caminhos de-
bruados com parreiras todas com seus pilares de alvenaria e madeiramentos com linhas 
de ferro; o segundo terraço apresentava-se com vinhas e arvores de fruto rema-
tado por hum alpendre de madeiramento com hum nicho e assentos de pedra e azulejo e 
tem hua fonte de muito boa agoa em que estão três figuras cubertas com seu alpendre e junto 
a ella hu tanque grande e nobre com três satyros e junto ao dito tanque esta hu aposento de 
casas que serve de hospedes com sua varanda e logeas por baixo. O terceiro apresentava 
dois aposentos de casas piquenas com repartimentos por baixo dellas que servirão para aves e 
junto a estas casas está hu portal grande propianho que sae as terras do casal da dita quinta 
tem ruas de paredes de muro com seus pilares per cima que bermam as parreiras que vão por 
cima. Quanto ao último terraço designado pelo laberinto era igualmente evolvi-
do por hum muro que tem sete nichos com figuras de relevo e a outra banda do pombal pelo 
poente fica outra parede que tem três nichos e oito figuras de relevo e três capelas18. 

17  Oliveira Parreira, A. M. – “Quinta das Torres” in Revista Illustrada, Ob. Cit., nº60, págs. 234.
18  Castilho, Júlio de – A Ribeira de Lisboa, vol. III, Lisboa, 3ª ed., CML, 1960, nota de Luís Pastor de Macedo, 
p.246-247.
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X - Apropriação funcional e simbólica dos espaços
É talvez na estrutura e lógica da distribuição dos espaços interiores que a ar-
quitectura da Quinta das Torres se aproxima mais das soluções de villa italiana 
divulgadas por Palladio.
Contrariamente a uma tradição portuguesa, a planta da casa apresenta uma 
simetria absoluta a partir do vestíbulo de entrada e do salão central, contra-
riando a lógica portuguesa que se estruturava numa sequência hierarquizada 
de salla, antecâmaras, câmaras e guarda-roupa. 
Esta estrutura sequencial, que de espaços maiores e mais públicos, vai evo-
luindo para compartimentos mais íntimos e privados, interliga-se com um 
modelo de planta em L que, herdada dos finais da Idade Média, vemos rea-
parecer de forma mais ou menos sistemática, tanto em paços urbanos como 
rurais. Se dos exemplos estudados, a Quinta da Bacalhoa é o mais representa-
tivo deste programa em L, outros casos que atrás analisámos como a Quinta 
da Ribafria ou a Quinta de Santiago, em Sintra, revelam a mesma tendência. 
Nesta progressão orgânica de espaços, a entrada tende a situar-se num lado 
do corpo principal, permitindo a tradicional sucessão de compartimentos.

Fig. 10 Planta do piso térreo

Em casos de maior escala e complexidade, este L evolui para um conjunto de 
três ou quatro corpos em U, envolvendo um pátio interior, sendo perceptível 
uma estrutura distributiva que, situando os compartimentos de maior repre-
sentação no corpo da fachada principal, se vai desenvolvendo para as trasei-
ras, em compartimentos mais pequenos e privados. 
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A planta da Quinta das Torres apresenta, porém, uma racionalidade e sime-
tria que submete todo o conjunto a uma ordem integradora de manifestada 
erudição. 
Numa articulação entre planta e morfologia exterior, o programa interior di-
vide-se entre uma zona de serviços, situados na zona sul, e uma zona de espa-
ços sociais e de representação, localizados na zona norte da casa. 
Cabe salientar que se o programa interior mostra uma estrutura racional e de 
marcada influência italiana, na sua vivência este programa teria que se subme-
ter às tradições e formas de apropriação portuguesas, reguladas pelas etique-
tas e costumes praticados pela alta nobreza.  
Assim a sala central, caracterizada pelas suas maiores proporções e situada 
logo após o átrio de entrada, seguia as normas estabelecidas para a casa se-
nhorial em Portugal. Nas suas atribuições originais, esta sala central corres-
pondia a funções de representação que Bluteau define no seu Vocabulário por-
que na salla se costuma descansar e esperar até que venha a pessoa com que se hade fallar … 
e porque em dias de banquete e festas alguns vezes se salta e dança na sala19. 

Fig. 11 Salla, que no século XVI correspondia a um espaço de social de encontro e grandes festas

A salla, como era designada, tinha assim até o século XVIII uma função de 
grande espaço de representação, sendo lugar para festas e cerimónias familia-
res. No dia-a-dia servia como espaço intermédio entre o exterior e o interior, 
acumulando funções de lugar de espera dos visitantes antes de serem intro-
duzidos nas zonas mais interiores e íntimas da casa. 
A estas funções de espaço de espera estão ligados os dois pequenos compar-
timentos situados, de forma simétrica, junto à entrada da Quinta das Torres. 
Sugerem funções de câmara de moços, espaço onde dormiam os camareiros ou 
criados de atendimento. Quanto à actual capela, toda a sua lógica e equipa-
mento decorativo fixo – retábulo e azulejaria - correspondem a uma adapta-
ção de meados do século XVIII, período de fabrico dos azulejos.

19  Bluteau, Rafael – Vocabulário Português e Latino, Lisboa, Officina de Pascoal da Sylva, Tomo VII, 1716, p. 440. 
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No que concerne à distribuição dos restantes espaços de representação, a 
sua organização absolutamente simétrica sugere uma subdivisão de compar-
timentos, organizada em termos do elemento feminino e masculino. Cada 
conjunto dividia-se, por sua vez, num esquema tradicional de antecâmara, câ-
mara e guarda-roupa. 
Embora sem a mesma simetria, esta separação aparece referida documental-
mente, sobretudo nos palácios reais do século XVI, onde surgem apartamen-
tos adstritos ao rei e à rainha; aparecem também nas habitações da grande 
nobreza referências a compartimentos para uso feminino, designadas como 
câmaras de estrado ou casas de mulheres e, no caso masculino, compartimentos 
como scriptorium, camarim ou saleta de fora.
Nesta lógica e como hipótese interpretativa, pensamos que a zona residencial, 
mais recolhida, virada a poente e perto da ala dos quartos, seria vocacionada 
para o elemento feminino e, por oposição, a zona residencial virada a nascen-
te, mais aberta sobre o exterior, seria vocacionada para o elemento masculino.
Em ligação directa com a salla, as duas antecâmaras – masculina e feminina – 
serviam funções de estar e receber com uma certa formalidade. Nos finais do 
século XV o rei D. Duarte define, no seu Leal Conselheiro20,este compartimento 
como o lugar em que custuam estar seus moradores e alguus outros notáveis do reyno 21.
A câmara, com funções de quarto de dormir até ao século XVIII, servia tam-
bém de lugar mais íntimo de receber; D. Duarte confirma-nos ao referir a câ-
mara como o lugar onde os mayores e mais chegados de casa devem aver entrada.
Quanto ao guarda-roupa ou transcâmara, D. Duarte descreve-o como o lugar 
onde sse costumam vestir, que pera mais speciaais pessoas pera ello pertencentes se devem 
apropriar. Verificamos que este espaço se pode desmultiplicar em mais de um 
compartimento, servindo também para zona de dormir de criados. 
Nesta interpretação dos interiores do projecto original da casa, assinalamos 
que a sua concepção, já nos finais do século XVI, corresponde efectivamente a 
uma maior etiqueta e complexificação da estrutura interior da casa da grande 
nobreza. Decorrendo de uma etiqueta mais complexa, parece integrar-se a 
pequena sala (nº5), localizada no torreão do canto da zona nascente-norte. 
Com uma ligação directa para o exterior e uma antiga lareira de chão, este 
espaço adapta-se claramente a funções de saleta de fora, onde os senhores da 
casa podiam receber e tratar de assuntos com pessoal menor sem recorrer aos 
salões do interior. 
A descrição do interior do palácio do conde de Vila Franca pelo seu proprietá-
rio dá-nos uma definição das funções deste espaço ao descrever que na “saleta 
de fora tinha um docel de seda amarella com franja de oiro, bem velho”22. A 
existência de um docel, com franja de oiro bem velha dá-nos conta que esta 

20  D. Duarte, Leal Conselheiro, (ed. crítica e anotada por J. M. Piel), Lisboa, Lvrª Bertrand, 1942, p.303. 
21  IDEM, Ibidem, p.303. 
22  Braacamp Freire, Anselmo, O Conde de Vila Franca e a Inquisição, Imprensa Nacional, Lisboa, 1899, p. 46.
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pequena sala servia, no dia-a-dia para receber ou dar audiências a pessoas de 
condição social menor. 
Os dois compartimentos localizados no primeiro andar dos dois torreões, 
pelo seu carácter menos comum, deveriam corresponder a funções mais ra-
ras, dependentes dos gostos dos donos da casa. Pelas suas médias proporções 
e situação de certa privacidade estes espaços estariam vocacionados para a lo-
calização de scriptorium, camarim ou sala da livraria; para a zona feminina pode-
riam receber funções de sala de estrado ou casa das mulheres, como encontramos 
referenciado em palácios do século XVII.  
A ala virada a poente, com uma sequência de compartimentos ligados por cor-
redor e com entrada privativa a partir do pátio, parece corresponder a aposenta-
mentos de familiares, como encontramos referido na planta dos finais do século 
XVI do Palácio dos Duques de Bragança em Lisboa. Caso inédito na arquitec-
tura doméstica portuguesa, este conjunto de câmaras de dormir está ligado por 
extenso corredor, marcado a meio por uma entrada para o pátio central, o que 
permitia a entrada e saída independente dos familiares ou convidados.  
Em oposição à entrada do corpo de habitação dos senhores da casa, situavam-
-se os serviços de apoio às refeições. No século XVI e até ao século XVIII não 
existia um compartimento fixo de casa de jantar, podendo as refeições serem 
servidas em espaços mais privados de câmaras. No caso dos homens, as refei-
ções seriam muitas vezes servidas junto das cozinhas, no espaço da oucharia, 
que correspondia à despensa ou arrumos de viveres ou na manteeiria, espaço 
que servia a preparação de alimentos como manteiga, banha ou enchidos.    
Os dois torreões da zona sul apresentam um esquema de interiores autono-
mizados, com entradas para o exterior que sugerem aposentamentos inde-
pendentes de criados de hierarquia superior, caso do mordomo ou criada gra-
ve, que vemos documentalmente auferirem de apartamentos independentes 
com a sua família. 

    
XI – Programa de azulejaria  
Se a azulejaria na Quinta das Torres não assume a importância decorativa da 
Quinta da Bacalhoa, os seus interiores guardam dois grandes painéis de azu-
lejos de raríssima qualidade e únicos no Mundo. Situados na antiga galeria, 
estes painéis apresentam dois temas da Eneida de Virgílio, respectivamente 
o Incêndio de Tróia e a Morte de Dido. Pelas características técnicas e artísticas, 
Santos Simões atribuiu estes painéis23 à escola de ceramistas Fontana de Ur-
bino e ao seu mais notável pintor: Orazio Fontana. 
Concentrados no fabrico e pintura das mais variadas peças de cerâmica, esta 
oficina não produziu, porém, nada de idêntico em escala a estes grandes pai-
néis, o que lhes confere a sua raridade ímpar.  

23  Santos Simões, João M., Azulejaria em Portugal nos séculos XV e XVI, Lisboa, FCG, p. 85.
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De fabrico português, mas de inequívoca qualidade estética, são ainda os 
painéis que se distribuem nas paredes da antiga loggia. Neste conjunto, se os 
painéis das paredes sul, nascente e poente correspondem ao século XVI, os 
painéis da parede norte são do século XVIII, comprovando a transformação 
da antiga loggia em sala.
Na sua maioria apresentam cenas mitológicas alternando com cenas venató-
rias; cenas das Metamorfoses de Ovídio, com representações de Marte, Vénus 
e Cupido, Acteón surpreendendo Diana no banho, Cupido forjando as setas 
etc. Nos seus temas e composição estes painéis apresentam claras semelhan-
ças com um banco-alegrete situado nos jardins da Quinta da Bacalhoa, com 
representação do Rapto da Europa. Encontramos aqui um traço muito idêntico 
entre estes painéis, com a mesma cercadura de óvulos em azul, assim como 

Fig. 11-12 Painéis de azulejos com o tema Incêndio de Troia e Morte de Dido, atribuídos pela sua excepcional qua-
lidade a Orazio Fontana de Urbino
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uma rica paleta de cores em verdes, azuis, amarelos e ocres. Embora com ou-
tra escala, estes painéis apresentam igualmente semelhanças como os azule-
jos da capela de São Roque, assinados por Francisco de Matos e datados de 
1584. Na sua qualidade e léxico decorativo, os painéis de azulejos da actual 
galeria integram-se num ciclo-produção de alta qualidade associado a Fran-
cisco de Matos e à sua oficina. 
Quanto aos azulejos do século XVIII, que completam a sala da galeria, salien-
tam-se pela sua grande qualidade de desenho que, afastando-se ligeiramente 
dos painéis do século XVI, mantém uma mesma paleta de cores e uma notória 
delicadeza de desenho.
Digno de nota são as substituições e restauros que os painéis do século XVI 
apresentam, resultantes da campanha de obras do séc. XVIII, indiciando o 
aproveitamento de azulejos vindos de outras partes da casa ou jardim que se 
foram perdendo.  
Além dos painéis de azulejos figurativos, as salas de representação apresentam 
painéis de azulejos com efeitos enxaquetados24 de cores lisas. Usando a alter-
nância regular de duas cores – branco e azul ou branco e verde – estas com-
posições orientam-se diagonalmente, reforçando linhas de força com intro-
dução de elementos quadrados e rectangulares. Já de meados do século XVIII 
são, por sua vez, os painéis de azulejos em azul e branco da capela. De desenho 
fino e delicado, este conjunto destaca-se pela sua qualidade de execução.
Dispersos em pequenos apontamentos, encontramos também azulejos, caso 
do conjunto colocado como espaldar numa mesa de brecha da Arrábida situa-
da na entrada para os quartos. Datáveis da segunda metade do séc. XVII, pela 
sua decoração de alcachofras em azul e amarelo, estes azulejos normalmente 
usados em largos painéis parecem corresponder a um aproveitamento de an-
tigos azulejos aplicados nos interiores ou nos jardins. 

24  Os enxaquetados correspondem à aplicação de azulejos enviesados a 45º, jogando com efeitos simples de 
claro-escuro à maneira de um tabuleiro de xadrês.
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A QUINTA DE BRÁS AFONSO DE ALBUQUERQUE EM AZEITÃO:
ARQUITECTURA, ESCULTURA E AZULEJO NO RENASCIMENTO

Pedro Flor
universidade aberta /instituto de história da arte – nova/fcsh

A envolvente territorial de Azeitão, bem perto da serra da Arrábida a sul de 
Lisboa, recebeu ao longo de várias épocas o natural interesse de populações 
que viam nessa zona aprazível e fértil um lugar privilegiado para se estabele-
cerem. A produção vinícola que beneficia das encostas amenas aí existentes 
e a exploração dos extensos olivais dispersos por toda essa zona serviram de 
modo de subsistência e de foco de atração para os povos, pelo menos desde 
a pré-História.
O legado romano e a ocupação islâmica na região demonstram bem a im-
portância que ambas tiveram no desenvolvimento local, sobretudo junto do 
estuário do Sado para as práticas comerciais e piscatórias (além da salga do 
peixe no Creiro) e também junto de Vila Nogueira de Azeitão no que à la-
voura diz respeito1. A via romana de comunicação terrestre que ligava Olisipo 
(Lisboa) a Emerita Augusta (Mérida) pelos principais povoados da região como 
Equabona (Coina) e Caetobriga (Setúbal) facilitava os elos de comunicação en-
tre populações e explica a existência desde cedo em Azeitão de villae rusticae 

* O autor quer agradecer a Maria João Pereira Coutinho o convite endereçado para participar no Colóquio “Pa-
trimónio Arquitectónico Civil de Setúbal e Azeitão”, no Auditório da Casa da Baía em Setúbal, nos dias 18, 19 e 
20 de Abril de 2018, além da integração na Comissão Científica desse evento. Uma palavra de reconhecimento 
à Liga dos Amigos de Setúbal e Azeitão (LASA) e a Inês Gato Pinho.
1 João Luís CARDOSO, “António Inácio Marques da Costa (1857-1933), Setúbal, Tróia e a Arrábida: percursos 
de um pioneiro dos estudos arqueológicos regionais em Portugal vistos pela correspondência enviada a José 
Leite de Vasconcelos”, in Setúbal Arqueológica, vol. 15, 2014, pp. 11-44.
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destinadas à produção agrícola. Ao invés, as evidências arqueológicas da pre-
sença muçulmana na zona não abundam mas a toponímia de raiz árabe e as 
terras moçárabes de que falava Jaime Cortesão têm sustentado a ideia de que 
a civilização islâmica se estabeleceu igualmente ao redor de Azeitão2.
Se o hiato documental e arqueológico que parece haver entre o fim da ocu-
pação árabe e o século XIII dificulta o entendimento acerca da história da 
região, existe sim o consenso de que no arrabalde de Vila Nogueira de Azeitão 
se estruturou um conjunto de povoados e aldeias em direção, ora a Sesimbra 
(sudoeste), ora a Coina (norte), ora ainda a Setúbal (leste), passando natural-
mente por Vila Fresca. Não vamos trazer para o presente capítulo toda a histó-
ria relativa a esses espaços que são muitos e com vivências variadas. Conside-
rando o âmbito temático do nosso texto, que se debruçará no essencial sobre 
o século XVI, procurámos consultar fontes capazes de nos ilustrar acerca da 
relevância de Azeitão no contexto da arquitectura em Portugal, onde se insere 
o exemplo da apelidada e bem conhecida Quinta da Bacalhoa em Vila Fresca.
Com efeito, para termos uma ideia da diversidade de aldeias localizadas no 
domínio de Azeitão e da forte implantação de palácios e quintas de recreio (a 
par da produção agrícola) que ajudaram a estruturar o espaço urbano, as vias 
de comunicação e o desenvolvimento de novos lugares, podemo-nos socorrer 
da leitura atenta da Memoria historica de azeytam de 1726, de autoria ainda des-
conhecida mas atribuível ao Pe. Manuel Caetano de Sousa, onde se descrevem 
com algum pormenor as Aldeas de Azeytam e as Quimtas. Através da escrita do 
autor, somos informados logo na viragem do primeiro quartel do século XVIII 
que, tanto as famílias da primeira nobreza portuguesa, como outros elemen-
tos dos quais destacamos aqueles ligados à fidalguia e clerezia, possuíam vá-
rias propriedades na margem sul do Tejo3. Partilhamos agora esta informação 
menos divulgada, igualmente útil para os estudiosos da casa senhorial portu-
guesa que não apenas a da Bacalhoa.
Assim, sobre as Aldeas, o autor enumera as seguintes: Camarate, Aldeia dos 
Pinheiros, As Vendas, Vila Fresca (esclarecendo a origem francesa do topóni-
mo), Aldeia dos Castanhos, Aldeia de Nogueira, Aldeia Rica, Aldeia de Olei-
ros, Aldeia dos Irmãos, Coina-a-velha de Cima, Porto de Caimbras, Porto da 
Vila e Coina-a-velha de Baixo.
Depois, no tópico dedicado às Quimtas, o autor regista quase duas dúzias 
delas que passamos a contar, acrescentando entre parêntesis rectos alguns 
dados para melhor clarificar a posse: Paço do Duque de Aveiro [família Len-
castre, à época D. Gabriel Ponce de Leon de Lencastre, 7º Duque]; Quinta 

2  Jaime CORTESÃO, Portugal, a terra e o homem, Lisboa, Ed. Artis, 1966, pp. 222-223, citado por Margarida CA-
LADO, Azeitão, Lisboa, Ed. Presença, 1993, p. 23. Ver igualmente Pe. Manuel Frango de SOUSA, “Alcube”, in 
Azeitão. A nossa terra, nº 4, 21/09/1987.
3  Biblioteca Nacional de Portugal, Secção de Reservados, COD 208 - Memorias Geographicas e Historicas da Pro-
vincia da Estremadura – Memorias historicas de Azeytão [1726], fls. 63-79. 
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do Alcube ou do Porteiro-mor [José de Melo e Sousa]; Quinta da Torre ou do 
Marquês das Minas [D. António Caetano Luís de Sousa, 4º]; Quinta de João 
Correia Passos; Quinta do Sargento-Mor; Quintas de António de Brito em 
Vila Freyxe e em Oleiros; Quinta do Bacalhao na qual se alojou o rei D. Afon-
so VI [à época na posse de João Guedes de Miranda Henriques Mendonça e 
Albuquerque, filho do 11º senhor de Murça, Luís Guedes de Miranda]; Quinta 
do César na qual se alojou o Infante D. Pedro depois rei D. Pedro II (Vasco 
Fernandes César, 1º Conde de Sabugosa?); Quinta de Francisco de Almada 
na Malpartilha (Má Partilha) [senhor de Carvalhais]; Quinta dos Velosos na 
Aldeia das Castanhas [Gaspar Veloso Cerqueira], outrora lugar de convento 
do Bom Pastor de dominicanas; Quinta de Estêvão Pegado [Valadares] na Al-
deia das Castanhas; Quintas Velha e Nova de D. Francisco de Sousa do Mor-
gado do Calhariz; Quinta das Torres de João Pedro Soares [Soares da Cotovia, 
provedor da Alfândega de Lisboa]; Quinta de João Mendes, Juíz dos Órfãos 
de Alfama, pertencente a D. Constança, mãe do rei D. Fernando [também re-
ferida como Quinta da Nogueira e existente desde 1367]; Quinta da Torre do 
Conde de Povolide [Tristão da Cunha Ataíde, 1º]; Quinta de Foyos [família 
Foyos Pereira?]; Quinta do Doutor José de Matos Rocha (médico); Quinta da 
Conceição e Quinta do Peru de António Cremer [holandês, cavaleiro da or-
dem de Cristo e casado com D. Catarina Sofia Van Zeller]; Quinta de Pedro de 
Almeida; Quinta de Manuel de Almeida de Carvalho, Juiz-Geral das Ordens 
[Dezembargador dos Agravos, Deputado do Santo Ofício e da Assembleia de 
Malta e membro do Conselho da Rainha] e, por último, Quinta do Zambujei-
ro de Francisco de Oliveira. Acrescenta ainda o memorialista que existe uma 
Quinta pertencente ao Conde da Atouguia [D. Luís Pedro de Ataíde, 10º?] que 
há época pertencia aos Cónegos Regrantes de S. Vicente de Fora4.
As ermidas arroladas nas Memorias de 1726, a par das casas conventuais, espe-
lham a natureza da espiritualidade da zona e documentam o culto religioso 
praticado então nas freguesias de S. Lourenço e S. Simão que pertenciam ao 
território de Azeitão: na primeira, uma casa da Misericórdia; o mosteiro S. 
Domingos dos Pregadores; o dos Capuchos de Nossa Senhora da Arrábida; a 
ermida de Nossa Senhora de Penha de França na Quinta de João Mendes; a de 
S. Marcos na Aldeia de Oleiros cuja fundação coubera a José da Costa Branco; 
a de S. Sebastião na Aldeia dos Irmãos; a de S. Pedro em Coina-a-velha; a de 
Nossa Senhora da Conceição na Quinta de António Cremer; a de invocação 
desconhecida na Quinta do Conde da Atouguia; as várias ermidas situadas na 
serra da Arrábida (Bom Jesus, Nossa Senhora da Memória e Santa Margarida5.
Na segunda freguesia, destacavam-se as ermidas de Santo Ovídio e Santa 
Helena, S. Francisco do Couto ou da Serra e S. Gonçalo no Seboal, todas per-

4  Memorias Geographicas e Historicas..., fl. 64-64v.
5  Memorias Geographicas e Historicas..., fl. 63v.
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tencentes ao Marquês das Minas; a ermida de Nossa Senhora das Brotas tam-
bém do mesmo Marquês mas não pertencente à paróquia; a de Nossa Senhora 
do Cabo em Palhavã, adiante da Fonte de S. Simão; a de Nossa Senhora dos 
Remédios em Aldeia das Castanhas na Quinta dos Velosos.) A antiguidade da 
freguesia de S. Lourenço (1344) e a criação de juízo próprio e independente 
do de Sesimbra (1367) mostram que a comunidade era extensa e necessitava 
de uma divisão diocesana e administrativa devida6.
Aponte-se por fim a menção nas Memórias de várias fontes em Azeitão, teste-
munhos indeléveis da abundância de água e da riqueza do solo para a prática 
e desenvolvimento da agricultura, e também das condições de habitabilidade 
do território: a fonte de S. Simão; a fonte do Pesseiro; a fonte do Paço; a fonte 
do Gonçalo; a fonte de Oleiros; a fonte da Aldeia Rica; a fonte da Aldeia de 
Nogueira; a fonte da Torre na Quinta do Conde de Povolide; a fonte Santa da 
Aldeia dos Irmãos; a fonte de Coina-a-velha; a fonte no Porto na Arrábida e a 
fonte do Pereiro junto da Quinta nova de D. Francisco de Sousa (capitão da 
Guarda alemã) “da qual Quinta he ou foy a dita fonte”7. De resto, a amenidade 
de Azeitão, a qualidade dos recursos naturais, a vasta produtividade do solo 
e o lugar cimeiro que ocupou na vilegiatura de nobres e grandes do reino era 
bem conhecida como o comprovam as palavras deixadas nos Commentarios, 

6  Collecçãm dos Documentos, e Memorias da Academia Real da Historia Portugueza, [nº 15, fl. 4], Lisboa Oc., Of. Joseph 
Antonio da Sylva, 1726. Fundada em tempo do governo do Bispo de Lisboa D. Vasco Martins, foi só durante o 
múnus de D. Teobaldo de Castillon que se terminou a edificação da igreja, à custa das esmolas dos moradores 
de Azeitão.
7  Memorias Geographicas e Historicas..., fl. 65v.

Fig. 1 Quinta de Brás Afonso de Albuquerque (Vila Fresca de Azeitão), conhecida por Quinta da Bacalhôa
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coligidos por Brás Afonso de Albuquerque (1557), por Frei Nicolau de Olivei-
ra (1620), pelo Pe. Bartolomeu Pereira (1640) ou pelo Pe. António Carvalho 
da Costa (1712)8.
Para o historial da Quinta da Bacalhoa, matéria que nos interessa explorar 
neste capítulo, parte do essencial já foi escrito por Joaquim Rasteiro na mo-
nografia intitulada “Quinta e Palacio da Bacalhoa em Azeitão” de 18959. Esta 
obra deriva da investigação levada a cabo pelo conhecido autor, membro en-
tão da Comissão dos Monumentos Nacionais sob presidência de Possidónio 
da Silva, e publicada pela primeira vez no Jornal do Commercio em 189210. Im-
porta por ora frisar os factos mais marcantes, bem como os proprietários e 
respectivas marcas patrimoniais deixadas nesta quinta, a todos os níveis ex-
cepcional, tanto do ponto de vista arquitectónico, como do ponto de vista 
artístico no tocante à decoração cerâmica ornamental.
A aquisição da então designada Quinta de “Villa Feyxe” em 1427 coube ao In-
fante D. João (1400-1442), Mestre da Ordem de Santiago, pouco depois de ter 
contraído matrimónio em 1424 com a sobrinha D. Isabel, filha de D. Afonso, 
1º Duque de Bragança. O estatuto social atingido pelo casal exigiu certamente 

8  Commentarios de Afonso Dalboquerque capitão geral e gouernador da India... [1557], Lisboa, Joam Barreyra, 1557;  
Frei Nicolau de OLIVEIRA, Livro das Grandezas de Lisboa [ed. 1620], prefácio de Francisco Santana, Lisboa, Ed. 
Vega, 1991; Pe. Bartolomeu PEREIRA, Paciecidos libri duodecim...[1640], Coimbra, Tipografia de Manuel de Car-
valho, 1640; Pe. António Carvalho da COSTA, Corografia Portugueza e Descripçam Topografica do famoso Reyno de 
Portugal..., tomo terceiro, Lisboa, Of. Real Deslandesiana, 1712.
9  Joaquim RASTEIRO, Inícios da Renascença em Portugal / Quinta e Palacio da Bacalhoa em Azeitão – monographia 
historco-artistica, Lisboa, Imprensa Nacional, 1895.
10  Lúcia ROSAS, Monumentos Pátrios – a arquitectura religiosa medieval: património e restauro (1835.1928), vol. I, tese 
de doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1995, p. 143.

Fig. 2 Vista área da Quinta de Brás Afonso de Albuquerque elaborada por Joaquim Rasteiro (1895)
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a construção de casas nobres e a eliminação de outras mais modestas, que 
remontariam ao tempo da posse da propriedade por Álvaro Anes, barbeiro 
do rei que a emprazara em 1421. Tal edificação só deverá ocorrer por volta 
de 1433, época coincidente com a mercê de doação da quinta, por parte do 
irmão, o rei D. Duarte. Este privilégio veio a ser confirmado depois em 1485 
e em 1496 por D. João II e D. Manuel I respectivamente11. Em 1440, datam 
as primeiras referências à estada do Infante D. João na sua quinta através da 
emissão de alvarás, conforme documentação do Tombo de Sesimbra levanta-
da por Joaquim Rasteiro na obra que temos vindo a citar.
 Não existem dados sobre o término das obras empreendidas pelo Infante D. 
João (fal. 1442) mas estas poderão ter continuado sob a égide da herdeira da 
propriedade, a filha D. Beatriz (1430-1506) que veio a casar-se em 1447 com 
o primo D. Fernando, Duque de Beja e de Viseu. A documentação um pouco 
mais tardia (1490) relativa à Quinta de “Villa Feyxe” menciona a existência de 
caseiros, lavradores, foreiros, mordomo e escrivão e outros funcionários ao 
serviço de D. Beatriz, o que nos leva a crer que o património edificado era já 
significativo e a propriedade encontrava-se em pleno funcionamento.
A julgar pela área remanescente, o primitivo palácio deveria corresponderia, 
pelo menos, ao núcleo inicial joanino (anos 40 do século XV) e ao acrescento/
conclusão para norte, empreendido pela nova proprietária, D. Beatriz (anos 
60/70?). Por outras palavras, as casas abobadadas em ogiva deverão pertencer 
ao quarto mandado construir pelo Infante D. João e o corpo rectangular que 
lhe é anexo poderá já pertencer à campanha de obras de D. Beatriz, da qual os 
azulejos valencianos de Manises encontrados na Quinta parecem constituir 
preciosa reminiscência12. De recordar que D. Beatriz e até D. Fernando enco-
mendaram azulejos desta qualidade tanto para a capela de Santa Catarina no 
Mosteiro de Guadalupe (Cáceres) em 1461 e nessa época também para o pa-
lácio de Beja, junto do Convento de Nossa Senhora da Conceição dessa vila13. 
O consumo desta tipologia específica de azulejos (ou rajolas) é bem revelador 
do gosto dominante junto dos Duques de Beja e justifica a opção tomada para 
parte do revestimento dos espaços da residência de Azeitão.
A herança da quinta ficou nas mãos da bisneta, D. Brites de Lara (n. 1502), que 
nascera da ligação matrimonial entre D. Afonso, Condestável (1480-1504), 
neto de D. Beatriz e filho de D. Diogo, e D. Joana de Noronha, irmã de D. 
Fernando de Menezes, 2º Marquês de Vila Real. Por seu turno, D. Brites de 
Lara casa-se (1519) com o primo D. Pedro de Menezes, 3º Marquês de Vila 
Real14. Explica Joaquim Rasteiro que por ocasião deste matrimónio se des-

11  Joaquim RASTEIRO, op. cit., pp. 12-13. 
12  João Miguel dos Santos SIMÕES, Azulejaria em Portugal nos séculos XV e XVI, Lisboa, FCG, 2ª ed., 1990, pp. 
54-55.
13  Florival Baiôa MONTEIRO, Arte Azulejar de Beja – séculos XV a XX, Beja, Associação para a Defesa do Patrimó-
nio Cultural de Beja, 2015, pp. 29-37.
14  Além do que vem escrito em Joaquim RASTEIRO, op. cit., p. 14, ver também a este respeito D. António 
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membrou a propriedade em duas partes, sendo a vizinha quinta das Torres, 
dada em dote por D. Brites de Lara a D. Maria da Silva, filha do influente Vasco 
Anes Côrte-Real, pelo casamento com D. Pedro de Eça15. A parte correspon-
dente ao núcleo inicial do Infante D. João acabou por ser vendida em 1528 a 
Brás Afonso de Albuquerque (c. 1500-1581), filho do Vice-Rei D. Afonso de 
Albuquerque (c. 1450-1515), por quatro mil cruzados de ouro, no valor de um 
milhão e seiscentos mil reis, “com todos os seus paços, casas, adegas, lagares, 
terras de pão, vinhas, pomares, olivaes, pinhaes, matos e terras baldias, pasci-
gos e aguas”16.
Será no período da posse de Brás Afonso de Albuquerque que se irá imprimir 
a actual feicção do palácio que, por motivos históricos e estilísticos, nunca 
poderia ser nem do tempo do Infante D. João, nem de D. Beatriz, nem sequer 
de D. Brites de Lara. É certo que Brás Afonso irá aproveitar parte do edifício 
já construído, mas vai envolvê-lo com dois corpos rectangulares, cuja divisão 
se articulará em torno de pequenas torres de cúpulas gomadas nos extremos 
norte e nascente. A harmonização do edificado, agora de cariz clássico em 
detrimento da linguagem formal da arquitectura do último gótico, parece 
comprovar a actualidade estética e o gosto ao romano que se apressava a com-
parecer em edifícios, retábulos, tapeçarias e outras obras artísticas coevas.
Se a viagem empreendida por Brás Afonso de Albuquerque a Sabóia em 1521, 
por ocasião do matrimónio da Infanta D. Beatriz com o Duque Carlos III, o 
terá influenciado ao ponto de ordenar a construção da Casa dos Bicos em 
Lisboa num tom mais moderno do que a frente ribeirinha da capital exibia 
então, o périplo por terras andaluzes (Sevilha) em 1526 para acompanhar a 
Infanta D. Isabel quando se consumou o enlace com Carlos V poderá tê-lo 
convencido em usar também na nova casa de vilegiatura rural em Azeitão 
(recém comprada) uma linguagem decorativa assente no uso sistemático da 
azulejaria17.
A presença de azulejos de várias técnicas, todas de sabor sevilhano, tal como 
já acontecia em outros edifícios em Portugal (Sé de Coimbra, Paço da Vila de 
Sintra etc.), parece reforçar a ideia de que a viagem à Andaluzia foi de facto 
decisiva para o entendimento do azulejo como suporte moderno, capaz de fa-
lar em simultâneo ao romano com os motivos decorativos nele presentes, mas 
mantendo aqui e ali o tom formal e cromático familiar ao gosto do público 

Caetano de SOUSA, Historia Genealogica da Casa Real Portugueza, tomo II, Lisboa oc., Of. Sylviana da Academia 
Real, 1736, pp. 283-292 e IDEM, ibidem, tomo V, Lisboa oc., Of. Sylviana da Academia Real, 1738, pp. 111-120.
15  Joaquim RASTEIRO, op. cit., p. 14.
16  Transcrito por Joaquim RASTEIRO, op. cit., p. 15. Ver igualmente D. António Caetano de SOUSA, Historia 
genealógica..., tomo V, pp. 148-149.
17  Ana Isabel BUESCU, “ A Infanta Beatriz de Portugal e o seu casamento na Casa de Sabóia (1504-1521)”, in 
Maria Antónia LOPES e Blythe Alice RAVIOLA (eds.), Portugal e o Piemonte: a Casa Real Portuguesa e os Sabóias: 
nove séculos de relações dinásticas e destinos políticos (sécs. XII-XX), Coimbra, Imp. da Universidade de Coimbra, 2013, 
pp. 51-100. Ver também Hélder CARITA, A Casa Senhorial em Portugal – modelos, tipologias, programas interiores e 
equipamento, Lisboa, Leya, 2015, pp. 109-116.
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português. Do nosso ponto de vista, a harmonização que Brás Afonso impõe à 
“Bacalhoa” não residiu só no revestimento dos antigos espaços medievais de 
Quatrocentos com a nova linguagem arquitectónica clássica, mas também na 
manutenção da decoração azulejar (no chamado “estilo hispano-mourisco”) 
que ainda marcava a paisagem ornamental dos interiores das casas nobres no 
nosso país.
O prestígio alcançado no seio da Corte manuelina-joanina, mercê dos privi-
légios monetários recebidos, e a ligação à primeira nobreza do reino, através 
do casamento em c. 1520 com D. Maria de Noronha, filha de D. António de 
Noronha, escrivão da puridade de D. Manuel I e mais tarde (1525) o primeiro 
Conde de Linhares, fizeram de Brás Afonso de Albuquerque uma personagem 
bem consolidada do ponto de vista social e financeiro no final da década de 
20 do século XVI, facto que não deveremos rejeitar. Recordemo-nos que, logo 
em 1524, ele emprestava quantia elevada (6000 cruzados) ao rei para que este 
suprisse a despesa de uma armada que enviava à Índia18.
As evidências documentais sobre Brás Afonso de Albuquerque não abundam 
para o período entre a aquisição da quinta de Azeitão e a edição no início de 
1557 dos Commentarios. Esta extensa obra apologética dos feitos do pai no Es-
tado da Índia baseava-se em rica epistolografia e foi dedicada ao rei D. Sebas-
tião. O silêncio das fontes e um possível afastamento de Brás Afonso da Corte 
durante os anos 30-50 são factos de difícil explicação, tendo em conta o que 
fica dito em matéria de proeminência social e económica do fidalgo. Além 
disso, tanto as missões navais de cariz militar no norte de África (c. 1530-40), 
como o papel de Provedor desempenhado junto da Misericórdia de Lisboa 
(c. 1542) são manifestamente informações escassas para entender melhor a 
biografia de Brás Afonso19. Certa é a dedicação votada por ele à nova quinta de 
Azeitão, visível através do patrocínio de várias campanhas de obras, umas de 
cariz arquitectónico, outras de índole ornamental, ocorridas quase em simul-
tâneo entre as décadas de 40 e 60 do século XVI.
Sem ter dados concretos sobre a cronologia destes trabalhos, que poderão ter 
conhecido algumas interrupções, pensamos que numa primeira fase (c. 1540-
50) iniciaram-se as intervenções de ampliação da casa. A planta idealizada, 
que aproveitou a pré-existência de espaços do período tardo-medieval como 
vimos, forma um L que parece cintar e unificar todo o conjunto edificado 
(Fig 1). De acordo com Amílcar Gil Pires, a tipologia em L plasmada na Villa 
Villoresi em Florença oferece paralelismos visuais com a magnificente Quinta 
de Brás Afonso não só em termos de implantação e de acessos, bem como 

18  Rui Manuel LOUREIRO, “Algumas notas sobre Brás de Albuquerque e os Commentarios de Afonso Dalboquer-
que (Lisboa, 1557)”, palestra proferida na Biblioteca Nacional de Portugal no âmbito do colóquio sobre “Afonso 
de Albuquerque – 500 anos”, 2015, pp. 1-15. Texto publicado em 2016 e disponível em http://www.academia.
edu/26546711
19  Rui Manuel LOUREIRO, op. cit., p. 6.
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a estruturação espacial da propriedade e a relação entre espaços, respectiva 
circulação e vistas, onde marcam presença também lago e jardim20. Em suma, 
utilizando o pensamento de Hélder Carita, a reorganização de todo o con-
junto, agora adquirido por Brás Afonso, exprimiu-se genericamente numa 
“sábia e coerente articulação dos diferentes elementos arquitectónicos, pátio 
de entrada, corpo habitacional, jardim murado e terraços da quinta, onde ob-
servamos a aplicação de esquemas geométricos e proporcionais, baseados no 
quadrado e no duplo quadrado, de notória racionalidade”21.
Nos ângulos da casa de Azeitão, utilizaram-se torreões cilíndricos de cúpu-
las gomadas que asseguram a circulação entre as várias partes e registos da 
casa. Esta intervenção visava engrandecer o novo espaço recém-adquirido. Tal 
como em Lisboa com a edificação da Casa dos Bicos, também em Azeitão Brás 
Afonso propõe novo modelo arquitectónico, desta feita com a aplicação nas 
fachadas de um revestimento clássico sóbrio e despojado, dissipando-se as-
sim os possíveis vestígios decorativos e planimétricos medievais e acentuan-
do-se a proporcionalidade e a simplicidade dos novos corpos edificados.
Esta tipologia de edificado, de formas compactas e de acentuada ortogonali-
dade, quebrada talvez pelas arcarias térreas encimadas por varanda deitada ao 
jardim (outrora zona de cultivo), encontra paralelos na arquitectura do tem-
po, de que a casa da Quinta do Marujal (Vila Nova da Barca / Montemor-o-ve-
lho) de c. 1540 (Fig. 3) constitui belo exemplo22. Edifício atribuído à arte de 
Miguel de Arruda, esta quinta apresenta volumetria muito semelhante, onde 
não falta também um pátio murado de recepção de tradição vernacular.

20  Amílcar Gil PIRES, A Quinta de Recreio em Portugal – vilegiatura, lugar e arquitectura, Lisboa, Caleidoscópio, 
2013, pp. 433-435.
21  Hélder CARITA, op. cit., p. 110.
22  Maria de Lurdes CRAVEIRO, A Arquitectura “ao romano”, vol. IX, col. Arte Portuguesa – da pré-História ao 
século XX, Dalila RODRIGUES (coord.), Fubu Editores, 2009, pp. 111-112. Ver também Augusto dos Santos 
CONCEIÇÃO, Terras de Montemor-o-velho, Câmara Municipal de Montemor-o-velho, 1992, p. 368 e A. Correia 
GÓIS, Concelho de Montemor-o-velho – a terra e a gente, Câmara Municipal de Montemor-o-velho, 1995, p. 200.

Fig. 3 Fachada nobre do palácio da Quinta do Marujal (Montemor-o-Velho)
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Em Azeitão, na fachada norte do palácio, a tripla arca-
da com bustos nas enjuntas encontra correspondência 
visual com a do Marujal ao nível do primeiro registo. 
Todavia, no segundo registo, a solução de Azeitão pas-
sa pelo uso de seis arcos que subdividem os inferiores, 
enquanto em Montemor o arquitecto optou pelo uso 
de seis colunas toscanas, estas prolongando o ritmo da 
arcaria do piso térreo. Em todo o caso, parece existir 
uma familiaridade formal entre os dois edifícios que 
urge explorar para extrairmos mais informação sobre 
esta campanha de obras dos anos 40-50 de Azeitão que 
deverá ser contemporânea à do Marujal. De recordar 
que a capela de Santa Leocádia, pertencente à Quin-
ta, ostenta a data de 1541, alusiva talvez ao término das 
obras e que coincidirá também com a da construção 
da casa23.
A influência formal do tratado de Cesare Cesariano, De 
architectura [1521] exercida sobre o arquitecto das duas 
quintas, em particular os desenhos do fólio 89 Palestra-
trvm exedrarvm... e Gymnasivm palestrae (Fig. 4), é gritante e explica-se talvez à 
luz do perfil esclarecido e culto dos encomendantes de ambas as obras: de 
um lado Brás Afonso de Albuquerque, educado no seio da Corte e figura mui-
to viajada; de outro Diogo Afonso, Secretário do Cardeal Infante D. Afonso 
(filho de D. Manuel I) e homem de posses e muito interessado em História, 
sendo responsável pela “Historia da vida e martyrio de Santo Thomaz Arce-
bispo de Cantuaria” [1554] e pela redação da “Vida e milagres de Santa Isabel 
Rainha de Portugal” [1560]24.
Tanto num caso como no outro, a fonte parece ser comum pois copia, com 
alguma liberdade, a sugestão visual impressa em Cesare Cesariano25. Ao con-
trário do sucedido em Montemor, onde a arcaria e varanda são rematadas nos 
extremos por torres de secção quadrangular, em Azeitão o edifício principal é 
pontificado nos ângulos por torreões de secção cilíndrica, a lembrar guaritas 
como ficou dito. A decisão de colocar torres quadrangulares só se verifica na 
Casa de fresco (também designada por Casa do Lago), espaço oposto ao palá-
cio, um pouco mais tardio, e ao qual se acede atravessando o jardim.

23  A datação da capela é-nos fornecida por Ana Rita Gomes, Ana Sofia Neves, Daniel Gameiro e Vicente Ne-
quinha no projecto online História da Artequitectura Portuguesa (www.hap.pt) na ficha dedicada ao monumento, 
onde se incluem as reconstituições virtuais da Quinta de autoria de José Luís Madeira.
24  Diogo Barbosa MACHADO, Bibliotheca Lusitana, tomo I, Lisboa Oc., Of. Antonio Isidoro da Fonseca, 1741, 
pp. 628-629.
25  Di Lucio Vitruvio Pollione de architectura libri dece traducti de latino in vulgare affigurati de Cesare Cesariano, 
Como, Of. Gottardo da Ponte, 1521. Ver Francesco Paolo FIORE, “Le De Architectura de Vitruve édité par Cesare 
Cesariano, à Côme en 1521”, Sylvie DESWARTE-ROSA (ed.), Sebastiano Serlio à Lyon. Architecture et imprimerie, 
Lyon, 2004, pp. 355-358.

Fig. 4 Comparação entre o fólio de Cesare Cesariano 
(1521) com a “varanda de Lisboa” da Quinta da Bacalhôa.
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Não tendo dados concretos sobre a cam-
panha de obras de Azeitão patrocinadas 
por Brás Afonso, importa olhar para o 
edifício remanescente, procurando en-
contrar elementos que nos ajudem a si-
tuar melhor tal empreitada. Comecemos 
pelo lado norte. A fachada da apelidada 
“varanda de Lisboa” apresenta bustos 
em médio e alto relevo, tão característi-
cos na arquitectura coeva, tanto em ex-
teriores, como em interiores. Já se quis 
identificar as personagens esculpidas, 

querendo ver nelas os primeiros proprietários da Quinta (o Infante D. João 
e mulher; e D. Brites de Lara e marido). Todavia, sem iconografia segura que 
sirva de termo comparativo, qualquer tentativa de associar os bustos releva-
dos a retratos corre o perigo de se tornar apenas especulação. Como disse-
mos, o uso repetido na arquitectura da época desta tipologia de tondi, tanto 
nos portais de igrejas, como nos arcos triunfais da capela-mor, nos arcos das 
capelas laterais ou ainda na tumulária, não nos permite a identificação dos 
encomendadores de tais obras ou espaços, mesmo que a proposta por vezes 
se torne tentadora. Trata-se em nossa opinião de uma questão de gosto a apli-
cação destes bustos como elementos evocadores da Antiguidade que então se 
queria emular.
Ao compararmos do ponto de vista plástico os tondi da Bacalhoa, é possível 
aproximá-los da arte do escultor Diogo de Çarça (act. 1525-1555) que traba-
lhou em Portugal entre os anos 40 e 50 do século XVI, realizando trabalhos ora 
em pedraria (caso da arcaria triunfal da Igreja do Santíssimo Milagre de San-
tarém de c. 1542 (Fig. 5) ou dos bustos do remate do Claustro do Convento de 
Santa Maria de Belém e o tecto da Sala dos Reis por volta de 1543-48, integra-
dos na campanha orientada por Diogo de Torralva); ora em marcenaria (caso 
dos conjuntos corais do referido Convento hieronimita de c. 1548/1550 ou do 
já desaparecido que existia no Convento do Carmo em Lisboa de c. 1554)26.
O trabalho em pedra dos bustos de Azeitão, a serem de Çarça como nos pa-
rece, terá ocorrido na década de 40, uma vez que nos anos 50 o artista esteve 
mais por Lisboa, ocupado em obra de marcenaria. Além disso, a associação 
com Torralva na campanha de Belém poderá indiciar uma colaboração mais 
assídua de ambos na empreitada de Brás Afonso, pista que não vamos de 

26  Sobre Diogo de Çarça, Pedro FLOR, “O portal da igreja matriz de Arronches e a escultura do Renascimento 
em Portugal”, in O Largo Tempo do Renascimento – Arte, Propaganda e Poder, Maria José REDONDO CANTERA e Ví-
tor SERRÃO (coord.), Lisboa, Caleidoscópio, 2008, pp. 131-151. Ver também ver Rafael MOREIRA, “O cadeiral 
dos Jerónimos”, in O Rosto de Camões e outras imagens, Lisboa, CNCDP, 1989, pp. 6-11; Diogo Maleitas CORRÊA, 
O Cadeiral do Mosteiro dos Jerónimos – entre o Humanismo e a Contra-Reforma, 3 vols., Lisboa, Dissertação de Mestra-
do apresentada à Faculdade de Letras da Univesidade de Lisboa, 2002.

Fig. 5 Comparação entre um busto presente na arcada triunfal da Igreja do 
Santíssimo Milagre de Santarém e um dos bustos na Quinta da Bacalhôa.
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momento examinar. Sublinhe-se, por ora, que a presença da arte de Torralva 
em Azeitão pressente-se por exemplo na concepção das escadas de caracol 
de Maiorca lá existentes, contemporâneas às que o arquitecto deixou na ca-
pela-mor de Santa Maria de Belém (c. 1550?), no Paço da Vila de Sintra (c. 
1550-60?) ou no Convento de Cristo de Tomar (1554-1562), neste último onde 
existe por coincidência obra atribuível a Diogo de Çarça27.
Na fachada voltada a poente (Fig. 6), que corresponde em nossa opinião a 
zona edificada de novo e por isso mais tardia (c. 1550-60), registamos nova-
mente o modelo da varanda de colunas toscanas, deitada desta vez ao jardim, 
ao tempo pleno de laranjeiras, limoeiros e cidreiras, cercado por muros e com 
um pequeno passeio que estabelece a ligação ao lago e à Casa de fresco de 
cubelos de coroamento piramidal. Esta edificação de sobriedade e elegância 
notáveis torna o complexo da Quinta de Brás Afonso num espaço aprazível e 
requintado, bem ao gosto transalpino. Além de pequenas capelas votivas, a 
propriedade possui ainda dois pavilhões quadrangulares de recreio (a Casa da 
Índia e a Casa das Pombas, assim designadas no tombo do morgado de 1631)28.
Se o arranque das obras corresponderá aos anos 40 (ou ao final dos anos 30) 
por motivos estilísticos, a parte poente do edifício, Casa de fresco, pavilhões 
e respectiva decoração azulejar deverão corresponder à década seguinte. O 
cronograma de 1554 que encimava o portão de entrada da Quinta, o uso de 
gravuras datáveis de 1557 nos azulejos do jardim29, os azulejos talaveranos si-
tuáveis entre 1562-67 do período em que Jan Floris se estabeleceu em Talave-
ra30 e a data de 1565 dos azulejos da Casa de fresco parecem constituir marcos 
fiáveis, onde podemos situar o decurso dos trabalhos: primeiro a componente 

27  Sobre as escadarias helicoidais e os vários caracóis, ler António Oriol TRINDADE, “Sobre a génese e a 
geometria das escadas em caracol do século XVI em Portugal: o processo conceptual”, in Artis, nº 7-8, Lisboa, 
FLUL, pp. 101-130.
28  Joaquim RASTEIRO, op. cit., p. 64.
29  Ana Paula Rebelo CORREIA, “Contribuição para o estudo das fontes de inspiração dos azulejos figurativos 
da Quinta da Bacalhoa”, in Revista Azulejo, nº 2, Lisboa, MNAz, 1992, pp. 9-19.
30  Alfonso PLEGUEZUELO, “Juan Flores (c. 1520-1567), azulejero de Felipe II”, in Reales Sitios, ano XXXVII, 
nº 146, 4º trim. 2000, pp. 15-23.

Fig. 6 Fachada poente da Quinta da Bacalhôa.
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arquitectónica (anos 40-50) e depois 
a ornamentação do interior (anos 
50-60) com azulejos historiados e de 
padrão, além de pinturas sobre tela 
(acrescentamos nós tapeçarias), tec-
tos de estuque ou de bordo pintados 
e, por último, portais e colunas de 
fina pedraria de jaspe que comple-
tavam com sofisticação a iconografia 
dos espaços.
O requinte presente tanto nas va-
randas, como nos outros espaços 
interiores das casas de Brás Afonso, 
onde a opção pelo brilho cerâmico 

do vidrado azulejar nos parece evidente pela leitura do tombo de 1631, assu-
me-se como elemento distintivo e constrastante com a simplicidade formal 
do edificado no exterior. Para acentuar o gosto que apostou deliberadamente 
no azulejo e no colorido intrínseco como modelo decorativo, Brás Afonso (ou 
alguém da descendência familiar) encomendaria um conjunto de várias obras 
de terracota vidrada, bem ao modo das que saíram dos fornos da Via Guelfa 
de Florença, sob a direcção artística dos Della Robbia31. Não sendo certa a 
proveniência florentina dessas peças, a julgar pelos desenhos publicados por 
Joaquim Rasteiro em 1895 (Fig. 7) e pela observação atenta dos fragmentos 
remanescentes (hoje em exposição no Palácio)32, certa é a junção de obras 
evocativas de um gosto italiano com os motivos plásticos do Renascimento 
de Antuérpia, bem patentes nos azulejos do jardim, das varandas com alego-
rias dos Rios e da Casa de fresco33. Estamos em crer que Brás Afonso esco-
lheu criteriosamente os programas iconográficos a adoptar em cada um dos 
espaços da Quinta, manifestando sobretudo interesse em exibir os modelos 
mais requintados que causassem maior impacto visual, do ponto de vista do 
conteúdo formal e cromático.

31  Sobre Della Robbia, ver por exemplo Giancarlo GENTILINI, I Della Robbia, 2 vols., Firenze, Cantini, 1992 e 
mais recentemente Marietta CAMBARERI, Della Robbia – sculpting with color in Renaissance Florence, Boston, MFA 
Publications, 2016.
32  Pedro FLOR, “The importation of Italian scultpures to Portugal: the case of the Della Robbia”, in Con gran 
mare e fortuna. Circulação de mercadorias, pessoas e ideias entre Portugal e Itália na época moderna, Nunziatella ALESSAN-
DRINI, Susana Bastos MATEUS, Mariagrazia RUSSO e Gaetano SABATINI (coord.), Lisboa, FLUL, série mo-
nográfica “Alberto Benveniste”, vol. 7, 2015, pp. 35-46. Neste trabalho discute-se pela primeira vez a hipótese de 
o conjunto de tondi cerâmicos da Bacalhoa não serem de facto devidos aos Della Robbia, pelas evidências das 
análises laboratoriais entretanto levadas a cabo pelo C2TN da Universidade de Lisboa, sob orientação de Isabel 
Marques Dias, no âmbito do projecto de I&D, financiado pela FCT e que coordenamos desde 2012, intitulado 
“ROBBIANA: Della Robbia sculptures in Portugal: art, history and laboratory” [PTDC/HIS-HEC/116742/2010].
33  Sobre os azulejos, a cerâmica de Antuérpia e o seu consumo em Portugal, ver José MECO, Azulejaria Portu-
guesa, Lisboa, Bertrand Editora, 3ª ed., 1985; Claire DUMORTIER, Céramique de la Renaissance à Anvers, Bruxelles, 
Éditions Racine, 2002 e Maria Antónia Pinto de MATOS (coord.), Da Flandres. Os azulejos encomendados por D. 
Teodósio II, 5º Duque de Bragança (c. 1510-1563), Lisboa, MNAz e Fundação da Casa de Bragança, 2012.

Fig. 7 Desenho publicado na obra de 
Joaquim Rasteiro que reproduz um 
dos medalhões junto da Casa de Fres-
co e uma gravura de 1585 de Aegidius 
Saedeler II.
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Para terminar a presente reflexão 
em torno da arte do Renascimento 
na Quinta de Brás Afonso, analisa-
remos um das peças mais interes-
santes em termos de artes deco-
rativas que é o tecto da chamada 
“Sala das Armas” do palácio (Fig. 
8), talvez o último testemunho re-
nascentista que podemos encon-
trar em todo o conjunto.
Há pouco referimos os tectos de 
bordo com pinturas, como um dos 
elementos decorativos mais em-
blemáticos do palácio, a crer nas 
palavras no tombo da propriedade 
de 1631. Nele se diz expressamen-
te: “(...) As quaes casas [referindo-se ao conjunto das salas palacianas] têem de salas, 
camaras, recamaras, retretes, e antecâmaras dezoito em numero, todas espaçosas e todas 
ladrilhadas e com azulejos pelas paredes, altura de maus de um côvado e alguns retretes to-
dos lavrados de azulejo e os tectos lavrados de bordo e com molduras, e pintados de diversas 
e agradáveis pinturas, e por baixo outras muitas casas e oficinas e almarios, que respondem 
às casas superiores, mas repartidas em muito maior numero”34.
Ao percorrermos hoje o palácio, sabemos que o mesmo manteve a traça inicial, 
mas que os interiores, mercê do abandono a que foram votados, sofreram im-
portantes alterações. Com efeito, as obras de recuperação e restauro do edifí-
cio foram coordenadas pelo arquitecto Norte Júnior a partir de Junho de 1935, 
a expensas da norte-americana Orlena Zabriskie Scoville (1887-1967). Mrs. 
Scoville, que se interessara pela Quinta logo em Março de 1935 quando a visi-
tou pela primeira vez, veio a adquiri-la anos depois ao proprietário do tempo, 
Raúl Leitão. Este comprara a Quinta ao rei D. Manuel II em 1908, que por sua 
vez a herdara do pai. Dessa importante campanha de obras35 que estaria con-
cluída pelos anos 40 do século XX, resta-nos ainda hoje, na “Sala das Armas”, 
um desses tectos pintados, embora em muito mau estado de conservação.
O tecto está repartido em nove partes de secções variadas. Ao centro e nos 
extremos, como que a formar uma cruz da Ordem de Cristo, vislumbram-se 
cinco dessas partes, todas pintadas com escudos de armas. Nessa secção cen-
tral, estão colocadas as armas dos Albuquerque (modernas), tal como surgem 
representadas nos azulejos da Casa de fresco ou na heráldica associada ao Vi-
ce-Rei D. Afonso de Albuquerque como nos Commentarios: escudo esquarte-

34  Joaquim RASTEIRO, op. cit., p. 62.
35  Parte desta intervenção com fotografias do antes e depois encontra-se num álbum intitulado “Restoration of 
the Quinta Palacio da Bacalhoa”, à guarda da Fundação Berardo, actual proprietária da Quinta.

Fig. 8 Tecto da apelidada “Sala das Armas” da Quinta da Bacalhôa
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lado, onde o primeiro e o quarto apresentam cinco escudetes postos em cruz, 
carregados de cinco besantes em sautor e ainda uma bordadura carregada de 
(sete?) castelos, a lembrar as armas reais portuguesas; o segundo e o terceiro 
com cinco flores-de-lis postas também em sautor. Sobre o escudo, vemos um 
paquife de folhagens, encimado por um castelo(?)36.
No lado direito das armas dos Albuquerque, encontramos as dos Castro37: es-
cudo com seis arruelas 2, 2 e 2. No lado oposto, estão pintadas segundo nos 
parece as armas dos Noronhas38: escudo esquartelado, o primeiro e o quarto 
com cinco escudetes em cruz, com cinco besantes, e bordadura de vermelho, 
carregada de sete castelos; o segundo e o terceiro com um castelo e com dois 
leões afrontados. No extremo da sala, encontramos representadas as armas 
portuguesas.
Com este programa heráldico em exibição numa das salas do palácio, investi-
gámos sobre a combinação de tais armas de famílias tão importantes na Corte 
portuguesa e concluímos que a conjugação das mesmas encontra justificação 
no enlace matrimonial (1548?) de D. Joana de Albuquerque, filha de Brás 
Afonso de Albuquerque e D. Maria de Noronha e Ayala, com D. Fernando de 
Castro (1530-1617), 1º Conde de Basto. Se assim fosse, explicava-se a presença 
das armas sobreditas num só espaço, como se fosse um tecto ou uma sala ce-
lebrativa da união das duas famílias. É matéria que continuaremos a trabalhar 
num futuro próximo para retirar todas as consequências deste consórcio para 
a história e vivência da Quinta, até porque o estilo da pintura patente no tec-
to parece ser mais tardio do que a união entre D. Joana de Albuquerque e D. 
Fernando de Castro.
Do ponto de vista da atribuição autoral deste conjunto pictórico, os valores 
cromáticos e de desenho das pinturas nas restantes secções do tecto não são 
passíveis de aferir com rigor a mão responsável pela sua execução. Todavia, 
um certo vocabulário all’antico com candelabros, figuras fantásticas e híbri-
das, enrolamentos e folhagens lembram-nos a mundividência e de pintores 
da craveira de Giraldo Fernandes de Prado (c. 1530-1592), fresquista, calígrafo 
e pintor de cavalete do último quartel do século XVI, com obra relevante em 
Almada, Vila Viçosa e Évora, neste local responsável por obras comissionadas 
pelos Condes de Basto...39.

36  Consultar Afonso Eduardo Martins ZÚQUETE (coord.), Armorial Lusitano, Lisboa, Zairol, 3ª ed., 1987, pp. 
39-40.
37  IDEM, ibidem, pp. 152-153.
38  IDEM, ibidem, pp. 396-397.
39  Vítor SERRÃO, «A ‹nobre arte do fresco› em Portugal no fim do século XVI: os focos de Évora e Vila Viçosa. 
Os pintores Giraldo de Prado, André Peres e Custódio da Costa», in O Largo Tempo do Renascimento. Arte, Pro-
paganda e Poder, Maria José REDONDO CANTERA e Vítor SERRÃO (coord.), Lisboa, Caleidoscópio, 2008, pp. 
563-624 e Vítor SERRÃO e Vanessa ANTUNES, “Giraldo Fernandes de Prado ‘hombre de admirable pincel’ (c. 
1530-1592), Archivo Español de Arte, vol. 86, nº 344, 2013, pp. 345-362. Sobre a relação de Prado com os Condes de 
Basto, ver Vítor SERRÃO, “As artes decorativas nas colecções dos Condes de Basto na Évora do final do século 
XVI”, in Artis – Revista de História da Arte e Ciências do Património, nº 2, Lisboa, Caleidoscópio, pp. 9-21.
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Integrada num vasto conjunto de quintas de recreio na margem sul do Tejo, 
mesmo defronte da capital do reino, a Quinta de Brás Afonso de Albuquer-
que que veio a ficar conhecida na história por Quinta da Bacalhoa, apresen-
ta singular magnificência no contexto dos espaços exteriores e interiores 
das propriedades congéneres. As dimensões do terreno e a organização das 
construções devidamente proporcionadas, de aspecto elegante e de feição 
renascentista, fazem de todo o conjunto um lugar de excepção e torna-o epi-
sódio irrepetível na arquitectura de vilegiatura em Portugal. A mudança de 
planimetria do primitivo edifício tardo-medieval do Infante D. João e de D. 
Brites de Lara constituiu o principal desafio ao arquitecto responsável (Diogo 
de Torralva?) pela modelação da nova construção, de acordo com o cânone 
renascentista, bebido certamente na tratadística de Cesare Cesariano de raiz 
vitruviana. As obras decorreram em bom ritmo contando, com muita proba-
bilidade, com a participação de artistas importantes no contexto cultural do 
tempo, dada a riqueza e o prestígio de Brás Afonso de Albuquerque. Dessa 
plêiade de artistas, a julgar pela obra remanescente, pressentimos a presença 
do escultor Diogo de Çarça, habitual colaborador de Diogo de Torralva, ar-
quitecto plausível para a traça do novo palácio.
Parte do conjunto azulejar, que reveste um conjunto significativo de paredes 
e espaços no palácio, deriva de importação de Talavera. Esta cidade tornou-se 
um verdadeiro centro cerâmico que veio a ganhar projecção com o estabeleci-

Fig. 9 “O rapto da Europa” em azulejo no jardim da Quinta da Bacalhôa
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mento c. 1562 da oficina do pintor 
flamengo Jan Floris (c. 1520-1567), 
que por coincidência estivera pre-
viamente em Portugal (c. 1555) an-
tes de voltar para Espanha ao servi-
ço do rei Filipe II40. Outros azulejos 
de gosto flamengo são os presentes 
na envolvente (p. ex. “O Rapto da 
Europa” (Fig. 9) segundo gravura 
de 1557 de Bernard Salomon ou de 
1563 de Virgil Solis) e no interior 
da Casa de fresco, datados de 1565, 
inspirados em gravados de Enea 

Vico, datáveis de 1542, e de Cornelis Bos (Fig. 10), situáveis em torno de 154841. 
A autoria dos azulejos da varanda e até da Casa de Fresco (que pode ter sido 
resultado de uma parceria) deverá contar com o nome do pintor flamengo 
Jan de Goes (João de Góis), que esteve entre nós, vindo de Antuérpia, pelos 
anos de 1553/54, dadas certas afinidades plásticas com o conjunto azulejar 
renascentista do Convento da Graça de Lisboa. A outra mão é seguramente 
um pintor de apelido “Matos” que a historiografia tem associado a Marçal de 
Matos, familiar do artista Francisco de Matos que firmou os azulejos da capela 
de S. Roque da igreja da mesma invocação em Lisboa42.
O derradeiro exemplo decorativo de cariz renascentista que encontramos na 
Bacalhoa é o do tecto da “Sala das Armas”, cuja identidade e circunstâncias de 
encomenda oferecem ainda dúvidas, embora tenhamos procurado uma expli-
cação admissível para a sua encomenda.
A raridade da mole palaciana de arcarias ritmadas, a envolvente da nature-
za onde o elemento aquático também marca presença e a fama do singular 
património azulejar que percorre o catálogo da segunda metade do século 
XV até ao último quartel do século XVI, excede as expectativas e revela-se aos 
visitantes como um lugar de constante descoberta, para a qual a presente in-
vestigação apenas quis contribuir, salientando a relevância do património ar-
quitectónico civil de Azeitão.

40  Sobre Jan Floris em Portugal, ver Pedro FLOR, “Simón Pereyns pintor da Nova España em Lisboa (1558)”, 
in Visiones renovadas del Barroco ibero-americano, Maria del PILAR LÓPEZ e Fernando QUILES (eds.), Sevilla, 
unbRRC, 2016, pp. 98-115.
41  Além do trabalho já citado de Ana Paula Rebelo Correia, ver também Carina BENTO, Azulejaria da Colecção 
Berardo – Estudo, Criação de um sistema de Inventário e Gestão da Colecção, 3 vols., tese de mestrado apresentada à 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2009.
42  Os trabalhos de Santos Simões e de José Meco anteriormente citados referem-se a este assunto. Ver tam-
bém Pe. Manuel Franco de SOUSA, “Os azulejos da Bacalhoa e seu autor”, in Revista Azulejo, nº 2, Lisboa, MNAz, 
1992, pp. 20-21. Sobre Jan de Goes, ver Francisco BILOU, “Alguns artistas estrangeiros residentes em Portugal 
(1550-1640). Notas documentais colhidas nos processos da Inquisição de Lisboa”, Cadernos de Arte, nº 1, 2013, 
pp. 89-98. Agradecemos ao autor e a Céline Ventura-Teixeira as informações prestadas sobre a actividade do 
pintor no Convento da Graça em Lisboa.

Fig. 10 Pormenor de um rodapé da Casa de Fresco da Quinta da Bacalhôa
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A QUINTA DA BACALHOA: REGULARIZAÇÃO DO ESPAÇO 
E CONTROLO DA NATUREZA

Ana Duarte Rodrigues
ciuhct | fcul | fct-unl

Aos meus filhos e à terra que os viu crescer.

Introdução
A Quinta da Bacalhoa trata-se de um caso excecional do panorama, diga-se, 
não muito largo, de quintas de recreio do Renascimento português que so-
breviveram às vicissitudes do tempo e chegaram até nós. 
Várias razões justificam a escrita deste artigo. Primeiro, a estima que me me-
rece quem me endereçou o gentil convite de participar no colóquio subor-
dinado ao tema “Património arquitectónico civil de Setúbal e Azeitão”, que 
decorreu entre 18 a 20 de abril de 2018.  Segundo, por ser simpatizante da Liga 
dos Amigos de Setúbal e Azeitão que abraçou a causa de “proteger, promover 
e divulgar o património ambiental, cultural e social da Região de Setúbal e 
Azeitão”.  Em terceiro lugar, nunca poderia recusar tal convite, porque se tra-
ta da terra que tenho como minha – a terra que viu crescer os meus filhos. A 
Quinta da Bacalhoa é monumento nacional desde 1996, mas é, também, na 
minha perspetiva, uma quinta de vizinhos desde 2007. 
A minha leitura sobre a Quinta da Bacalhoa pretende contribuir para a dis-
cussão de alguns tópicos, como, por exemplo, quais os atores envolvidos na 
construção da quinta e, por outro lado, abordar a regularização do espaço 
e o controlo da natureza no contexto da cultura artística e científica do Re-
nascimento. Seguindo as últimas tendências da historiografia das ciências, 
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pretendo chamar à atenção para aqueles que sem serem figuras eminentes 
participaram na construção da quinta e como os princípios de regularização 
e geometrização do Renascimento foram aplicados à arte e à natureza, neste 
último caso certamente de forma empírica. 
A bibliografia sobre a Quinta da Bacalhoa não é particularmente extensa e a 
obra de referência sobre a quinta ainda é a monografia de Joaquim Rasteiro 
datada de 18951, de tal forma que se têm multiplicado as reedições nos últi-
mos anos2. 
Joaquim Rasteiro (1834-1889) era uma personalidade distinta em Azeitão. Fi-
lho da terra e de um pai liberal, que o deixou órfão demasiado cedo, Joaquim 
Rasteiro “fez-se a si próprio”3. Era tanto agrónomo quanto historiador, como 
nos faz saber o seu próprio filho: 
“O que meu Pae chamaria viver foram os anos que empregou a estudar os mo-
numentos da sua terra, lendo velhos códices, buscando datas, desenrolando 
genealogias, escavando ruinas, reconstruindo paços, adivinhando vidas.
O fructo d’este aturado trabalho consta de bastos apontamentos, transcrip-
ções de foraes e escripturas, copias de registos parochiaes, consultas de velhos 
cartórios, notas da Torre do Tombo, plantas de edifícios, desenhos de pedras 
d’armas, debuxos de inscripções e uma multiplicidade de notas que somente 
o archeologo erudito e probo pode calcular, e reconhecer o seu valor e di-
ficuldade de acquisição. Era este o seu meio confortável: entre os livros, na 
quietude do seu escriptorio, cachimbo na bocca, sentia-se viver”4. 
Foi com este trabalho aturado, minucioso, rigoroso, que Joaquim Rasteiro 
reuniu e publicou a maioria dos documentos conhecidos até ao presente so-
bre a quinta, nomeadamente o importante tombo da quinta datado de 1630, 
requerido por D. Jorge Manuel de Albuquerque, então dono da propriedade. 
Baseando-se na história dos proprietários, Rasteiro indica dois momentos de 
especial importância para a construção da quinta: um quando era proprietária 
D. Brites e se construíram as três torres com cúpulas gomadas e outro quando 
Brás de Albuquerque, filho do 1º vice-rei da Índia Afonso de Albuquerque5, a 
comprou e construiu a Casa de Fresco, a Casa da Índia e a Casa das Pombas, 
sendo por isso a Quinta da Bacalhoa apontado como um monumento de tran-
sição do tardo-gótico para o estilo renascentista.  
Além de Rasteiro destacar o papel de Brás de Albuquerque na transformação 
da quinta a ponto de a tornar um marco incontornável da história da arte do 

1  Joaquim Rasteiro, Quinta e Palacio da Bacalhoa em Azeitão. Monographia Historico-Artistica, Lisboa: Imprensa 
Nacional, 1895, reeditado em 1898 com desenhos de A. Blanc. 
2  Nos últimos anos fizeram-se várias reedições: Porto: Asa, 2003 e 2005; e Porto: Orgal Impressores, 2009.
3  Joaquim Rasteiro, “Joaquim Rasteiro”, in O Azeitonense, Ano I, nº 6, 7 de setembro de 1919, p. 1. 
4  Joaquim Rasteiro, “Joaquim Rasteiro”, ob. cit., p. 1. 
5  Brás de Albuquerque era senhor de uma fortuna imensa, que D. Manuel I colocara nas suas mãos pela dívida 
que tinha para com seu pai, de tal forma que aos 16 anos de idade um dos homens mais ricos de Lisboa. Apesar 
de D. Manuel I ter acrescentado Afonso ao nome de Brás, em memória de seu pai, neste texto vamos optar por 
usar o nome Brás de Albuquerque. 
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Renascimento em Portugal, não deixou de referir a longa história familiar e 
genealógica dos proprietários que se seguiram a Brás de Albuquerque até aos 
condes de Mesquitela6.
Na mesma altura que Rasteiro publicava o seu estudo, a Quinta da Bacalhoa 
era apresentada em La Chronique des Arts et de la Curiosité, como o palácio que o 
famoso artista italiano Andrea Sansovino tinha feito em Portugal7, ideia que já 
tinha sido rebatida por Rasteiro8. A ideia baseava-se numa das vite de Giorgio 
Vasari que referia a existência de um palácio realizado para o rei de Portugal 
por Andrea Sansovino9. Sabendo-se hoje como Giorgio Vasari construiu o li-
vro Le Vite (1550), recolhendo informações à distância e nem sempre confir-
mando as fontes, e sabendo-se que Andrea Sansovino permaneceu cerca de 
nove anos em Portugal, pago regiamente, mas não produzindo à mesura do 
que recebeu, realmente nunca poderia ter sido Sansovino10. 
Alguns artigos internacionais surgem devido ao contexto social e redes de 
contactos de uma das famosas proprietárias da Quinta da Bacalhoa no século 
XX. A americana Orlena Scoville, proprietária da quinta a partir de 1937, de-
sempenhou um papel precioso na recuperação e preservação deste patrimó-
nio, que se encontrava completamente abandonado no final dos anos 30, e 
acaba por escrever um artigo para a revista do Garden Club of America sobre a 
quinta e o relato dos acontecimentos que a conduziram até à mesma, como 
sucumbiu aos seus encantos, adquirindo-a11. Scoville não só recuperou a quin-
ta, como a deu a conhecer aos amantes de jardins e jardinagem no cenário 
internacional. 
Por esta altura, a quinta da Bacalhoa suscitou o interesse de outras persona-
lidades internacionais, que se dispuseram a escrever sobre esta propriedade. 
Assim, em 1941, a fotógrafa britânica Constance Stuart Larrabee escreveu um 
artigo para uma revista de fotografia, no qual enfatizou o carácter orientali-
zante da Quinta da Bacalhoa, atribuindo-o à construção de carácter come-
morativo de Brás de Albuquerque, o que não era ainda claro na monografia 
de Rasteiro12. 
Em 1948, a Quinta da Bacalhoa e a Quinta das Torres recebem a atenção do 
Secretariado de Propaganda Nacional do Estado Novo e o diretor da revista 
Panorama José Carlos Queirós Nunes Ribeiro descreve a paisagem idílica de 

6  Joaquim Rasteiro, Quinta e Palacio da Bacalhoa em Azeitão..., pp. 63-102.
7  La Chronique des Arts et de la Curiosité, nº 40, 1896, p. 381.
8  Joaquim Rasteiro, Quinta e Palacio da Bacalhoa em Azeitão. Monographia Historico-Artistica, Lisboa: Imprensa 
Nacional, 1895, p. 8.
9  A associação entre esta indicação recolhida em Vasari e o palácio da Bacalhoa foi apresentada por Albrecht 
Haupt (1852-1932). Ver Albrecht Haupt, A arquitectura do Renascimento em Portugal: do tempo de D. Manuel, o Ventu-
roso, até ao fim do domínio espanhol, Lisboa: Presença, 1986. 
10  Rafael Moreira, “Andrea Sansovino au Portugal (1492-1501)”, in Revue de l’Art, nº 133, Paris, 2001-3, pp. 33-38. 
11  Orlena Herbert Scoville, “A Palace in Portugal”, in Garden Club of America, 1937, pp. 92-103.
12  Constance Stuart, “An Eastern Garden in the West. The Quinta Palacio da Bacalhoa”, in Studio, Mar. 1, 1941, 
vol. 121 (576), p. 66. 
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Azeitão, onde no século XVI as elites construíram casas de recreio13. Em “Dois 
palácios de sonho em Azeitão”, Ribeiro visava enaltecer a excecionalidade da 
Quinta da Bacalhoa e da Quinta das Torres no quadro português, por um lado, 
e a sua proximidade geográfica e estilística, por outro14. No seu texto, Ribeiro 
não se inibe de elogiar Ornella Scoville por ter salvo tão precioso património 
da ruína e por ter respeitado a ‘verdade histórica’, recuperando a sua “primi-
tiva traça”15, ou seja, a quinta de finais do século XV e XVI. O autor do artigo 
destaca ainda o perfil humanista dos dois proprietários, afirmando mesmo 
que D. Diogo d’Eça fazia vida de “filósofo antigo”16 na Quinta das Torres. 
O arquiteto paisagista Ilídio Alves de Araújo (1925-2015), pioneiro nos estu-
dos de arte dos jardins em Portugal, apesar de estar mais preocupado com a 
construção de paisagem na quinta do que com a arquitetura, retoma a visão 
de Joaquim Rasteiro e divide em duas fases a construção da quinta. A primei-
ra, entre 1480 e 1501, ao lado da Quinta da Sempre Noiva, do jardim do paço 
da Ribeira das Naus, do jardim do paço ducal de Vila Viçosa, entre outros; e a 
segunda fase, entre 1528 e 1565, quando se transformou a paisagem da quin-
ta por ordem de Brás de Albuquerque, a par de outras quintas influenciadas 
pelas formas, módulos e regras do Renascimento italiano, como a Quinta das 
Torres e o Paço do Fontelo17. 
Entre os anos 60 e 90, a Quinta da Bacalhoa é incluída em algumas obras de 
conjunto das quintas e solares portugueses, como a de Carlos Azevedo18, a de 
Anne de Stoop19 e a de Hélder Carita e Homem Cardozo20, que confirmam a 
leitura de Rasteiro e a sua divisão em duas fases construtivas. 
Seguem-se outros artigos dedicados à Quinta da Bacalhoa que revelam o inte-
resse que a quinta despertou no meio regional. Assim, o padre Manuel Frango 
de Sousa publica um guia da visita à Quinta da Bacalhoa num jornal regional, 
onde sugere um percurso pelos azulejos da quinta21, que aliás, devido à sua 

13  J. Nunes Ribeiro, “Dois palácios de sonho em Azeitão – da Bacalhoa e das Torres”, in Panorama: Revista 
Portuguesa de Arte e Turismo, nº 34, vol. 6, Edição do Secretariado Nacional da Informação, Cultura Popular e 
Turismo, 1948. 
14  J. Nunes Ribeiro, ob. cit.
15  J. Nunes Ribeiro, ob. cit. 
16  J. Nunes Ribeiro, ob. cit.
17  Ilídio Araújo, Arte paisagista e arte dos jardins em Portugal, vol. I, Lisboa: Ministério das Obras Públicas, Direc-
ção Geral dos Serviços de Urbanização, Centro de Estudos de Urbanismo, 1962, pp. 93-97.
18  Carlos de Azevedo, Solares Portugueses: introdução ao estudo da casa nobre, Lisboa: Círculo de Leitores, 1969. 
19  Anne de Stoop, Quintas e Palácios nos arredores de Lisboa, Lisboa: Civilização, 1986, pp. 346-353. Apesar de 
Anne de Stoop afirmar que esta quinta até ao século XVIII aparece denominada de Villa Fresche, designação 
dada por a região ser realmente fresca e por se ter usado o francês na corte de D. João I e D. Duarte. No entanto, 
M. F. de Sousa refere que nos registos do Convento de São Domingos de Azeitão se encontram referências a 
“Bacalhau” e “Bacalhoa”: 1666 “quinta do Bacalhau”, 1670 “quinta de Luís de Mendonça”, 1684 e 1686 “Páteo 
da Bacalhoa”, 1714 “Pateo da quinta da Bacalhoa”, 1731 “quinta do bacalhau”, 1746 “quinta da bacalhoa”, e em 
1755 “quinta do bacalhau”. Adiciona à leitura de Rasteiro, que considerou que fora a partir de 1732 quando D. 
Francisca residia na quinta que esta ficara conhecida como “Quinta da Bacalhoa”, a ideia de que esta denomi-
nação já vinha de tempos anteriores e conclui que a “Quinta da Bacalhoa” deve o seu título a D. Maria Josefa e 
a D. Francisca. Cf. Manuel Frango de Sousa, Azeitão. A Nossa Terra, nº 8, 16/11/87, p. 32.
20  Hélder Carita e António Homem Cardoso, Tratado da grandeza dos Jardins em Portugal ou da originalidade e desaires 
desta arte, Lisboa: Edição de autores, 1987, reeditada pelo Círculo de Leitores em 1990 (edição utilizada neste texto). 
21  Manuel Frango de Sousa, “Bacalhoa. Guia da visita”, in Azeitão. A Nossa Terra, nº 12, 17/2/88, pp. 39-41.
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importância constituem o tópico que mais interesse tem suscitado à história 
da arte22. 
A arquiteta paisagista Cristina Castel-Branco dedica a sua investigação para 
preparação do grau de Doutoramento em Arquitetura Paisagista aos jardins 
dos vice-reis, na qual inclui a Quinta da Bacalhoa23. Ainda que não se tratando 
de uma quinta do 1º vice-rei da Índia Afonso de Albuquerque, na verdade foi 
paga com a riqueza que o rei D. Manuel I lhe devia e pagou ao seu filho Brás 
de Albuquerque. Segundo a autora, o filho do vice-rei da Índia toma partido 
do espaço da quinta para prestar homenagem ao seu pai e não deixar esque-
cer os seus grandes feitos. Esta leitura encontra suporte no facto de Brás de 
Albuquerque ter-se dedicado igualmente a publicar as cartas de seu pai num 
volume intitulado Comentários do Grande Afonso de Albuquerque (1557).  
Até à data, os trabalhos sobre a Quinta da Bacalhoa, resultaram de leituras de 
historiadores da arte e de arquitetos paisagistas, concentrando-se na inter-
pretação da arquitetura, no estudo do projeto, na procura do arquiteto, na 
análise dos elementos decorativos, na leitura iconográfica e dos significados 
e na análise formal do jardim. Propõe-se aqui uma mudança da perspetiva, 
influenciada pela história das ciências e da tecnologia. 
Neste sentido, este texto aborda o jardim da Bacalhoa enquanto um caso 
integrado num contexto cultural alargado, para o qual concorreram não só, 
aspetos estéticos e de fruição, mas também ideias predominantes de organi-
zação do espaço e de geometria, saberes e práticas de horticultura, jardina-
gem e gestão da água. O objectivo é chamar a atenção para a quinta enquanto 
constructo elaborado ao longo do tempo entre artes e saberes, e entre figuras 
eminentes e figuras anónimas. 

I – Os ideólogos e construtores da Quinta da Bacalhoa
Seguindo as últimas tendências da historiografia, pretende-se aqui contar a 
história da Quinta da Bacalhoa não como a história de sucesso de uma, duas 
ou três figuras conhecidas, mas como uma história que interlaça personali-
dades conhecidas com pessoas anónimas, que no seu conjunto idealizaram, 
construíram, plantaram, regaram, cuidaram, geriram, e mantiveram a quinta. 
Para a nossa análise, importa ter presentes alguns dados desta história. Quan-
do D. João, filho de D. João I, e Condestável de Portugal, morre em 1442, a pro-
priedade é herdada por sua filha D. Beatriz de Portugal (1430-1506). D. Brites, 
como era mais conhecida, fica na história por se ter casado com o príncipe 
D. Fernando, duque de Viseu, e dessa união nascer o que viria a tornar-se o 

22  Abordados no capítulo “Paredes que falam: Entre a Regra e a Imaginação. A Rota do Património Azulejar 
em contexto civil de Setúbal e Azeitão” deste livro.
23  Cristina Castel-Branco, O lugar e o significado. Os Jardins dos Vice-Reis, Dissertação de doutoramento em Ar-
quitectura Paisagista apresentada ao Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa, 
Lisboa, 1992.



94

rei D. Manuel I. D. Brites mantém-se proprietária da Quinta durante mais de 
meio século até a doar ao seu neto D. Afonso de Portugal, 8º Condestável de 
Portugal, por ocasião do seu casamento com D. Joana de Noronha em 1501. 
Quando D. Afonso morre, a viúva passa a ser chamada da Condestablessa, e 
a quinta, por contágio, Quinta da Condestablessa. A futura herdeira desta 
quinta foi a única filha do casal, D. Beatriz de Lara, que casou em 1519 com D. 
Pedro de Meneses, 3º marquês de Vila Real. Foi a este casal que Brás de Albu-
querque comprou a Quinta de Azeitão, em 1528. A propriedade permaneceu 
nas suas mãos até à sua morte em 1581 e foi transmitida aos seus herdeiros. 
Se analisarmos o inquérito da recente historiografia da arte e da arquitetura 
paisagista, centrado nos principais atores, destacam-se Brás de Albuquerque, 
seu pai (virtualmente presente) e um arquiteto classicista e apontado entre os 
nomes mais famosos do seu tempo, em tempos Sansovino e, em tempos menos 
recuados, Diogo de Torralva. A proposta de mudança de perspetiva serve não só 
para alargar o espectro dos que contribuíram para a construção da quinta, como 
para chamar à atenção da incoerência de identificar dois períodos distintos de 
construção e, de seguida, procurar identificar apenas um arquiteto. Assim, em 
princípio, terá existido, pelo menos, dois arquitetos que deixaram a sua assi-
natura na Quinta da Bacalhoa. Por outro lado, importa igualmente chamar à 
atenção para os proprietários que geriram a quinta durante mais de três séculos 
e meio, e do pouco que se sabe sobre o impacto que tiveram na quinta.  
Sem contestar a interpretação já apontada por alguns estudiosos da intenção 
de Brás de Albuquerque não só de homenagear seu pai, como não deixar mor-
rer a sua memória, consideramos que este tópico merece alguma discussão. 
Nem todas as artes decorativas e todos os seus temas se justificam ou se rela-
cionam com este propósito. O discurso de glorificação dos feitos de Afonso de 
Albuquerque concentra-se na Casa de Fresco e Casa da Índia, pelo que a maio-
ria da iconografia segue o princípio do decorum, segundo o qual a escolha dos 
temas obedece acima de tudo à adequação do tema ao contexto24. Por exem-
plo, as coleções de bustos de imperadores Romanos são comuns em jardins 
que privilegiem um tom edificante e moralizador. A sua presença pauta-se por 
constituírem-se como exempla, veiculando conceitos e virtudes a que ficaram 
associados, mas sem estabelecerem uma relação direta entre as suas virtudes 
e as do encomendante25. Esta interpretação do significado da iconografia en-
contra suporte no mercado de esculturas na Europa e no que se sabe sobre 
as negociações para as adquirir, muitas vezes dependendo de intermediários 
e do que um atelier tinha para oferecer26. Assim, os bustos dos imperadores 

24  Para um maior desenvolvimento sobre este tema ver Ana Duarte Rodrigues, A Escultura de Jardim das Quintas 
e Palácios dos séculos XVII e XVIII em Portugal, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian e Fundação para a Ciência 
e Tecnologia, 2011, pp. 365-369.
25 Ernest Hans Gombrich, Gombrich on the Renaissance: Symbolic Images, Phaidon Press, 1985, pp.87 e ss.
26 Conhecem-se casos em que era necessário um número específico de bustos e dado o limite dos modelos 
que o atelier tinha para oferecer, os bustos repetem-se. Como por exemplo, na Quinta do Marquês de Pombal 
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romanos da Quinta da Bacalhoa são exempla e a sua interpretação deve ser rea-
lizada enquanto tal e não numa direta correspondência entre as virtudes dos 
diversos imperadores aí representados e as de Afonso de Albuquerque. 
Adicionalmente, na Casa de Fresco ainda se encontram sobre as moldu-
ras das portas letreiros em azulejo com as palavras IVSTIÇA, PRUDEMCIA, 
TEMPERANÇA e FORTALEZA, à laia de legenda. Por cima destes letreiros 
encontram-se pequenos nichos vazios, que devem ter recebido em tempos es-
culturas alegóricas representando as quatro virtudes cardeais. Frei Sebastião 
Toscano no seu discurso dedicado ao 1º vice-rei da Índia, Afonso de Albuquer-
que, aquando da trasladação dos seus ossos da Índia para Portugal, compara-o 
a Hermes Trismegistus pois era em três “cousas estremado – grão Príncipe, 
grão Filósofo e grande Sacerdote”27, para em seguida frisar que Afonso de Al-
buquerque não era só três vezes grandíssimo, mas sete, pois possuía todas as 
virtudes teológicas e cardeais. Parece-nos legítimo pensar que a organização 
deste evento proporcionou conversas entre o filho de Afonso de Albuquerque 
e frei Toscano, e que ambos terão partilhado ideias sobre o valor de Afonso 
de Albuquerque enquanto figura histórica e humana. No entanto, as virtudes 
cardeais fazem parte do discurso edificante que se quis imprimir à Quinta da 
Bacalhoa e, neste sentido, comungam dos valores morais que conduziram à 
construção das quintas de recreio no Renascimento de forma geral, sendo 
difícil extrair da sua presença uma alusão direta às qualidades de Afonso de 
Albuquerque. 
E, se é evidente a participação real ou virtual de figuras eminentes como Brás 
de Albuquerque, Afonso de Albuquerque e arquitetos da vanguarda de finais 
do século XV e primeira metade do XVI, na construção da Quinta da Baca-

em Oeiras. Sobre o mercado de arte ver, entre outros, Francis Haskell, Nicholas Penny e José Antonio Suárez 
Hernández (trad.), El gusto y el arte de la Antiguidad. El atractivo de la escultura clássica (1500-1900), Madrid: Alianza 
Editorial, 1990. 
27 Armando de Jesus Marques, “O elogio fúnebre de Afonso de Albuquerque de Frei Sebastião Toscano”, 
Coimbra: Centro de História da Sociedade e da Cultura da Universidade de Coimbra, 1981, p. 299.

Fig. 1 Casa de Fresco e tanque, Quinta da Bacalhoa. Fotografia da autora.
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lhoa, esta não deve menos ao trabalho e diligência de uma série de artesãos e 
trabalhadores, caseiros, lavradores, hortelãos, foreiros, lagareiros, mordomos 
e escrivães, que não aparecem senão em documentação subsidiária28. 
Importa chamar à atenção para o conceito de “artesãos superiores” de Pamela 
Long29, no qual inclui um grupo de artesãos, como navegadores, construto-
res de instrumentos, mineiros, agricultores, entre outros, que contribuíram 
e influenciaram o desenvolvimento das ciências no Renascimento. Devido à 
valorização que a historiografia das ciências colocou sobre as práticas de ob-
servação direta e experimentação dos agricultores, horticultores, hortelãos, 
jardineiros, botânicos, estes passaram a ser valorizados, como estando entre 
os pioneiros na aclimatização de novas plantas e os jardins entre os locais 
que mais contribuíram para um maior conhecimento da natureza na Idade 
Moderna. Na mesma linha de investigação, Pamela Smith depois de estudar 
vários textos de artesãos dos séculos XVI e XVII, conclui que “para um artesão, 
imitação poderia denotar tanto a cópia das técnicas de um mestre, como re-
produzir a aparência e os processos da natureza”30.
A ideia de que os jardins são espaços experimentais, nos quais se ensaiaram na 
pequena escala aquilo que depois foi transportado para a grande escala e, por 
vezes, em períodos subsequentes, já tem sido reforçada pela historiografia31, 
e mesmo perante os poucos dados disponíveis, conclui-se que na Quinta da 
Bacalhoa se praticavam as mais desenvolvidas técnicas de horticultura conhe-
cidas até então, nomeadamente no cultivo das laranjeiras, como veremos na 
terceira parte deste trabalho.  
Importa, por isso, relembrar o papel desempenhado por uma série de ato-
res que surgem mencionados de forma superficial na documentação sobre a 
Quinta da Bacalhoa, como por exemplo, através da isenção do pagamento de 
tributos de D. Beatriz e de todos os caseiros, lavradores e foreiros da Quinta 
de Azeitão32. O dicionário do padre Rafael Bluteau, apesar de um pouco tar-
dio para a análise dos termos em questão, permanece, ainda assim, útil para 
esclarecer as funções e estabelecer comparações de todos estes atores ligados 
à Quinta da Bacalhoa. 
Rafael Bluteau oferece um retrato da situação dos lavradores em Portugal no 
início do século XVIII como uma ocupação com pouco prestígio, ao contrário 
do que tinha sido na antiguidade. Segundo o autor, lavrador é “aquelle que cul-
tiva terras próprias, ou alheyas. Aos homens desta era, & pastores, se lhes repre-

28  Conforme documentos publicados em Joaquim Rasteiro, ob. cit., p. 15 e 16. 
29  Pamela O. Long, Artisan/Practitioners and the Rise of the New Sciences, 1400-1600, Oregon: Oregon State Uni-
versity Press, 2011, pp. 1-4.
30  Pamela Smith, The Body of the Artisan: Art and Experience in the Scientific Revolution, Chicago and London: The 
University of Chicago Press, 2004. 
31  Ver Ana Duarte Rodrigues (ed.), The Garden as a Lab where cultural and ecological systems meet in the Mediterranean 
context, Évora: CHAIA, 2014; Fabrizio Baldassarri e Oana Matei (eds.), Journal of Early Modern Studies, Gardens as 
Laboratories. The History of Botany through the History of Gardens, vol. 6 (1), Spring 2017; e Ana Duarte Rodrigues, 
“Jardins como espaços de Ciência”, in Henrique Leitão, Palmira Fontes da Costa e Antonio Sanchez (eds.), 
História da Ciência, Tecnologia e Medicina em Portugal, vol. 1, CIUHCT, 2019 (no prelo). 
32  ANTT, Chancelaria de D. Manuel I, liv. 5, fl. 21v. 
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senta a figura, & miséria de uns pobres rústicos, & vilões, como os nossos, que 
levão triste, & penosa vida, sem criação, sem estudo, nem estimação algua”33.  
No entanto, alguns dos ‘lavradores’ da Quinta da Bacalhoa seriam hortelãos 
experimentados, de que faz prova as técnicas hortícolas utilizadas no terreno 
entre o palácio e a casa de fresco.
Os caseiros, entre outros significados, como domésticos, eram pessoas que 
viviam em casas alheias34, tal como os foreiros, que se tratavam de pessoas que 
arrendavam terras para as cultivar e ganhar o seu sustento. Assim, foreiro, era 
“pessoa que paça foro” e, por outro lado, terras foreiras eram “serva praedia” 
por oposição a terras não foreiras, “libera praedia”35.
Entre os profissionais especializados da Bacalhoa encontrava-se o lagareiro. 
Importa relembrar que deve ter sido devido à abundância de olivais e produ-
ção de azeite que o local se começou a chamar de Azeitão, para o que concor-
ria a Quinta de Azeitão, tal como era conhecida nos séculos XV e XVI, pois 
tinha um olival e um lagar de azeite36. Contudo, lagareiro, segundo Bluteau, 
é o homem “que pisa as uvas no lagar”; por sua vez, lagar é a “casa onde está o 
dito engenho [referindo-se ao lagar de vinho]. O lugar onde se pisa a uva”. O 
lagar de vinho é um “engenho, com q se espremem as uvas. Consta de taboas, 
ou pedras betumadas. Tem vara, fuzo, pezo, chave, malhaes, tortual, concha, 
agulha, dormentes, ou virgens, buxa, veyo”. Contudo, também prevê a exis-
tência de lagar de azeite, semelhante a um lagar de vinho, mas que, para além 
disso, “tem fornalha, caldeira, tarefas, roda, ceiras, frades, entrosa, varanda, 
mò, balurdo, Albergues, pouso, bancaes”37, e daí, importar-se a denominação 
de lagareiro também para aquele que fazia o azeite. 
Ligados à quinta, surgiam, ainda, os cargos de mordomo e escrivão. Segundo 
Bluteau, mordomo é “aquelle que tem cuidado do governo da casa de um se-
nhor. A palavra Mordomo vem destas duas palavras latinas Maior Domus”38, e 
escrivão era o “que escreve actos públicos”, mas de uma forma mais geral “ofi-
cial de pena, que ganha a vida com as pontas dos dedos”39 e, provavelmente, 
era esta a sua função na Quinta da Bacalhoa, próximo de um secretário.
A documentação existente não nos dá a conhecer os nomes destas pessoas, 
e mesmo que nos deixasse os nomes, possivelmente eles não acrescentariam 
muito porque não era possível cruzá-los com outros dados a ponto de ficar-
mos com uma ideia da sua biografia e do seu impacto individual para a cons-
trução da quinta. Contudo, ainda que brevemente, esta análise dá conta da 
complexidade de atores com diferentes funções e laços sociais que existiam 
na Quinta da Bacalhoa. 

33  Padre Rafael Bluteau, Vocabulario Portuguez e Latino, Coimbra: no Colégio das Artes da Companhia de Jesus, 
vol. V, 1712, p. 55. 
34  Padre Rafael Bluteau, Vocabulário..., vol. II, 1712, p. 180.
35  Padre Rafael Bluteau, Vocabulário..., vol. IV, 1712, p. 171.
36  ANTT, Chancelaria de D. Manuel I, liv. 17, fl. 89. 
37  Padre Rafael Bluteau, Vocabulário..., vol. V, 1712, p. 171, p. 19.  
38  Padre Rafael Bluteau, Vocabulário..., vol. V, 1712, p. 578. 
39  Padre Rafael Bluteau, Vocabulário..., vol. III, 1712, p. 228. 
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II – A regularização de pedras e plantas
A característica diferencial de um jardim renascentista é a regularidade da 
composição, o que é evidente na Quinta da Bacalhoa. Neste caso, já não se 
verifica uma sólida aderência ao sistema do espaço compartido ou uma soma 
de vários incidentes de jardim no interior de espaços fechados, mas, verifica-
-se, pelo contrário, que existiu uma reordenação massiva da quinta para ir de 
encontro aos requisitos da perspetiva orquestrada a partir da casa, criando 
uma ligação visual e espacial entre as várias áreas da quinta.
Em termos gerais, a regularidade da composição da arte do Renascimento era 
fundamentada na geometria euclidiana, que nasce da implantação de duas 
direções perpendiculares sobre o plano horizontal, dentro de um contorno 
preferencialmente retangular. Aplicando estas leis ao traçado dos jardins, 
Miguel Ángel Aníbarro refere que “traçado regular quer dizer paralelismo ou 
ortogonalidade das linhas, constância dos intervalos entre elas – às vezes do 
mesmo intervalo em ambas as direções – e retangularidade geral das superfí-
cies e do recinto”40.
A regularização do espaço e o ordenamento da natureza, denotam de for-
ma mais ou menos empírica uma ideia transversal de que a matemática era 
a essência da realidade da natureza41. Subscrevemos o que Morris Kline 
afirma sobre o modo como a matemática e a geometria é interiorizada e 
praticada pelos artistas. Diz o historiador da matemática que os artistas 
eram autodidatas e aprendiam pela prática, de forma que alguns fragmen-
tos de conhecimentos matemáticos, muito filtrados, chegam até si, aca-
bando, no entanto, por sentir mais do que compreender as ideias gregas e 
absorver o seu fôlego intelectual42. A vantagem era dupla: livres de apren-
dizagem formal, eram também livres de doutrinação43. O(s) arquitetos da 
Bacalhoa, juntamente com agrónomos, regularizaram o espaço da quinta, 
como se a orientação que desenhou as linhas retas da arquitetura da Casa 
de Fresco, se encontrasse igualmente estampada na plantação dos laran-
jais. Pedras e plantas foram ordenadas. 
Tal como Morris Kline explica a perspetiva, desde que foi descoberta por 
Brunelleschi, esta foi transmitida nos tratados escritos por artistas como um 
preceito, uma regra e um procedimento, mas faltava-lhe uma sólida base ma-
temática e, só no período entre 1500 a 1600, é que “passou de uma arte qua-
se empírica a verdadeira ciência”44. Esta análise corrobora o que penso que 
aconteceu na Quinta da Bacalhoa. 

40  Miguel Ángel Aníbarro, La construcción del jardín clássico. Teoría, Composición y tipos, Madrid: AKAL/Textos de 
Arquitectura, 2002, p. 65. 
41  Morris Kline, Mathematical Thought. From Ancient to Modern Times, vol. 1, New York e Oxford: Oxford Univer-
sity Press, 1972, p. 231. 
42  Morris Kline, ob. cit., p. 231. 
43  Morris Kline, ob. cit., p. 231. 
44  Morris Kline, ob. cit., p. 234. 
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Atentemos à regularização da quinta realizada por Brás de Albuquerque entre 
1528 e 155445. A relação compositiva entre o palácio e os vários elementos do 
jardim é uma relação de correspondência. A vontade de regularizar a régua, 
esquadro e compasso, formas arquitetónicas segundo os princípios clássicos 
de simetria, ordem, proporção, verifica-se não só entre as peças arquitetóni-
cas do jardim como sejam a Casa de Fresco e a Casa da Índia e as Casas das 
Pombas, como nos próprios terraços em que o terreno se organizou, a forma 
e localização dos elementos de água, assim como as plantações de vegetati-
vas. Ainda que acreditemos que neste último caso tenha sido feito de forma 
intuitiva e não com a conceptualização abstrata verificada nas peças de arqui-
tetura, a verdade é que a geometria usada de forma empírica permitiu unificar 
casa e jardim, tanque e laranjal.
A Casa de Fresco e o tanque quadrangular ocupam uma área quase correspon-
dente à do palácio em L com o jardim de buxo quadrangular nele encaixado, 
constituindo assim os dois polos da cota superior, unidos por um passadiço 
que permite desfrutar das vistas sobre o laranjal e a vinha. Dois outros passa-
diços traçados longitudinalmente ao longo do laranjal vão unir o palácio à 
Casa das Pombas, e a Casa de Fresco à Casa da Índia. Traçado perpendicular-
mente a estes, um caminho separa os terraços do laranjal e da vinha.
Apesar de ser por demais evidente a existência de linhas perspéticas, como a 
traçada entre a mesa colocada no ângulo do tanque e a Casa das Pombas, ou 
entre o palácio e o conjunto da Casa de Fresco e do tanque, ou entre os vários 
ângulos que se podem traçar entre a Casa da Índia e o laranjal, Casa das Pom-
bas e vinha, não acreditamos que estas tenham sido traçadas com uso cons-
ciente da matemática e da perspetiva, mas sim de forma intuitiva. Tal como 

45  A regularidade da composição da quinta deve-se a Brás de Albuquerque e foi conseguida com a sua cam-
panha de obras levada a cabo entre 1528 e 1554, entre o ano da compra e a data que o próprio admite ser o fim 
das obras, pois coloca sobre o umbral da porta de entrada “1554 – Afonso de Albuquerque, filho de Afonso o 
Grande, conquistador das Índias, fundou esta casa, no reinado de João III de Portugal, em 1554”. Nossa tradu-
ção da inscrição “Anno 1554 – Alfonsus Albuquercus Alfonsi Magni indorum debellatoris filius – sub Joanne III 
Portugaliae rege condidit Anno MDLIIII”. 

Fig. 2 Perspetiva do palácio para a Casa das Pombas, Quinta da Bacalhoa. 
Fotografia da autora.

Fig. 3 Perspetiva do tanque para o palácio, Quinta da Baca-
lhoa. Fotografia da autora.
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acontece no jogo de formas geométricas entre quadrados que se multiplicam, 
como o desenhado pelo palácio e jardim de buxo, que parece corresponder ao 
delineado pela Casa de Fresco e tanque, ou mesmo o quadrado traçado entre 
palácio, Casa de Fresco, Casa das Índias e Casa das Pombas, que tem no seu 
interior o laranjal, igualmente assente num terreno quadrado. 
Contudo, a ambição geométrica era tal que, no tombo de 1630, até a linguagem 
empregue denota esta regularização do espaço segundo a geometria euclidia-
na, com um jardim localizado face ao palácio formando um “quadriângulo” 46; e 
um pomar de traçado “quadrangular com a mesma medida para Este e Oeste”. 
Constatamos ainda a regularização do pátio com a construção de uma galeria 
de treze arcos semicirculares, com colunas de ordem dórica, que foi possi-
velmente inspirada na galeria da autoria de Filippo Brunelleschi (1377-1446), 
construída para o Hospital dos Inocentes em Florença.
Não existem dúvidas sobre a influência da arquitetura e da arte dos jardins 
renascentista italiana nesta vontade de regularizar o espaço e nos elementos 
decorativos que compõem a quinta no tempo de Brás de Albuquerque.
As hipóteses de como os modelos da arte italiana chegaram até Azeitão são 
várias. Em primeiro lugar, a viagem que Brás de Albuquerque fez na sua juven-
tude a Itália, quando D. Manuel I o incumbe de acompanhar a sua filha D. Bea-
triz a Itália numa embaixada presidida por D. Martinho de Castelo Branco, 
destinada a conduzir a princesa até ao seu casamento com o duque Carlos de 
Sabóia. A viagem teve início a 8 de agosto de 1521, mas estende-se no tempo 

46  “Um jardim, que fica entre as duas pontas das casas atrás medidas, com o qual fica o sitio das ditas casas em 
quadriangulo. Tem de norte a sul pela parte do poente e por onde confronta com o pomar, que se segue, vinte e 
quatro varas e de poente a levante outras vinte e quatro, e pelos outros dois lados confronta com as casas, com 
uma fonte ao meio e em roda com seus canos de agua e pelas paredes cidreiras e limoeiros, com meias paredes 
de azulejo feito em quadro. É arruado e ladrilhadas as ruas”, in Joaquim Rasteiro, Quinta e Palacio da Bacalhoa em 
Azeitão. Monographia Historico-Artistica, Lisboa: Imprensa Nacional, 1895, p. 63. 

Fig. 4 Vista sobre o jardim de buxo, Quinta da Bacalhoa. Fotografia da autora.
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para além do previsto e Brás de Albuquerque permanece no território, que 
é atualmente Itália, até maio de 1522. Pensamos sempre nestas viagens em 
termos do seu destino, mas devemos ter presente que foram várias as cidades 
por onde a embaixada passou e que Brás de Albuquerque teve oportunidade 
de passar por Tânger, Ceuta, Málaga, Alicante, Marselha, Villefranche, onde 
desembarcaram a 3 de outubro desse ano. A embaixada seguiu para Nice, en-
tão cidade do ducado de Sabóia, onde o casamento religioso foi celebrado na 
igreja de S. Domingos. Partiram depois para o Piemonte, chegando a Turim, 
e tendo, possivelmente, depois visitado várias cidades no Norte de Itália. É 
sintomático que pouco depois da sua chegada, em 1523, Brás de Albuquerque 
tenha mandado reedificar as suas casas às portas do Tejo, em Lisboa, no es-
tilo dos palácios cobertos com forma de diamante que não eram então raros 
nas cidades italianas, como por exemplo, o Palácio Sanuti Bevilacqua degli 
Ariosti, em Bolonha, concluído em 1482, e o Palácio dei Diamanti em Ferrara, 
construído entre 1493 e 1503, pela família Este. 
Na construção da Casa dos Bicos, Brás de Albuquerque construiu um híbrido 
assimilando uma forma trazida de Itália – o relevo das paredes em forma de 
diamantes – e as janelas geminadas com molduras torsas de desenho manue-
lino. Para além do revestimento parietal, a Casa dos Bicos não apresenta mais 
nenhum traço de palácio renascentista. Por exemplo, ainda não revela o or-
denamento das janelas de forma paralela, regido por princípios de simetria e 
proporção, constituindo-se como exemplo do modo de apropriação que Brás 
de Albuquerque fez da arte do Renascimento italiano.
Para além da viagem que certamente influenciou Brás de Albuquerque, ideias 
e formas de arte renascentista chegavam através de livros e tratados de arqui-
tetura que circulavam em Portugal e que estariam ao alcance dos proprietá-
rios e dos vários construtores da Quinta da Bacalhoa. Seguindo as mais recen-

Figs. 5 e 6 Galeria no pátio de entrada, Quinta da Bacalhoa. Fotografia da autora. Galeria do Hospital dos 
Inocentes por Brunelleschi, Florença.
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tes tendências da historiografia sobre a circulação dos livros e a sua imensa 
distribuição pelas bibliotecas reais, conventuais e dos particulares47; sobre o 
impacto da tratadística na arquitetura portuguesa48; e sobre a expressão dos 
tratados de agricultura e de arte dos jardins em Portugal49, pensamos que al-
guns livros tanto de arquitetura quanto de agricultura estariam ao alcance de 
Brás de Albuquerque e poderão ter sido consultados para servir de inspiração 
tanto à composição quanto a elementos decorativos. 
Até 1554 já tinham chegado a Portugal várias edições de Vitrúvio, como a de 
Fra Giocondo (1513 e 1522), de Cesare Cesariano (1521), a de Lyon (1523), a 
de Durantino (1535), a de Guillaume Philandrier (1545), e a de Jean Martin 
(1547), assim como as Medidas del Romano de Diego de Sagredo (1526) e a sua 
edição em francês (1531), tal como a publicada  em Lisboa (1542), mas tam-
bém a obra de Serlio, Regole Generali di Archiettura (1537 e 1544), e De Re Aedifi-
catoria de Leon Battista Alberti (1541 e 1546)50. 
Para além dos livros de arquitetura, circulavam em Portugal várias edições in-
teressantes para os proprietários de quintas, como o livro de Gabriel Alonso 
de Herrera, Libro de Agricultura (1520, 1528, 1546, 1551), as edições quinhentis-
tas de Piero Crescenzi, Opera di agricoltura (1553), o livro de Luigi Alamani, Ope-
ra Toscana (1532-33, 1542), de Charles Estienne, De re hortensi (1536), entre ou-
tros51. Estes livros, que circulavam em Portugal, passavam uma série de ideias e 
modos de regularização tanto das formas arquitetónicas segundo modelos de 
desenho clássico, como ideias para organizar o terreno em terraços, ou escavar 
canais paralelos aos principais caminhos e culturas para conduzir as águas.
Sem descartar a possibilidade de que Brás de Albuquerque e os arquitetos que 
implementaram a sua campanha de obras terem tido acesso a livros que lhes 
poderiam ter sugerido as formas clássicas patentes na Casa de Fresco, nas lo-
ggie, e na galeria do pátio, assim como tratados de agricultura que informas-
sem sobre questões hortícolas e de regadio, a Quinta da Bacalhoa é acima de 
tudo uma quinta de recreio portuguesa, que resulta da intervenção de vários 
atores, ainda que reconhecendo a predominância de Brás de Albuquerque, 
que, de forma empírica aliaram um gosto próprio às últimas tendências do 
Renascimento e acomodando influências islâmicas. 

47  Luana Giurgevich e Henrique Leitão, Clavis Bibliothecarum: catálogos e inventários de livrarias e instituições 
religiosas em Portugal até 1834, Lisboa: Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja, 2016.  
48  Rafael Moreira e Ana Duarte Rodrigues (eds.), Tratados de Arte em Portugal, Lisboa: Scribe, 2011. 
49  Ana Duarte Rodrigues (ed.), Uma história de jardins. A arte dos jardins na tratadística e na literatura, Lisboa: BNP/
Caleidoscópio, 2016 e Ana Duarte Rodrigues, “Gardening knowledge through the circulation of agricultural 
treatises in Portugal from the sixteenth to eighteenth centuries”. In Hubertus Fischer, Volker R. Remmert and 
Joachim Wolschke-Bulmahn, Gardens, Knowledge and the Sciences in the Early Modern period. Cham: Springer Inter-
national Publishing, 2016, pp. 305-317. 
50  Uma lista com todos os tratados encontrados nos fundos das bibliotecas públicas a circular em Portugal 
entre os séculos XV e XVIII é incluída em Ana Duarte Rodrigues, “The circulation of art treatises in Portugal 
between the 15th and 18th centuries: some methodological questions”, in Tratados de Arte em Portugal, Lisboa: 
Scribe, 2011, pp. 31-42. 
51  Cf. Ana Duarte Rodrigues (ed.), Uma história de jardins. A arte dos jardins na tratadística e na literatura, Lisboa: 
BNP/Caleidoscópio, 2016, pp. 201-205.
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III – Dois ‘quadrados’: o tanque e o laranjal
Na terceira parte deste trabalho, vamos aplicar os conceitos e análises apre-
sentadas anteriormente no estudo de dois elementos da quinta: o tanque e o 
laranjal. 
Apesar de se tratar de uma região de clima mediterrânico, não havia proble-
mas de falta de água em Azeitão. Conta o padre António Carvalho da Costa 
que “quatro fontes publicas de frescas, & salutíferas aguas dão bastante provi-
mento à Villa, demais de algumas particularidades, & muitos poços: fóra della, 
em seu limite tem outras muitas de excelente agua, que chegão a numero de 
cento & cinquenta”52. Na Quinta da Bacalhoa, a água abundava, pois a quinta 
localizava-se entre duas linhas de água – a ribeira de S. Simão (atualmente 
fora da quinta) e outro curso de água a Este da quinta, que alimentava o tan-
que situado na cota mais alta da quinta.
O tanque desenhava quase perfeitamente um quadrado e constituía a prin-
cipal estrutura de armazenamento de água. A água recolhia-se neste grande 
tanque, que não se destinava só à rega, mas desempenhava uma tripla fun-
cionalidade na quinta: utilitária, por ser daí retirada a água para regadio dos 
pomares imediatamente na cota abaixo; estética, por funcionar como espelho 
de água da Casa de Fresco; e, de recreio, porque se poderia inclusive aí andar 
de barco, tal como se pode constatar numa fotografia de c. 1900.
No inventário de 1630, descreve-se em pormenor que a água caía pela boca de 
uma escultura fontenária em forma de baleia e com um tritão em cima. Para além 
disso, refere-se que existiam “figuras varias em nichos, feitos de pedraria pelas 
paredes do dito tanque”53, como se vê nas imagens, apesar dos bustos e estatue-
tas que lá se encontram no tempo presente não serem os originais, mas adqui-
ridos pelo atual proprietário para restituir ao tanque a sua anterior ambiência.

52  António Carvalho da Costa, Corografia Portugueza, e descripçam Topografica do famoso Reyno de Portugal, com as 
noticias das fundações das Cidades, Villas, & Lugares, que contèm; Varões ilustres, Genealogias das Familias nobres, fundações 
de Conventos, Catalogos dos Bispos, antiguidades, maravilhas da natureza, edifícios, & outras curiosas observações, Lisboa: 
Na Officina Real Deslandesiana, 1712, Tomo I, pp. 423-424. 
53  Tombo 1630, in Hélder Carita, ob. cit., p. 73. 

Fig. 7 e 8 D. Luís António da Costa de Sousa de Macedo, 3º Conde de Mesquitela (1816–1896) a andar de barco no tanque da Quinta da Baca-
lhoa. Arquivo privado. Tanque da Quinta da Bacalhoa. Fotografia da autora, 2015.
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A escala do tanque remete-nos imediatamente para outros dois tanques cons-
truídos sensivelmente a mesma altura: o tanque da Quinta das Torres (c. 1570) 
e o tanque do claustro do Mosteiro dos Jerónimos em Belém (1570). É deste 
último que se conhece mais documentação e a ele vamos recorrer para me-
lhor conhecer a construção destes dispositivos de água54. 
O arquiteto Jerónimo de Ruão (1530-1601), então responsável pelas obras no 
Mosteiro dos Jerónimos, foi contratado para realizar o jardim do claustro. A 
primeira informação que temos é sobre a depressão que foi necessário fazer 
para construir o tanque e instalar o sistema hidráulico em 1567. Assim, a ta-
refa que se impunha era, em primeiro lugar, contratar um pedreiro, André 
Gonçalves, para retirar a terra e fazer a cavidade onde se construiu o tanque. 
Aparece citado um outro pedreiro, João Dinis, como aquele que construiu o 
tanque consoante o projeto de Jerónimo de Ruão: “João dinis pedreiro, de 
suas mãos do tanque que fez”55. E, para além disso, trabalharam nesta obra 
cabouqueiros e homens que trabalharam no forno da cal56. A construção deste 
tanque confirma que havia uma série de trabalhadores, mais ou menos espe-
cializados, a colaborar com o arquiteto.
Por outro lado, esta documentação e as fontes iconográficas que chegaram 
até nós permitem-nos saber com alguma precisão os materiais empregues: 
seria uma obra de tijolo, rebocada (o que a tornaria impermeável), e, na parte 
superior, os alegretes e bancos eram forrados a azulejo monocromático verde 
e branco, mas disposto de maneira a formar losangos, tal como se encontra o 
Palácio da Vila em Sintra e na Quinta da Bacalhoa. Por exemplo, o documento 
com a medição e avaliação da obra do tanque realizado em 23 de junho de 
1570 por Francisco Esteves e Domingos Fernandes, juízes do ofício de pedra-
ria e alvenaria da cidade de Lisboa, e Dinis Carvalho, medidor das obras, e 
Pedro Nunes pedreiro, ajuda a fazer a leitura formal do conjunto57. O tanque 
quadrangular tinha uma ilha ao centro, em volta do tanque encontravam-se 
vinte e quatro alegretes (bancos com canteiros incorporados nos seus muros), 
entre panos de tijolo e cal, com sanefas (espaldares) e assentos de pedra. 
Face à forma e escala do tanque, dos alegretes forrados de azulejo verde e 
branco e da ilha, parece-nos legítimo depreender que os tanques da Bacalhoa 
e da Quinta das Torres tenham sido construídos de forma semelhante. Adi-
cionalmente, a afinidade formal entre as ilhas ao centro dos tanques do claus-
tro do Mosteiro dos Jerónimos e da Quinta das Torres, leva-nos a colocar a 
hipótese de ter sido Jerónimo de Ruão a fazer o tanque da Quinta das Torres, 
para além de datarem ambos de cerca de 1570. 

54  A. Helena Charola e António Alves Martins (eds.), Mosteiro dos Jerónimos: A intervenção de conservação do claustro, 
Lisboa: Ministério da Cultura, IPPAR e World Monuments Fund Portugal, 2006. Ed. Bilíngue. 
55  A. Helena Charola e António Alves Martins (eds.), ob. cit., 129.
56  A. Helena Charola e António Alves Martins (eds.), ob. cit., 129.
57  Medição e avaliação da obra do tanque, 1570, assinada por Domingos Fernandez. ANTT, Conventos: 
Santa Maria de Belém, Maço 4, Doc. 59, nº 10, transcrito in A. Helena Charola e António Alves Martins (eds.), 
ob. cit.
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Do tanque da Quinta da Bacalhoa, partiam um conjunto de caleiras regadei-
ras, adossadas a caminhos para facilitar a condução e distribuição da água por 
gravidade ao longo dos diferentes desníveis do terreno. Para o argumento 
deste trabalho, interessa observar como se relacionaram com o laranjal, numa 
verdadeira intenção de regularizar a natureza.
Na Corografia escrita pelo padre António de Carvalho, de 1712, são enumera-
das uma série de quintas desta região e em todas destacam-se os seus bons 
pinhais, a vinha e o “laranjal da china”58 ou “pomar da china”59, como, por 
exemplo, na quinta de Francisco de Novaes Casado, que tinha um “laranjal da 
China, & outras frutas, com muyta fazenda livre, marinhas, bons pinhaes, & 
hum bom moinho de seis engenhos”60, ou a quinta do morgado de Luís Sal-
danha da Gama, que tinha “laranjal da China, & mais frutas; vinhas, que dão 
de vinte até trinta pipas de vinho, hum moinho de quatro pedras, marinhas de 
grande lote, pinhaes, & mais de cincoenta mil reis de fóros”61.
Entre este rol não é fácil identificar a Quinta da Bacalhoa, porque não aparece 
denominada como em nenhuma das versões apresentadas ao longo deste texto. 
Mas consta, efetivamente, a quinta de Luís Guedes de Miranda, “hua legoa 
ao Poente à vista de Lisboa, com boas casas, pomar da china, vinhas, & bons 
pinhaes”62, que é na verdade a quinta de Luís Guedes de Miranda e Albuquer-
que63, 11º proprietário da Quinta da Bacalhoa após Brás de Albuquerque, e vis-
-à-vis desta descrição a quinta não era vista como o ex-libris do Renascimento, 
mas mais uma entre várias, caracterizada por ter boas casas, mas sobretudo 
um laranjal de laranjeira doce, vinhas e bons pinhais. 

58  Como, por exemplo, a quinta do Conde de S. Vicente, também tem uma quinta murada com “laranjal da 
china”, vinhas e pinhais. Cf. António Carvalho da Costa, ob. cit., p. 325.
59  Como por exemplo, a quinta de D. Fernão Martins Mascarenhas também tem “pomar da china”, outras 
frutas, vinhas e pinhais. Cf. António Carvalho da Costa, ob. cit., p. 325.
60  António Carvalho da Costa, ob. cit., p. 325.
61  António Carvalho da Costa, ob. cit., p. 325.
62  António Carvalho da Costa, ob. cit., p. 325.
63  Joaquim Rasteiro, A Quinta da Bacalhoa..., ob. cit., p. 97. 

Fig. 9 e 10 AML, Artur Pastor, c. 1942, PT/AMLSB/ART/001559. Fotografia da autora (2015) seguindo a mesma perspectiva, mas onde se en-
contra atualmente cultivada vinha.
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Nestas quintas destacavam-se os laranjais de laranja doce, tal como se enten-
de por esta descrição da Quinta da Lançada, que tinha pertencido a Jorge Go-
mes Alemo e dizia-se que “he boa, não pelo sitio ser sadio, mas por constar de 
pomar da china, & mais frutas, muytas vinhas, olivaes, bons pinhaes, & hum 
moinho”64. 
A laranja já era cultivada na Península Ibérica desde a segunda metade do sé-
culo XI65. Entre os séculos XI e XIII, é conhecida a sua presença nos principais 
centros de poder do Al-Andaluz, como no Patio de los Naranjos da mesquita de 
Córdova ou da catedral de Sevilha, assim como no castelo de Silves. Variados 
exemplos revelam que laranjeiras e limoeiros eram presença constante em 
quintais, claustros e quintas de Quatrocentos e Quinhentos66. Contudo, os 
citrinos aclimatizaram-se facilmente na Península Ibérica e no final do século 
XVI deixam os muros do jardim e invadem a paisagem, de tal forma que, em 
1610, quando Duarte Nunes Leão descreve Portugal, as laranjas já se encon-
travam de norte a sul do país67. 
Em 1 de dezembro de 1528, quando Brás de Albuquerque comprou a quinta 
por quatro mil cruzados nada indica que já tivesse um laranjal. No documento 
da compra lê-se que a “quinta em Azeitão da banda de além, em Ribatejo, com 
todos os seus paços, casas, adegas, lagares, terras de pão, vinhas, pomares, oli-
vais, pinhais, matos e terras baldias, pascigos, águas”68, ou seja, esta incluía 
paços, pomares, vinha, e estruturas produtivas69.
Porém, no tombo de 1630 descreve-se o laranjal, que revela não só a sua exis-
tência, mas também as técnicas de plantação em alinhamento aqui usadas: 
“Tem um pomar contíguo às casas e jardim, que lhe ficam para a parte do le-
vante, todo plantado de infinitas laranjeiras em ordem, limoeiros e cidreiras 
for a todo o mais género de frutas, muito espessas e plantadas em ordem e 
fileiras, o qual está todo cercado ao redor de um muro mais de doze palmos 
em alto e pela parte de dentro com suas ruas de azulejo, que abaixo se decla-
ram”70. 
Neste trecho, já tantas vezes transcrito, interessa-nos chamar à atenção para 
um detalhe – o facto de o laranjal ser “todo plantado de infinitas laranjeiras 
em ordem”. No laranjal, o plantio seguiu um ordenamento que facilitava o 
regadio por ação da gravidade. Este dado não é de somenos importância para 

64  Corografia do Reino de Portugal, ob. cit., p. 325.
65  Leonard Patrick Harvey, Islamic Spain, 1250 to 1500, London and Chicago: The University of Chicago Press, 
1992, p. 78. 
66  Ana Duarte Rodrigues, “The role of Portuguese gardens in the development of Horticultural and Botanical 
Expertise on Oranges”, in Journal of Early Modern Studies, Gardens as Laboratories, vol. 6 (1), 2017, pp. 74-79. 
67  Duarte Nunes Leão, Descripção do Reino de Portugal, Lisboa, Jorge Rodrigues, 1610, pp. 61v.-62. 
68  A escritura encontra-se na posse dos condes de Mesquitela e é particalmente publicada por Joaquim Ras-
teiro, ob. cit., p. 17. 
69  Segundo o título de compra da quinta por Brás de Albuquerque aos marqueses de Vila Real em 1528, o 
título de instituição do vínculo em 1558 e o tombo de 1630. 
70  Joaquim Rasteiro, Quinta e Palacio da Bacalhoa em Azeitão. Monographia Historico-Artistica, Inícios da Renascença, 
Lisboa: Imprensa Nacional, 1898, p. 73.
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a história da horticultura. Em 1701, Thomas Cox afirmava que as laranjeiras 
em Portugal eram plantadas como se do campo se tratasse71. Sabemos não ser 
totalmente verdade, pois já não era assim no “Laranjal do Rei” em Évora, mas 
na verdade o facto das laranjeiras serem plantadas alinhadamente evidencia 
um conhecimento de técnicas hortícolas mais avançado/sofisticado em ter-
mos agronómicos, mas também em termos estéticos72. 
O laranjal ganhou uma importância enorme quando Brás de Albuquerque 
construiu o passadiço que ligava o palácio à Casa de Fresco. As laranjeiras 
eram plantadas numa cota inferior para ser apreciadas a partir de um ponto 
de vista superior. Este era um artificio recorrente na arte islâmica dos jardins 
para emular tapeçarias73. Por exemplo, esta técnica foi muito utilizada nos 
jardins de Alhambra em que os canteiros eram sistematicamente plantados 
a 30cm abaixo no passeio, para quando as flores crescessem dar a sensação 
aos visitantes que se caminhava sobre tapeçarias. No Palais El Badi, em Mar-
raquexe, construído pelo sultão Ahmad al-Mansur, em 1578, depois da vitória 
na Batalha dos Três Reis, onde as laranjeiras se encontram plantadas em cota 
inferior, por forma das suas copas estarem à altura do visitante, ainda se pode 
apreciar o seu impacto ao nível dos sentidos.
Atualmente, as laranjeiras já não se encontram na Quinta da Bacalhoa, pelo 
que é difícil reconstituir o efeito que teria quando se passeava entre o palácio 
e a Casa de Fresco, pois apesar de fotografias antigas comprovarem a nossa 
leitura, nunca se consegue reconstituir plenamente a visão da cor e, sobre-
tudo, para sempre ficou perdido o efeito do perfume a flor de laranjeira que 
devia exalar neste local, marcas indeléveis da arte dos jardins islâmicos. 

71  Thomas Cox, Relação do Reino de Portugal, 1701/Thomas Cox, Cox Macro, Maria Leonor Machado de Sousa 
(coord.) and Maria João da Rocha Afonso (trans.), Lisboa: Biblioteca Nacional de Portugal, 2007, fl. 45. 
72 Ana Duarte Rodrigues, “The role of Portuguese gardens in the development of Horticultural and Botani-
cal Expertise on Oranges”, ob. cit., p. 78.
73 D. Fairchild Ruggles, Islamic Gardens and Landscapes, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2008.

Fig. 11 Palácio El Badi, Marraquexe. Fotografia da autora, 2014.
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Notas Finais
Influências clássicas e da cultura islâmica misturaram-se como uma teia por 
elementos arquitetónicos, mas também pela arte dos jardins. As influências 
islâmicas poderiam estar incorporadas desde o Al-Andaluz, mas parece-nos 
mais provável que tenham chegado devido às relações entre Portugal e o nor-
te de África nos séculos XV e XVI. Por outro lado, os contatos com Itália, a 
abundância de livros que circulavam entre nós veiculando a cultura clássica 
do Renascimento podem ter inspirado uma criação realizada de forma empí-
rica e original. 
Uma das ideias centrais com que se pretendeu refrescar a análise da quinta da 
Bacalhoa, consistiu em olhar para a quinta de recreio como essencialmente 
produtiva. Um dado chamou a minha atenção para este facto e nem sequer 
se referia à Quinta da Bacalhoa, mas à Quinta das Torres. No jornal Le Figaro 
de 29 de outubro de 1900 anunciava-se a venda da Quinta das Torres da se-
guinte forma: “il sera vendu aux enchères publiques, le 3 novembre prochain, 
à 11heures, au Tribunal civil de Lisbonne (...) UNE PROPRIETE RURALE, 
nommée Quinta da Torre, sise à Azeitão, commune de Setubal. Cette pro-
priété, située à 25 kilomètres au sud de Lisbonne, comprend une superfície 
de 1,930 hectares, et se compose de bois de pins, chênes-lièges, oliviers, vig-
nes et terres labourables, bâtiments de ferme et petite Maison d’habitation. Il 
y existe plusieurs sources d’eaux vives”74. Nem uma palavra sobre o magnífico 
palácio renascentista. O valor da quinta residia na sua área, terrenos florestais 
e terras produtivas. 
A Quinta da Bacalhoa era acima de tudo uma quinta produtiva, à qual sabia-
mente, com muito bom gosto, Brás de Albuquerque acrescentou ou redese-
nhou espaços de recreio. Contudo, se já se tinha considerado uma das quintas 
ao romano, no avant-garde estilo renascentista, os poucos indícios que temos 
também indicam que ali eram praticados os mais modernos processos hortí-
colas, nomeadamente na plantação do laranjal. 
O objetivo era sair da esfera de inquérito do historiador da arte, da perspec-
tiva do arquiteto paisagista, da procura do arquiteto, da leitura estilística e da 
análise das artes decorativas, e da procura do significado da quinta, para ficar 
mais perto do universo dos atores e dos saberes. Este inquérito dirigiu-se tanto 
aos proprietários e arquitetos, quanto aos cabouqueiros do tanque e aos hor-
telãos que plantaram o laranjal. Conclui-se que um enorme leque de profissio-
nais mais ou menos especializados participaram na construção da Quinta da 
Bacalhoa. Este estudo pretende, assim, abrir pistas para a investigação noutras 
direções, rumo ao estudo das espécies produtivas e saberes hortícolas, rumo aos 
jardineiros e lagareiros do azeite, mas também do vinho, sem nunca perder de 
vista que o gosto e interesses dos seus proprietários jogou no triunfo da quinta.

74  Le Figaro, Lundi 20 octobre 1900, p. 6.
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O maior valor da Quinta da Bacalhoa não reside em ser a quinta mais à italiana 
do Portugal quinhentista, mas por ser uma das quintas portuguesas mais sui 
generis de qualquer tempo. 
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OS PAÇOS DOS DUQUES DE AVEIRO EM SETÚBAL

João Vieira Caldas1

citua/ist/ul

Maria João Pereira Coutinho2

iha/fcsh/nova

Introdução3

Na actual frente norte da Av. Luísa Todi, em Setúbal, só a um olhar mais aten-

to desperta interesse a edificação que faz esquina para a Travessa das Lobas. 

Alinhada com a frente sul da antiga muralha, pela escala, pela altura dos pi-

sos, pela forma e dimensão das grandes janelas de sacada e pela larga varanda 

reentrante, parece ser o que sobra de uma antiga edificação palaciana.

É, de facto, o que resta do antigo e extenso Palácio dos Duques de Aveiro 

que, na sua qualidade de Mestres da Ordem Militar de Santiago da Espada, 

assumiram as antigas casas da Ordem, implantadas mais a nascente, como 

morada sua. Com o tempo, os duques foram sucessivamente melhorando e 

1  O autor do texto é investigador do CITUA, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa.
2  A autora do texto é investigadora do Instituto de História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Hu-
manas da Universidade Nova de Lisboa, onde desenvolveu o projecto de Pós-Doutoramento Pórtico: Estrutu-
ras de pedraria em fachadas de igrejas do distrito de Lisboa do domínio Filipino ao Terramoto, (SFRH/BPD/85091/2012), 
apoiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, com financiamento comparticipado pelo Fundo Social 
Europeu e por fundos nacionais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. 
3  Os autores agradecem a colaboração de: António Cunha Bento (LASA); Bruno Ferro (AFAR-CMS); Fátima 
Conde (1.ª CRPS); Francisco Borba (LASA); Inês Gato de Pinho (CERIS/IST/UL); Joaquim Moreira (AHM-
-CMS); José Carlos Pacheco Alves (Conservador, 1.ª CRPS); Maria do Céu Silva (Comissária, CD SETÚBAL); 
Maria João Frade (CASA DA AVENIDA); Pedro Pina (Vereador, CMS); Teresa Campos Coelho (CHAM/FCSH/
NOVA) e Viola da Silva (Comandante, CD SETÚBAL).
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ampliando para poente esse núcleo inicial até o conjunto edificado atingir 

uma inusitada extensão na frente sul, ao longo da muralha. O tardoz, porém, 

parece ter seguido ao sabor da oportunidade e do recorte das pré-existências 

e das propriedades, descrevendo um contorno estranhamente irregular que 

incluía espaços construídos e espaços a céu aberto. Parte do que se julga ter 

sido a última secção do palácio a ser construída é também o único troço ainda 

reconhecível, apesar de muito transformado, como tendo feito parte de uma 

estrutura arquitectónica palaciana.

O presente estudo, que faz parte de uma investigação mais alargada sobre o 

património arquitectónico dos Duques de Aveiro, surge na sequência de ou-

tra comunicação sobre O Palácio da Casa de Aveiro em Azeitão, apresentada em 

2017 no V Congresso Internacional Casa Nobre: Um Património para o futuro. É nos-

sa intenção continuar a contribuir para colmatar a lacuna que nos pareceu 

existir, no âmbito da história da arquitectura portuguesa, sobre a integração 

deste conjunto de edifícios no contexto da Época Moderna. O facto de ter-

mos compulsado um expressivo caderno de encargos relativos a obras no Paço 

dos Duques de Aveiro em Setúbal dá-nos hoje uma outra dimensão da impor-

tância, nesse arco cronológico, desta morada de casas cujas estruturas rema-

nescentes tivemos a oportunidade de observar à luz de nova documentação 

(Vide Anexo - Quadro). 

Assim, partindo de informações de autores como Rui de Pina (1501)4 e Garcia 

de Resende (1545)5, mas também dos testemunhos do cosmógrafo João Bap-

tista Lavanha (1619; 1621)6, de Gregório de Freitas (1740)7 e de João Carlos 

de Almeida Carvalho (1840-1897), no seu legado manuscrito8, procurámos 

reconstituir alguns aspectos menos conhecidos deste património arquitectó-

nico civil. Também as asserções de Alberto Pimentel na obra Memoria sobre a 

historia e administração do município de Setúbal (1877)9 e de Manuel Maria Portella 

em Notícia dos monumentos nacionais e edifícios e lugares notáveis do concelho de Se-

túbal (1882)10 foram significativas para a construção da memória desse conjun-

to habitacional. Já no séc. XX, o conjunto edificado foi merecedor da atenção 

4  BNP, Secção de Reservados, ALC. 292: Rui de PINA, Crónica de D. João II, 1501.
5  Garcia de RESENDE, Crónica de D. João II e Miscelânea, Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1973.
6  BA, Ms. 51-IX-8, fls. 165-173 v.º: Relação das festas do casamento de D. Ana Dória com o Duque de Torres 
Vedras por João Batista Lavanha. 12 de Julho de 1618; João Baptista LAVANHA, Viagem da Catholica Real Mages-
tade del Rey D. Filipe II N.S. ao Reyno de Portvgal e rellaçao do solene recebimento que nelle se lhe fez S. Magestade a mandou, 
Madrid, Thomas Iunti, 1621, p. 74.
7  BNP, Secção de Reservados, Cod. 208: Gregório de FREITAS, Memorias Geographicas e Historicas da Provincia da 
Estremadura, fl. 90 v.º.
8 ADS, Arquivo Pessoal de Almeida Carvalho, Casas da ordem; Paço do Duque, PT/ADSTB/PSS/APAC/E/0003.
9  Alberto PIMENTEL, Memoria sobre a historia e administração do município de Setúbal, Lisboa, Typ. de G. A. Gu-
tierres da Silva, 1877, p. 346.
10  Manuel Maria PORTELLA, Notícia dos monumentos nacionais e edifícios e lugares notáveis do concelho de Setúbal, 
Lisboa, Typographia de Mattos Moreira & Cardosos, 1882.
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de autores como: Conde de Sabugosa em Gente D`Algo (1915)11, Montalvão Ma-

chado em Setúbal sob o Domínio Filipino (1962)12, José Custódio Vieira da Silva 

na monografia Setúbal (1990)13, Fernando António Baptista Pereira no artigo 

“Sobre o Manuelino de Setúbal” (1990)14, Conceição Quintas em Monogra-

fia de S. Julião (1993)15 e Paulo Drumond Braga na dissertação Setúbal Medieval 

(1991; 1998)16. Neste novo milénio, Albérico Afonso Costa, no estudo História 

e Cronologia de Setúbal (1248-1926) (2011)17, Ana Cláudia Silveira, em “As casas 

da comenda mestral de Setúbal” (2016)18, e, mais recentemente, Carlos Mou-

ro e Horácio Pena, no artigo “O antigo Hotel Escoveiro” (2017) 19, aduziram 

novas informações sobre o local. Contudo, foi através de uma nova leitura dos 

manuscritos, da cartografia e dos espaços, que construímos a concepção que 

agora se apresenta (Fig. 1). 

11  Conde de SABUGOSA, Gente D`Algo, Lisboa, Livraria Ferreira, 1915, pp. 169-195. 
12  José Timóteo Montalvão MACHADO, Setúbal sob o Domínio Filipino, Separata de Arqueologia e História, 8.ª 
Série, Vol. IX, Lisboa, 1962.
13  José Custódio Vieira da SILVA, Setúbal, Lisboa, Editorial Presença, 1990, p.33.  
14  Fernando António Baptista PEREIRA, “Sobre o Manuelino de Setúbal”, in Setúbal na História, Setúbal, 
LASA, 1990, pp. 127-146.
15  Conceição QUINTAS, Monografia de São Julião, Setúbal, Junta de freguesia de São Julião, 1993, p. 57.
16  Paulo Drumond BRAGA, Setúbal medieval (séculos XIII a XV), Tese de mestrado em História da Idade Média 
apresentada à Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, [s.n.], 1991 e Setúbal Medieval, Setúbal, Câmara Municipal 
de Setúbal, 1998, pp. 47-48.
17  Albérico Afonso COSTA, História e Cronologia de Setúbal (1248-1926), 2011, Setúbal, Estuário / Instituto Po-
litécnico de Setúbal, pp. 114 e 120.
18  Ana Cláudia SILVEIRA, “As casas da comenda mestral de Setúbal”, in Luís Filipe OLIVEIRA (coord.), As 
Comendas Urbanas das Ordens Militares, Lisboa, Edições Colibri, 2016, pp. 65-83.
19  Carlos MOURO e Horácio Manuel PENA, “O antigo Hotel Escoveiro”, in O Setubalense, N.º 567, Ano IV, 4.ª 
Série, 2017, p. 14.

Fig. 1 Pormenor da Perspectiva da vila de Setúbal, vista da Casa do Trapixe no sítio de Tróia, de Teotónio Banha, 1827. 
© BNP, Secção de Iconografia, E.733 A.
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A génese: da tutela da Ordem de Santiago ao Ducado de Aveiro
Quanto à história deste património edificado, uma das primeiras datas que se 
refere aos Paços dos Mestres ou da Ordem, futuros Paços dos Duques de Avei-
ro, de Setúbal, é a de 1327, sucedendo-lhe a de 1339, quando o Paço já tinha 
um passadiço para a igreja de São Julião20. Também o ano de 1461, quando é 
mencionado por ser a residência de Nuno da Cunha, comendador de Alva-
lade e fidalgo da Casa do Infante D. Fernando (1433-1470)21, foi significativo 
para a história deste espaço habitacional. O local, onde os monarcas e seus 
parentes se sediavam quando passavam pela então vila de Setúbal, de acordo 
com os hábitos da época, foi ainda sobejamente referido pela historiografia, 
por ter sido o local onde D. Diogo (1451-1484), duque de Viseu, morreu, às 
mãos de D. João II (1455-1495), em 148422. 
Apesar de a documentação para este período ser escassa, é, ainda assim, sufi-
ciente para evidenciar a existência de uma importante campanha de obras du-
rante o mestrado de D. Jorge de Lencastre (1481-1550), nomeadamente entre 
os finais do século XV e 151623, com o objetivo de propiciar maior conforto às 
estadas dos Duques de Coimbra, através da reorganização do espaço de modo 
a aumentar a sua domesticidade e especialização funcional. Refere-se, desig-
nadamente, a nova cozinha, o guarda-roupa do Mestre, os aposentos privados 
da duquesa, a livraria e uma varanda, assim como se nomeiam trabalhadores 
ativos nessas obras, entre os quais os pedreiros Afonso Pires, Álvaro Fernan-
des, Fernão Garcia, João Moreira, João Favacho, Luís Afonso Ganso, Luís Vas-
ques e Pero Vasques24. Esta documentação, porém, não nos esclarece sobre a 
posição relativa dos compartimentos nem sobre a configuração geral do Paço.
Uma das primeiras descrições mais completas da sua implantação chega-nos 
através de uma Visitação da Ordem de Santiago, datada de 1510, que nos dá as 
confrontações do complexo construído, bem como as suas dimensões. Fica-
mos então a saber, a partir desse manuscrito, que os paços onde repousavam 
os mestres da ordem (e, nessa condição, a linhagem dos Duques de Aveiro 
que descende de D. João II por via de D. Jorge, Duque de Coimbra) partiam a 
norte com a Rua Direita, a sul com a muralha, ao levante com a casa de Mécia 
Cordovil até à rua que ia da Ribeira do Pescado ao Postigo de Martim Neto25 

20  Ana Cláudia SILVEIRA, op. cit., p. 76.
21  Rui de PINA, op. cit., Garcia de RESENDE, op. cit., ADS, Arquivo Pessoal de Almeida Carvalho, Casas da ordem; 
Paço do Duque, PT/ADSTB/PSS/APAC/E/0003, fl. 3 e Conde de SABUGOSA, op. cit. Almeida Carvalho remete 
para ANTT, Livro 5.º Odiana, fl. 39 (actual Leitura Nova, L.º 13).
22  Garcia de RESENDE, op. cit., p. 80.
23  Ana Cláudia SILVEIRA, op. cit., p. 80
24  Ana Cláudia SILVEIRA, op. cit., p. 80.
25  Sobre o Postigo de Martim Neto, Almeida Carvalho escreve o seguinte: “Postigo de Martim Neto, assim 
chamado em 1510, parece ter sido o que esteve mui proximo à porta da Ribeira, e do lado poente desta. Este 
postigo foi porem fechado, e ja em 1545 o estava havia muito tempo, como allegava João Vaz, a quem em carta 
de 15 de setembro de 1546, se concedeu um vao que ficava na muralha no logar em que estivéra o dito postigo. 
Num documento de 1510 falla se do postigo de Martim Neto, que estava na rua que ia da ribeira do pescado para 
o mesmo postigo, e que desta rua e do postigo se ia á rua direita. Hia se pela asinhaga que ficava por detras da 
capella mór da igreja de S. Julião, como se dice noutro documento do referido anno”.; cf. ADS, Arquivo Pessoal 
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(aglutinado na malha urbana por volta de 1545) e a poente com o adro da 
igreja de São Julião26. A mesma localização é também consistente com a da 
Visitação da ordem de 1614, quando, a propósito da descrição do coro da igreja 
de São Julião, se refere que esse espaço tinha toda a largura da igreja sobre a 
porta principal e que estava repartido em três partes: a primeira parte era da 
largura da nave do meio e era para os padres rezarem os ofícios divinos; pos-
suía assento e respaldo de bordo; a segunda parte, a norte, era uma espécie de 
arrumos, onde estavam os órgãos e “huns almarios e gauetas de bordos grandes onde 
se guarda ornamentos” e a sul estava um espaço “todo despejado”, que tinha duas 
portas: uma que dava para o “Coro da Metade” e outra para os “Paços do Mestre”27. 
Apesar da falta de precisão das confrontações e da dificuldade em serem 
“sobrepostas” à cartografia antiga, depreende-se que, numa primeira fase, o 
núcleo habitacional do Paço dos Mestres e descendentes de D. Jorge ter-se-á 
localizado do lado oriental da Praça do Sapal, alinhando a sul com a muralha 
e, de algum modo, envolvendo a cabeceira da Igreja de São Julião, única for-
ma de vir a confrontar a norte com a Rua Direita.  Passe o hermetismo das 
confrontações, que uma provável repetição com os pontos cardeais trocados 
vem ajudar a confundir, contribuindo para a imprecisão da implantação, não 
há dúvida que se referem aos “Paços Velhos”, por oposição aos “Paços Novos” 
que emergiram do lado ocidental e vieram a entestar na Travessa das Lobas. 
Coadjuva esta interpretação o facto de no “Caderno de Ramos que andão aparta-
dos das Rendas da missa mestral na villa de setuval e seu termo” se fazer menção ao “Ramo 
das botiquas na ditta villa” que se localiza “na rua direita defronte do paço velho”28, bem 
como a descrição de Gregório de Freitas, de 1740, que refere: “Os paços da casa 
de Aveiro estão junctos á igreja de S. Julião, para onde tem passagem, e tribuna. A parte 
antiga desta caza, que tem uma bôa varanda está da parte do mar, e do lado da terra, sobre 
a praça do sapal, tem um quarto novo com formosas salas.”29 Constituem, portanto, 
os Paços Novos todo um conjunto de obras que foram levadas a cabo a partir 
do período filipino, que acrescentam “quartos novos” e rematam numa habi-
tação com características seis-setecentistas.

de Almeida Carvalho, Postigos, PT/ADSTB/PSS/APAC/P/0195. Sobre essa azinhaga vide Declaração e planta da vila e 
porto de Setúbal atribuída a Felipe Tersio ou ao capitão Fratino; ANTT, Casa de Cadaval, n.º 29: Descrição e plantas da 
costa, dos castelos e fortalezas, desde o reino do Algarve até Cascais, da ilha Terceira, da praça de Mazagão, 
da ilha de Santa Helena, da fortaleza da Ponta do Palmar na entrada do rio de Goa, da cidade de Argel e de 
Larache, fls. 75v.º-76; publ. por António Martins QUARESMA, Alexandre Massai. A “Escola Italiana” de engenharia 
militar no litoral alentejano (séculos XVI e XVII), Sines, Centro Cultural Emmerico Nunes, 2007.
26  “Item tem a ordem nesta villa [Setubal] huuns paaços, em que pousam os mestres [da ordem] que partem ao norte com 
Rua ppublica djreita e ao sull emtestam no muro que estaa sobre ho mar e ao leuamte correm de lomgo do dito muro ate as 
casas de meçia cordovill [Meçia Cordovill] ate emtestar na Rua que vay da Ribeira, do pescado pera o postigo de martim neto 
[Martim Neto] e partem mais ao leuamte com a Igreija e adro de sam giãão [S. Julião] e ao ponemte partem com Rua que vay 
do dito postigo, de martjm neto [Martim Neto] dar na Rua djreita, os quaaes paaços tem de comprido do norte ao sull medidos 
pela parede de foora de lomgo da Rua do dito postigo, quaremta e quatro varas, e quarta e de leuamte a ponemte de lomguo da 
Rua direita, quatorze varas e meia e mais de leuamte / a ponemte per baixo do arco que vay ter aa Ribeira do pescado vymte e 
noue varas e meia // ” ; cf. ANTT, Ordem de Santiago e Convento de Palmela, L.º 148, fl. 74.
27  ANTT, Ordem de Santiago e Convento de Palmela, Tombo de Bens - Primeira Parte, fl. 315.
28  Idem, Ibidem, fls. 12-12 v.º.
29  BNP, Secção de Reservados, Cod. 208, (...), fl. 90 v.º.
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O apogeu: Sob a égide dos Filipes e dos primeiros monarcas 
da dinastia de Bragança
Desconhecendo-se a data exacta da construção de sabor seis-setecentista 
que hoje se assume como sendo os Paços dos Duques de Aveiro, sabemos, 
no entanto, que este aglomerado resultou da sucessiva aquisição de terrenos 
que, por motivos ainda por apurar, terá conduzido à expansão da habitação 
para poente. Com efeito, uma das primeiras transformações que ocorreram 
na centúria de Seiscentos está relacionada com uma licença camarária que o 
Duque30 solicita, em 1617, para a abertura de uma porta na muralha, que tinha 
por objectivo dar serventia às estrebarias que ficavam por trás da igreja de São 
Julião, por forma a evitar a indecência de atirar os estercos pelas portas que 
ficavam “defronte” da igreja31. O requerimento foi aprovado com a reserva de, 
em caso de guerra, o Duque ficar obrigado a fechar essa porta. 
O edificado do tempo é referido como “antigo e acanhado”, o que terá levado à 
construção de um corpo com “novas e formosas salas” que se concluía por 161832. 
A renovação incluiria também a construção de um jardim na praia, frente aos 
paços, para o que o Duque de Aveiro terá requerido à Câmara, nesse mesmo 
ano, licença para o fazer. Todavia, parece não ter conseguido levar avante os 
seus intentos devido à oposição do povo que considerava públicos os terrenos 
a ocupar ou já ocupados (pois, para afirmar a sua pretensão, o Duque mandou 
demarcar com estacaria a área desejada para jardim)33.
Coincidindo essa data com a do casamento de D. Jorge (1594-1632), futuro 
Duque de Torres Novas, filho de D. Álvaro de Lencastre (1540-1626) e de D. 
Juliana de Lencastre (1560-1636), com D. Ana Dória (1605-1620), filha dos 

30  Possivelmente D. Álvaro de Lencastre (1540-1626).
31  “Em 1617 requeria Luis Alvares por parte do Duque de Aveiro, que a Camara de Setubal concedesse licença para se abrir 
uma porta no muro das casas do Duque afim de dar serventia ás estrebarias, que estavam da parte da travessa que ficava por 
detras da igreja de S. Giam, evitando se assim a indecencia de se tirarem os estercos pelas portas que ficavam de fronte da egreja. 
A Camara a 20 de maio daquelle anno concede a licença pedida, con tanto que o procurador em nome do Duque se obrigasse a 
fechar a nova porta no / fl. 29 v.º / muro, por sua custa, quando se desse guerra.”; ADS, Arquivo Pessoal de Almeida Carvalho, 
Casas da ordem; Paço do Duque, PT/ADSTB/PSS/APAC/E/0003, fls. 29-29 v.º. Remete para o Arquivo da Câmara 
Municipal de Setúbal, Livro de Vereações de 1617, fl. 90.
32  “O Palácio ou casa dos Duques de Coimbra (Aveiro riscado) estava proximo a igreja de S. Giam, para a qual tinha uma 
tribuna reservada. A muralha da fortificação ficava em frente do palacio e do lado do Sul, correndo as casas ou aposentos pelo 
Nascente, Norte e Poente da muralha entre o qual e os mesmos aposentos estava o pateo ou terreiro do paço.
A construção era antiga e acanhada. Só pelos annos de 1618 é que se acabaram as obras novas e formosas salas do lado do norte, 
que a deitavam sobre a praça do sapal: uma do lado do sul sobre a praia  // nada haviam alem das muralhas com suas ameias e 
seteiras e dois altos cubellos, como vê da planta da mesma villa, tirada a 1643. Depois nos dois cubellos construiram casas em dous 
andares, e lojas com janellas e portas para a praia e entre esses cubellos sobre a muralha fes-se uma extensa varanda. El Rey Dom 
Jose fes doação deste palacio, com faculdade de o poder vincular ao tenente general governador das armas e justiça do porto João 
de Almada e Mello [senhor de Soto d`El Rey] e assim // assim ficou a pertencer aos Viscondes de Vila Nova de Souto d`El Rey, 
e seus descendentes. A maior parte do palacio veio a terra pelo terreno (sic) de 1755, ficando apenas de pé, ou sendo reparados os 
quartos que ficaram do lado poente com frente para a praia, assim como a varanda; tudo mais ficou em ruina, e assim continuou 
até 1836, em que a Camara municipal os demoliu. Hoje o palacio passou a pessoas estranhas a casa de Souto d`El Rey”; ADS, 
Arquivo Pessoal de Almeida Carvalho, Casas da ordem; Paço do Duque, PT/ADSTB/PSS/APAC/E/0003, fls. 32-32 v.º. 
Remete para o Arquivo da Câmara Municipal de Setúbal, Livro de Vereações de 1618, fl. 170 v.º, 191 e 195. 
33  “Em 1618 o Duque d`Aveiro quis fazer um jardim na praia defronte das suas cazas, e parece que requerera á Camara nesse 
sentido, ou tentou logo faze lo. O povo porem oppoz se dizendo que o Duque não podia occupar o terreiro da praia, que era pu-
blico. Mas o Duque depois mandou tapar o terreno que queria para o jardim com estacaria.”; ADS, Arquivo Pessoal de Almeida 
Carvalho, Casas da ordem; Paço do Duque, PT/ADSTB/PSS/APAC/E/0003, fl. 30. Remete para o Arquivo da Câmara 
Municipal de Setúbal, Livro de Vereações de 1618, fls. 170 v.º e 195. 
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Príncipes de Melfi e sobrinha do Duque de Tursi, somos levados a colocar a 
hipótese deste matrimónio ter possivelmente estado na origem da renovação 
e expansão da propriedade34. Todos os melhoramentos em torno dos Paços de 
Setúbal seriam bem justificados para esse enlace, que durou vários dias e trou-
xe a Setúbal importantes membros da nobreza portuguesa e genovesa, que se 
apresentaram num banquete onde vinte e quatro pratos foram servidos por 
um trinchante e quatro manteeiros, mestres de sala, porteiros de cana, ma-
ceiros e outros serviçais e que foi acompanhado por vários saraus com música 
de trombetas e charamelas, e danças. Fizeram-se cortejos, compostos pelo 
governo da terra, juízes e vereadores, fidalgos italianos e portugueses. A noiva 
envergou um colar e uma cinta que tinham pertencido a D. João II (1455-1495), 
fundador da linhagem que deu origem à Casa de Aveiro e trisavô do Duque D. 
Álvaro, e o coche no qual percorreu as ruas da vila foi puxado por seis cavalos 
frisões russos e foi conduzido por dois cocheiros com suas marlotas35. 
O anterior acontecimento foi seguido pela vinda de Felipe II (1578-1621) ao 
reino de Portugal, em 1619, cuja estada nos Paços do Duque em Setúbal foi 
relatada pelo cosmógrafo João Baptista Lavanha (1555-1624), que salientou o 
facto de nessa vila se encontrarem vestígios dos tanques onde se salgavam os 
atuns e outros pescados, assim como outras ruínas da Antiguidade de onde 
se extraíram “estatuas, columnas, & muitas inscripçoes” que então se “conservavam” 
nas casas do Duque de Aveiro 36. 
Em 1668, aquando da viagem de Cosme de Médicis (1642-1723), a crer nos 
desenhos de Baldi que constituem o relato desenhado dessa jornada, o con-
junto (quer a parte nova, quer aquela velha) não sobressaia na muralha37. Já na 
segunda metade da centúria de Seiscentos, deverão ter sido impostos novos 
facies, possivelmente aproximando aquele corpo mais a poente da feição que 
mostravam outras casas da família em Lisboa, a saber: as fachadas viradas ao 
Tejo, ou ao jardim, de Belém, da Esperança e do Campo Pequeno. Com efeito, 

34  BA, Ms. 51-IX-8, fls. 165-173 v.º:  Relação das festas do casamento de D. Ana Dória com o Duque de Torres 
Vedras por João Batista Lavanha. 12 de Julho de 1618; ref. por António-Paulo Ubieto ARTUR, “Aportação à 
biografia de João Baptista Lavanha”, in Revista da Universidade de Coimbra, Vol. XXXVI, Coimbra, 1991, p. 303.
35  Idem, Ibidem.
36  No relato da viagem que Filipe II fez ao reino de Portugal, menciona-se: “SETUVAL (...) onde ainda oje 
se  vem os vestigios // dos tanques em que se salgavão os Atuns, & outros pescados, & apparecem as ruinas de 
outros edificios de aquelle Cidade, & dellas se tirão estatuas, columnas, & muitas inscripções, que entre outras 
antiguidades dignas de eterna memoria se conservavão na casa do Duque de Aveiro “ e “Tal & tam insigne 
he a villa de Setuval, na qual fez sua Magestade a entrada o primeiro dia de Outubro, saindo do Mosteiro de 
S. Francisco (...). A Porta Nova da villa lhe fez a pratica o Iuiz de fora, o Vereador mais antigo lhe entregou as 
chaves, os outros o receberão debaixo de hum rico palio, & o Duque de Aveiro como Alcaide mòr, descuberto o 
prometeo pela redea do cavallo; hião diante de Sua Magestade muits danças, pelas, & folias, chegou à Igreja de 
S. Maria da Graça que he a Matriz, à sua porta o aguardava D. Iorge de Mello Prior mor da Ordem de Santiago 
vestido em Pontifical, que lhe deitou agoa benta; entrou fez oração, de onde se veio apear as casas do Duque de 
Aveiro, que são da ordem, fundadas pelo Mestre de Santiago seu Avo, filho del Rei D. João II & renovadas pelo 
Duque, as quaes estavão ricamente concertadas. Aquella noute houve luminarias por toda a vila, a seguinte as 
fizerão os pescadores no Mar nas suas barcas, & de dia huma copiosa pescaria ao pée das janelas do Paço.”; cf. 
João Baptista LAVANHA, op. cit., p. 74.
37  Angel Sánchez RIVERO y Angela Mariutti de Sánchez RIVERO, Viaje de Cosme de Médicis por España y Portugal 
(1668-1669), Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, [1933], Estampa LI.
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ao observar-se a iconografia coeva, como o grande Panorama de Lisboa em Azule-
jo38, onde se fixou a provável aparência das casas de Belém e da Esperança, ou 
o registo pictórico do Museu de Lisboa, de 1759, com a chegada da Junta da In-
confidência ao lugar onde se havia de arrasar e salgar o chão das propriedades39, 
compreende-se o recurso a um modelo arquitectónico onde a vista era o mote 
para a construção de amplas varandas enquadradas por torreões. 
A formalização desse corpo é compatível com a cronologia de um exaustivo 
caderno de encargos, onde se registaram as intervenções na residência de Se-
túbal, entre 1673 e 1729, dos mestres pedreiros Jerónimo Nunes, Francisco 
Gomes e Domingos Ribeiro, do pintor Sebastião da Costa, que tratou de 150 
janelas do Paço, de vários ladrilhadores e dos oleiros de azulejo brutesco Do-
mingos Leitão, Francisco dos Santos e António Pinheiro. Refere-nos também 
obras na “gallaria”, na cozinha e na varanda, para onde se encomendaram 2101 
côvados (2101x45cms=945,45metros) de “lagens do Norte” a Rodrigo Vandat-
sellar (que, apesar da aparente corruptela da grafia, aventamos poder ser Van 
Zeller) 40. 
Note-se, quanto a Jerónimo Nunes, que pertenceu à irmandade de oficiais 
mecânicos de Nossa Senhora da Doutrina da Igreja de S. Roque de Lisboa 
(1667), que foi um dos mestres pedreiros e arquitectos que emitiram parecer 
sobre a obra da frontaria da igreja do colégio de Santo Antão-o-Novo (1672), 
tendo ainda realizado obras em casas da irmandade de Nossa Senhora do 
Loreto (1676) e concretizado o frontispício da igreja de Nossa Senhora dos 
Mártires, onde o mestre pedreiro Manuel Nunes, seu pai, morador ao Poço, 
figura como fiador (1684). No âmbito da sua actividade profissional executa 
ainda várias obras na igreja de Santa Catarina do Monte Sinai (1691-1693), 
bem como no colégio dos Dominicanos Irlandeses de Nossa Senhora do Ro-
sário (igualmente conhecido por colégio do Corpo Santo), segundo expressa 
no seu testamento onde também consta a referência às dívidas que “condessa 
de Cocolim e o marquês de Fronteira” tinham contraído consigo (1696) 41. 
Já Francisco Gomes é seguramente aquele que, embora morador em Lisboa, 
junto à Travessa do Desterro, na Rua dos Anjos, empresta 200 mil réis a Fran-
cisco Dias Queimado e sua mulher Isabel de Oliveira, sendo “por ora asistente 

38  MNAz, N.º 1. Este conjunto foi alvo do projeto Lisboa em Azulejo antes do Terramoto (PTDC/EAT-
-EAT/099160/2008), do Instituto de História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Uni-
versidade NOVA de Lisboa e da Rede Temática de Investigação em Estudos de Azulejaria e Cerâmica João 
Miguel dos Santos Simões do Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 
e encontra-se disponível em http://lisboaemazulejo.fcsh.unl.pt/.
39  MC.PIN.0897.
40  BA, Ms. 54-XI-46, n.º 21. Vide quadro em anexo.
41  Trata-se de Jerónimo Nunes, que foi morador na Rua da Cruz, junto ao mosteiro de Nossa Senhora de Jesus 
ou Rua de Nossa Senhora de Jesus, freguesia de Santa Catarina do Monte Sinai e, depois, na Rua da Ferraria, 
freguesia de São Julião de Lisboa. Foi casado duas vezes, primeiro com Isabel Coelha, de quem teve três filhos, 
e depois com Luísa Ferreira; cf. Maria João Pereira COUTINHO, A Produção Portuguesa de Obras de Embutidos de 
Pedraria Policroma (1670-1720), Tese de Doutoramento em História (Especialidade em Arte, Património e Res-
tauro) apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Vol. II, Lisboa, [s.n.], 2010, pp. 434-436. 
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nesta dita villa [de Setúbal]” (1692) 42. Por fim, no que aos mestres pedreiros 
mais nomeados no contexto destas obras se refere, figura Domingos Ribei-
ro, como morador a Santa Ana, na Rua do Adro, mas que também aparece 
como residente junto à Tinturaria, perto da igreja da Conceição.  Conhecido 
por ter realizado a empreitada da reedificação da igreja de Santa Justa (1671-
1676), foi também outro dos intervenientes no célebre parecer sobre a obra 
da frontaria da igreja de Santo Antão-o-Novo (1672). Realizou obras na igreja 
da Conceição (1673) e na igreja de Nossa Senhora do Socorro (1674), e tor-
nou-se membro da irmandade de Nossa Senhora da Doutrina da igreja de São 
Roque de Lisboa (1677).  Desempenhou ainda outros trabalhos na área da 
arquitectura civil, como o da construção das casas de Jerónimo Fernandes, ca-
valeiro professo da Ordem de Cristo, na Rua dos Sete Cotovelos (1687) 43. Dos 
vários ladrilhadores e dos oleiros de azulejo brutesco, destacamos o nome de 
Francisco dos Santos, morador na Rua Direita a São José, em Lisboa, acerca 
do qual também sabemos ter pertencido à irmandade de Nossa Senhora da 
Doutrina da Igreja de São Roque de Lisboa (1691)44. 
Pela mesma altura terá estado ainda por Setúbal o afamado Padre Francisco 
Tinoco da Silva, pois, em 1711, é-lhe dada uma mercê régia por ter ido “tres vezes 
a Setuval exa/minar as muralhas, sondar a Barra e fazer a planta / dos Passos do Duque 
de Aveiro”45. Esse dado, equacionado no contexto do que se sabe ter sido o per-
curso profissional desse notável tracista, tanto na qualidade de aprendiz de ar-
quitectura como de medidor das obras reais (1678) e de mestre da aula do Paço 
da Ribeira (1683)46, actuante em edificações como os próprios Paços da Ribei-
ra, nos de Alcântara, nas quintas do Marquês de Marialva e do Conde de Vila 
Nova de Portimão, em Marvila47, e, segundo descoberta recente, no Paço Ducal 
de Vila Viçosa48, permite-nos aventar a hipótese de ter sido o responsável pela 
tentativa de regularização do aspecto deste aglomerado, à semelhança da prá-
tica desenvolvida por si, mas também por outros arquitectos de nomeada, nos 
finais de seiscentos e inícios da centúria seguinte, em várias casas senhoriais. 
Toda esta transformação arquitectónica, expressão da abastança da Casa de 
Aveiro nessa época, terá sido promovida por D. Gabriel de Lencastre (1667-
1745), filho da insigne pintora D. Maria de Guadalupe de Lancastre y Carde-

42  Idem, Ibidem, p. 390. 
43  Idem, Ibidem, pp. 459-461.
44  Maria João Pereira COUTINHO, Sílvia FERREIRA, Artistas e Artífices da Lisboa Barroca. A Irmandade de Nossa 
Senhora da Doutrina da Igreja de São Roque, Lisboa, Esfera do Caos Editores, 2014, p. 164.
45  ANTT, Chancelaria de João V, Lº 58, fls. 247 a 248 v.º; publ. por Teresa Campos COELHO, Os Nunes Tinoco, 
uma dinastia de arquitectos régios, Tese de Doutoramento em História de Arte, especialidade História da Arte da 
Idade Moderna, apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Vol. 
II, Lisboa, [s.n.], 2014, pp. 115-119.
46  Horácio Manuel Pereira BONIFÁCIO, “TINOCO, família”, José Fernandes PEREIRA (dir.), Dicionário da 
Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, pp. 483-484. 
47  Teresa Campos COELHO, op. cit., pp. 115-119.
48  Susana Varela FLOR, Pedro FLOR, Retratos do Paço Ducal de Vila Viçosa, Col. Livros de Muitas Cousas, Vila 
Viçosa, Fundação da Casa de Bragança, 2018, p. 94.
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nas Manrique (1630-1715)49, tendo sido, provavelmente, conhecida de perto 
por D. João V (1689-1750) que esteve em Setúbal em 1712, por ocasião da co-
nhecida visita à ermida do Bonfim50. 
Da vasta área que chegou a ocupar, nos tempos de apogeu, o Palácio dos Du-
ques de Aveiro em Setúbal, com uma frente que ia desde as edificações adja-
centes à antiga Porta da Ribeira, a nascente, até ao Postigo das Lobas, a poen-
te, destaca-se hoje, tal como assinalámos anteriormente, o prédio que entesta 
com essa última referência viária, único vestígio da antiga construção palacia-
na. Se desprezarmos esporádicos vestígios materiais porventura ainda escon-
didos em paredes dos prédios situados entre a Igreja de São Julião e a Av. Luísa 
Todi, ou eventuais descobertas decorrentes de futuros trabalhos arqueológi-
cos, este edifício representa também a memória possível dos tempos áureos 
das últimas décadas do século XVII e das primeiras do século XVIII (Fig. 2).

49  José da Cunha TABORDA, Regras da arte da pintura, Lisboa, Impr. Regia, 1815, pp. 205-207. 
50  “Determinado El Rei a satisfazer huma promessa que tinha feito ao = Senhor Jesus do Bom-fim = pelas 
melhoras que seu Pai alcançou quando esteve gravemente enfermo, e demorou-se na villa de Setubal, onde 
fica a Ermida desta milagrosa Imagem, ordenou, que lhe fossem assistir os Grandes do Reino; e se avisou ao 
Marquez de Fontes, aos Condes de Coculim, Redondo, Pombeiro, S. Lourenço, Ericeira, Unhão, e Villar-Maior, 
que se achavão em Lisboa, e logo passárão para Azeitão. O Mordomo-Mór mandou ir Moços da Câmara, e o 
Capitão da Guarda aos Archeiros.
Sahio El Rei de Azeitão em hum Sabbado 20 do referido mez [de Junho] de tarde com seus irmãos os Infantes 
D. António, e D. Manoel, deixando de o acompanhar o Infante D. Francisco, por ficar molesto de cama.
Os moradores da Villa de Setubal, que he huma das principaes do Reino, alvoroçados com a noticia d`El Rei 
a querer honrar com a sua  / p. 26 / Real presença, lhe pedirão fosse com entrada pública; o que El Rei benig-
namente lhe concedeo: para o que se ordenou se despuzesse tudo na antiga forma praticada neste Reino em 
semelhante occasião. Chegou El-Rei á Ermida do Senhor do Bom-fim, com os Infantes, e feita a oração, e cum-
prida a promessa, ordenou, que os Infantes se recolhessem ao Paço da Villa em coche, por estar mui ardente ao 
Sol daquelle dia, acompanhados do Conde de Valladares, que lhes assistia.”; cf. Fr. Cláudio da CONCEIÇÃO, 
Gabinete Histórico, Tomo VI, Lisboa, Impressão Régia, 1820, pp. 25-26

Fig. 2 Vista exterior do antigo Paço dos Duques © Fotografia dos autores.
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Apesar das múltiplas ocupações e decorrentes transformações que desde en-
tão sofreu, conserva dessa época a já referida fachada dominada por uma va-
randa enquadrada por dois corpos torreados — aqui desiguais por terem resul-
tado da adaptação de cubelos da antiga muralha medieval — a demarcação do 
piso nobre através da escala das janelas e da feição classicizante das respectivas 
molduras, ou as gárgulas ainda presentes na fachada virada a norte (Fig. 3). De-
verão ser ainda desse período os compartimentos do piso térreo sobre cujas 
abóbadas assenta a grande varanda, o perímetro do salão (hoje subdividido) 
servido por esta e várias das grossas paredes que, de um modo irregular, reve-
lam alguma da antiga compartimentação, mas também que, mesmo essa, já no 
seu tempo resultou da adaptação de pré-existências (Fig. 4). No que respeita à 
estreita escadaria que, saindo do primeiro compartimento abobadado, acede 
directamente ao salão, a sua forma e o seu estado actual, nomeadamente no 
que se refere a materiais de construção e acabamento, não permitem aduzir 
quaisquer certezas. Pode ter sido construída neste mesmo período ou ser já 
uma substituta de outra então construída, mas, pela sua posição no edifício, 
pela relação com a varanda e com o salão e, sobretudo, pela sua articulação 
com os pavimentos de arranque e de chegada, aponta para uma pré-existência 
integrada nas grandes obras da viragem dos séculos XVII para XVIII. Nada im-
pede, porém, que seja simplesmente um resultado das muitas transformações 
que os acessos verticais tiveram necessariamente de experimentar para servir 
as diversas mudanças de função dos séculos XIX e XX (Fig. 5). 

Fig. 3 Vistas exteriores do antigo Paço dos Duques © Fotografias dos autores.
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Fig. 4 Reconstituição hipotética do edifício remanescente. Planta do piso 1, tendo por base levantamento dos 
autores. © Ana Rita Gonçalves.

Fig.5 Reconstituição hipotética do edifício remanescente. Planta do piso 2, tendo por base levantamento dos 
autores. © Ana Rita Gonçalves.
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A decadência: Do terramoto de 1755 à actualidade
Com o terramoto de 1 de Novembro de 1755, os prédios urbanos da Casa de 
Aveiro ficam muito arruinados, tal como se pode comprovar numa ordem do 
Duque, datada de 9 de Setembro de 1756, para se ir a Setúbal à casa de José 
António de Vasconcelos e pedir-lhe as chaves do quarto em que assistia e das 
“logeas” que ocupava nos Paços dessa vila, para nelas se recolherem as madei-
ras e mais coisas necessárias para a reparação dos mesmos, arruinados pelo já 
mencionado megassismo. A mesma missiva informa-nos ainda que se devia 
notificar o Capitão Vasco Manuel, para despejar, nos três dias seguintes, “as 
casas baixas do quarto novo”51. Numa outra carta, redigida pelo Duque de Aveiro 
— D. José de Mascarenhas e Lencastre (1708-1759) — em Belém a 4 de De-
zembro de 1756, para Francisco António da Costa, escrivão do Almoxarifado 
de Azeitão e Setúbal, ordena-se que se dê ao guardião do convento de Nossa 
Senhora de Alferrara a chave de uma das casas situadas debaixo da varanda 
dos Paços, para servir de enfermaria aos religiosos do mesmo convento e do 
de Nossa Senhora da Arrábida52. 
Da interpretação destes documentos, depreende-se que a zona em que José 
António Vasconcelos “assistia”, e, certamente, as “logeas” que ocupava, se si-
tuavam nos Paços Velhos, que teriam ficado mais arruinados e apenas servi-
riam para armazenar materiais destinados às obras de reconstrução e repara-
ção. Pelo contrário “as casas baixas do quarto novo”, de construção mais recente 
e parcialmente abobadada (pelo menos as casas que se situavam por baixo da 
varanda, mas não eram as únicas), não teriam sofrido grandes danos, tendo, 
consequentemente, sido destinadas a fins assistenciais. Finalmente, a 28 de 
Julho de 1757, emite-se um alvará pelo qual se faz mercê a Pedro da Silva para 
desempenhar as funções de Mestre Pedreiro das obras dos Paços de Azeitão e 
Setúbal, precisamente confirmando a urgência de obras53, e, a 3 de Agosto de 
1757, idêntico alvará faz mercê a António Machado, desta vez na qualidade de 
Mestre Carpinteiro54. Não se especifica, porém, quais as necessidades de cada 
um deles nem as prioridades das obras a realizar no “quarto velho” e no “quar-
to novo” dos Paços de Setúbal ou nos Paços de Azeitão, ficando por esclarecer 
se essas prioridades foram estabelecidas em função do grau de destruição de 
cada um deles, ou em função do seu grau de importância na perspectiva do 
Duque de Aveiro. O destino dessas edificações leva-nos a crer que os Paços 
Velhos só terão tido as reparações indispensáveis para continuarem a servir 
de armazém, dado que, conforme se pode depreender da iconografia subse-
quente, entraram em degradação progressiva até serem parcialmente demo-
lidos pela edilidade. A parte restante, à frente da Igreja de São Julião, cuja 

51  BA, Ms. 54-XI-45, n.º 8, fls. 23-23 v.º.
52  Idem, Ibidem, fls. 7 v.º-8.
53  Idem, Ibidem, fls. 38 v.º-39.
54  Idem, Ibidem, fls. 38 v.º-39.
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propriedade terá sido alienada em data incerta, foi reutilizada para diferentes 
funções e, mais tarde, cada fracção deu lugar a um prédio de habitação com 
vários andares.
Com a extinção da Casa de Aveiro, em 1759, os bens da família são sequestra-
dos e, relativamente àqueles de Setúbal, uma fonte manuscrita esclarece: “Os 
Palacios de Setubal se entende serem da Ordem de Santhiago e parece que corria pleito 
com o Procurador da Coroa que não só os pedia, mas tambem o Paul dos quinhentos por 
serem comprados com dinheiro del Rei.”55 Essa situação, dúbia, relativamente aos 
proprietários, é também mencionada num dos livros de pagamentos da Dé-
cima da freguesia de São Julião, datado de 1762, onde os prédios localizados 
no “Largo do Paço, chamado do Duque” são referidos como sendo propriedades 
“de casas nobres que pertence aos bens socrestrados da Casa de Aveiro”, que nada pa-
gavam por serem “bens da Ordem pertencentes a Sua Majestade como Grão Mestre, 
cuja administração se acha ao presente no Juízo da Inconfidência”56. Já aquelas que se 
encontravam na Travessa de São Julião, pertenciam nessa data a Ana Inácia, a 
Vicente Gomes Parrela57, ao Reverendo Padre Manuel Belo (que nada pagava 
por constar da relação dos Bens Eclesiásticos) e a D. Antónia Teresa de Almei-
da, confirmando, assim, a anterior alienação desse património por parte da 
Casa de Aveiro, ou da Ordem Espatária58.
Com efeito, só entre 1769 e 1772, com a mercê que D. José I (1714-1777) faz a 
João de Almada e Melo (1703-1786), Senhor de Souto d`El Rei59, de um con-
junto de bens que anteriormente pertenciam à extinta Casa de Aveiro, onde 
se inclui a parte mais recente do palácio de Setúbal, ordenando que se jun-
tasse tudo num só vínculo, ficando, porém, o domínio directo reservado ao 
mestrado da Ordem de Santiago, conforme carta de 19 de Junho de 1769, é 
que a situação desta parcela parece ficar resolvida60. Todavia, as questões ju-
rídicas em torno deste património não ficam ainda totalmente esclarecidas 
nesta data, como veremos mais adiante. 

55  AHTC, Junta da Inconfidência, Mç. 90, Doc. 293/16; publ. por Luiz de Bivar GUERRA, Inventário  
e sequestro da Casa de Aveiro em 1759, Lisboa, Tribunal de Contas, 1952-1954, p. 287.
56  ANTT, Impostos, Setúbal, Freguesia de São Julião, L.º 6122, fls. 62 v.º-63.
57  Vicente Gomes Parrela, importante proprietário da Setúbal Setecentista, herdeiro de Manuel Proste 
e  detentor do prédio onde hoje se situa a Casa da Avenida, cuja entrada era feita pela travessa de São Julião. 
Esse imóvel manteve-se até hoje na posse da família, como, aliás, testemunham as iniciais de J[osé] C[arlos] 
P[arrela] S[oares] na porta rasgada para Rua da Praia, com decoração datável de 1897. Sobre esta família con-
sulte-se todo um conjunto de informações constantes em ADS, Fundo Judicial, Tribunal Judicial da Comarca 
de Setúbal, PT/ADSTB/JUD/JORSTB/005/00159: Autos cíveis de inventário dos bens que ficaram por óbito de Vicente 
Gomes Parrela e Mariana Inácia, onde se faz um extenso inventário de ouro, prata, bens móveis, estanho, latão, 
cobre, ferro, roupa branca, louça, madeiras, pedras, etc... e onde constam “Humas cazas na Traveça de São Ju-
lião que partem ao norte com os Paços de El Rey Sul com logea da viuva de João Lopes nascente com Igreja de São Julião e a 
poente com casas de Ana Ignacia avaliadas em duzentos e sesenta mil reis.”. Também as informações biográficas, coligi-
das por Almeida Carvalho em ADS, Arquivo Pessoal de Almeida Carvalho, Parrela, PT/ADSTB/PSS/APAC/L/1563,  
são essenciais para a compreensão da história dessa família.
58  ANTT, Impostos, Setúbal, Freguesia de São Julião, L.º 6122, fls. 62 v.º-63.
59  Trata-se do principal responsável pelo ordenamento territorial da zona baixa do Porto; cf. FERREIRA- 
-ALVES, Joaquim Jaime B., O Porto na Época dos Almadas. Arquitectura. Obras Públicas, Porto, Câmara Munici-
pal do Porto, 1988 e “João de Almada e Melo (1703-1786): o homem e a cidade”, Revista População e Sociedade,  
n.º 16, Porto, CEPESE – Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade, 2008, pp. 187-197. 
60  ANTT, Registo Geral de Mercês de D. José I, liv. 22, fls. 399-400.
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Entre 1774-1776, uma dama escocesa que passa por Setúbal e pernoita no pa-
lácio, informa-nos que este se encontrava parcialmente ocupado pela família 
Almada e por amigos. Na sua narrativa, elucida que dormiu num dos quartos 
do palácio que fora do Duque de Aveiro, mas que, embora fizesse parte de um 
vasto edifício, parecia destinado aos criados porque a entrada era distinta da 
do palácio. A referência ao facto dessa residência, por outro lado adjectivada 
de “magnifica”, estar ocupada por um cavalheiro inglês, consolida o conheci-
mento da presença do cônsul britânico John Whitehead (1726-1802), conse-
lheiro de Almada e Melo61, nesse local. Igualmente curiosa é a menção a “um 
imponente terraço envidraçado em toda a volta que é maior que a casa da nos-
sa Abadia de Holyrood”. Não foi possível decifrar a que se referia exactamente 
a dama escocesa. No entanto, numa fotografia da colecção Américo Ribeiro, 
do antigo Café Central (Fig. 9) que mostra, visto do lado da Praça do Bocage, 
o conjunto edificado que fica a leste do corpo seis-setecentista que ainda se 
conserva do Palácio dos Duques de Aveiro, vê-se parte de um terceiro piso 
envidraçado que, sendo evidentemente mais recente, pode ser um sucedâneo 
daquele que a dama escocesa observou na viragem para o último quartel do 
século XVIII. 
Possíveis obras de beneficiação, por parte Whitehead, deverão ter dotado o 
espaço em apreço de novos programas decorativos, como se compreende a 
partir do momento que sabemos ter tido a capacidade de acolher a boda de 
Jorge de Cabedo de Vasconcelos Sardinha (1783-1850) e de D. Ana Leonor de 
Almada (1785-?), celebrada no oratório do palácio em 180862. Contudo, num 
segundo momento, o palácio, ou parte dele, parece ter sido votado ao aban-
dono, como aliás é mencionado no livro de pagamento do Quinto, de 1824, 
onde se descrimina com o n.º 1 o “Quarto debaixo do Palacio devoluto”, com o n.º 
2 o “Quarto de sima onde habita a viuva Bernes” e com os n.os 3 e 4 os armazéns e 
outros espaços também “devolutos”63. Com efeito, o município, a pretexto de 
tornar mais regular a então Praça do Sapal e abrir uma rua para a Praia, man-
da, sem prévia indemnização, demolir uma parte do imóvel rasgando, entre 
1834 e 1835, uma secção do conjunto que se encontrava adossada ao pano de 

61  Herculano Amorim FERREIRA, Os Açores, Setúbal e Lisboa vistos por uma dama escocesa em 1774-76, Lisboa, 
Gráfica da Câmara Municipal de Lisboa, 1947, pp. 19-22; cit. por José Custódio Vieira da SILVA, op. cit., p. 33.  
62  “Aos des dias do mes de Novembro de mil oitocentos e oito no oratorio das cazas da Viscondeca de Vila Nova de Soto de El Rey 
con todas as licenças neseçarias asesti ao Matrimonio que por palavras de presente na forma do Sagrado Concilio Tridentino e 
Constituisois deste Patriarchado entre si contrahirão Jorge de Cabedo de Vasconcelos Sardinha filho de Joze Bruno de Cabedo e 
de D. Rita Delfina da Graça de Lencastre, e de D. Anna Leonor de Almada e Lencastre filha dos Viscondes de Vila Nova de Soito 
del El Rey Antonio Joze de Almada, e de D. Francisca Felizarda de Lencastre baptizada na Sé do Porto e moradora nesta fregue-
zia aonde se tera dezobrigado; forão testemunhas que comigo asignarão Antonio Joze de Almada e Francisco Maria de Cabedo 
e Vasconcelos e para constar fis este termo que asignei o Procurador Joze Pedro da Lança Cordeiro”. ADS, Registos Paroquiais, 
Setúbal, Freguesia de São Julião, Casamentos, L.º de 1790-1809, fl. 290 v.º. 
Esta ideia vai ao encontro daquela de Ana Cláudia Silveira, que afirma que foram realizadas obras nos Paços 
entre 1795 e 1814; cf. BNP, Secção de Reservados, Arquivo Almada e Lencastre Bastos, ALB/Av ROMA/PAC91/ n.º 121, 
cit. por Ana Cláudia SILVEIRA, op. cit., p. 82.
63  ANTT, Impostos, Setúbal, Freguesia de São Julião, L.º 6177, fl. 2.
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muralha64, secção esta ainda visível no registo gráfico de Teotónio Banha, inti-
tulado Perspectiva da vila de Setúbal, vista da Casa do Trapixe no sítio de Tróia, de 1827 
(Fig. 1)65. No antigo “pátio do duque”, atrás da parte remanescente do lado 
ocidental do palácio, a edilidade implantou um mercado de frutas e hortali-
ças. A nova rua aberta entre a Praça do Sapal e a Praia observa-se em dois re-
gistos fotográficos de c. 1860-1870, da autoria de Antero Seabra (Figs. 6 e 7)66.
A iniciativa camarária deu origem a uma prolongada querela judicial susci-
tada pelo suposto proprietário, o Visconde de Vila Nova de Souto d`El Rei, 
que, mais tarde, entre 1853 e 1868, aludindo ao “falso fundamento de que erão 
bens nacionaes” as edificações demolidas pela municipalidade, ainda declarava 
junto do Supremo Tribunal de Justiça ser “senhor e possuidor d`un Palacio vin-

64  “No século XV, por junção de várias casas encostadas a esse lanço sul da muralha, veio a formar-se o Paço 
do Duque, que ocupava uma área desde o Palácio do Governo Civil, até quase à Igreja de São Julião, fechando 
a passagem para os terrenos junto ao rio. O aludido lanço de muralhas ter-se-ia mantido de pé até ao ano de 
1835. Dentro da muralha estava localizado o picadeiro do Paço. Por uma Portaria de 31 de dezembro de 1835, 
o terreno do picadeiro do Paço foi cedido à edilidade para a realização de obras destinadas a melhorar a Praça 
do Sapal. Foi então que se demoliu o pano de muralha que separava a praça dos terrenos frente ao rio Sado.”; 
Conceição QUINTAS, op. cit., p. 57.
65  BNP, Secção de Iconografia, E.733A.
66  Panorama de Setúbal tirado do mirante de S. Francisco, anterior a 1871. Imagem de Antero Frederico de Seabra. 
AFAFS17 | Reprodução digital feita a partir de prova em albumina 18 x 24. SMBM | DCED | Câmara Municipal 
de Setúbal e Praça do Sapal, antes da estátua de Bocage, anterior a 1871.  Imagem de Antero Frederico de Seabra. 
AFAFS10 | Reprodução digital feita a partir de prova em albumina 18 x 24. SMBM | DCED | Câmara Municipal 
de Setúbal.

Fig. 6 Panorama de Setúbal tirado do mirante de S. Francisco, anterior a 1871. Imagem de Antero Frederico de Seabra. 
AFAFS17 | Reprodução digital feita a partir de prova em albumina 18 x 24. 
© SMBM | DCED | Câmara Municipal de Setúbal. 
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culado sito na Praia” de Setúbal “ben conhecido pela denominação = Paço do Duque” 
que constava “d`um extenso terraço, ou varanda, que correndo sobre differentes barracas 
ligava o dito Palacio com cazas do Supplicante em estado de ruina, e que constituião par-
te d`aquelle Palacio sitas na esquina da Praça do Sapal, assim como d`um extenso pateo 
com barracas, e cocheiras em roda”, assim ignorando deliberadamente as obras já 
realizadas. No entanto, todo este processo de demolição decorreu, segundo 
informação constante no mesmo libelo, por “resoluçao de Sua Magestade de trinta 
de Dezembro de mil oitocentos trinta e cinco tomada sobre consulta ao Thesouro Publico, 
de sete do dito mez” determinando-se inclusivamente que “precisando a Camara 
para conseguir o fim que tinha demolir uma outra porçao do palácio” podia fazê-lo na 
zona onde era a cozinha velha e mais ruinas67. 
A decisão era, aliás, sustentada numa avaliação realizada em 1835, apensa 
ao mesmo processo, que nos dá valorosas indicações sobre o modo como as 
diversas parcelas desse todo se distribuíam nessa data. Assim, a apreciação, 
constituída por sete pareceres correspondentes a sete espaços, informa-nos 
sobre todas as confrontações68. A primeira parcela correspondia ao que ac-
tualmente designamos como “Paços do Duque”; a segunda correspondia a 

67  ADS, Fundo Judicial, Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal, PT/ADSTB/JUD/TJCSTB/1/153/00300, fl. 14.
68  Idem, Ibidem, fls. 151-158. 

Fig. 7 Praça do Sapal, antes da estátua de Bocage, anterior a 1871.  Imagem de Antero Frederico de Seabra. AFAFS10 | 
Reprodução digital feita a partir de prova em albumina 18 x 24. 
© SMBM | DCED | Câmara Municipal de Setúbal.
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um edifício interior e virado para a antiga praça do Sapal; a terceira a quatro 
casas térreas e uma loja pertencente ao referido Palácio, que confrontavam 
a norte com a parede da Varanda, a sul com a praia chamada do Cais Novo 
e a nascente e a poente com casas pertencentes ao mesmo palácio. A quarta 
porção de terreno correspondia ao último prédio que hoje se observa nessa 
correnteza e que confrontava com a parede do picadeiro, entretanto demoli-
da. O quinto terreno era composto por “um pequeno predio arruinado pertencente 
ao mesmo Palacio” e o sexto era constituído por “umas lojas e pardieiros em estado de 
ruina, pertencentes ao antigo Palacio derrotado pelo terremoto de mil setecentos cincoen-
ta e cinco (...) que ameaçavam de tudo cahirem pelas densas raxas que tinha a parede (...) 
[que] confrontavao ao Norte com a parede do predio de Domingos Francisco Sapateiro, e 
praça do Sapal; Sul com o pateo do Duque; Nascente com a Praça do Sapal, e Poente com 
casas de Galrões”. A última parcela referida — uma propriedade de “Casas na 
Praia da Ribeira que pertence ao mesmo Palácio, em bom estado”, que partia ao norte 
com a Travessa de São Julião, a Sul com Praia da Ribeira, a Nascente com ca-
sas de Rodrigo Afonso Caetano Alberto e a Poente com o Torreão Velho do 
Palácio, volta a confirmar-nos que os terrenos junto à igreja de São Julião e à 
Ribeira do Pescado, onde se situava a Tábula, conforme se constata na planta 
de 1793 de Diogo Correia da Mota69, correspondiam à génese desta imensa 
propriedade.
Todavia, e embora subsistam lacunas imensas sobre a ocupação dos vários 
imóveis que compunham o legado da Casa de Aveiro, sabemos que no ano 
de 1851 o palácio, ou o que restava dele, foi albergue do Duque de Saldanha 
(1790-1876)70 e uma notícia de 1857 dá-nos conta que, por motivos desconhe-
cidos, uma chaminé e parte da casa ruíram71. No decurso dessa centúria, com 
a desanexação de diversos terrenos, subsistiu finalmente a mole correspon-
dente ao local onde em 1876 estava sediado o Hotel Escoveiro72 que, à luz das 
novas funções, recebeu decoração eclética e revivalista, como aquela que ain-
da se observa num tecto de estuques de uma das salas, ou na pintura mural de 
outra (Fig. 8).
Com a modernização do registo predial, a partir do decreto de 26 de Outubro 
de 1836, que aprovou a primeira «lei hipotecária», consegue-se, através dos 
averbamentos do conservador privativo João Carlos Botelho Moniz (1838-
1910), localizar novas descrições de sete prédios, ou fracções, em parte corres-
pondentes aos descritos na avaliação de 1835. O primeiro, ainda denominado 
como “Paços do Duque”, era constituído entre 1873 e 1874 por armazéns, co-

69  BMP, C-M&A Pasta 24 (34); publ. por Inês Gato de PINHO, De colégio de S. Francisco Xavier a Palácio Fryxell. 
História e análise arquitectónica, Setúbal, Instituto Politécnico de Setúbal, 2013, pp. 66 e 67 e Inês Gato de PINHO, 
Isabel Pratas Sousa de MACEDO, “Da traça de Terzi ao Plano Aguiar: quatro séculos de estratégia urbana”, in 
Mário Gonçalves FERNANDES (coord.), Atas do VI Simpósio Luso-Brasileiro de Cartografia Histórica, Porto, Facul-
dade de Letras da Universidade do Porto, 2016, pp. 183-202.  
70  Albérico Afonso COSTA, op. cit.
71  O Setubalense, N.º 98, 10 de Maio de 1857, p. 2.
72  Carlos MOURO, Horácio Manuel PENA, op. cit.
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cheiras, primeiro e segundo andar com saguão e varanda de nascente a poen-
te73. Nesse mesmo ano de 1874 é lavrada uma escritura de arrendamento, por 
parte de José Joaquim d`Oliveira e Silva a Luís Pinto Pacheco, oficial de fu-
nileiro, de “uma loja, a qual tem entrada por baixo do arco, aonde existim tanto do lado 
Norte como do Sul uns portões de ferro, que dão entrada para o alludido Palacio”. Nas 
várias cláusulas do contrato, determina-se que “fica autorizado o mesmo segun-
do outorgante (...) para poder abrir uma porta na dita loja arrendada do lado da rua da 
Praia, e da parte do sul para sua serventia”74. O mesmo registo predial informa tam-
bém que em 1927 José Manuel de Carvalho Araújo era proprietário do imóvel, 
passando em 1942 para Escolástica da Conceição Araújo, viúva do anterior75. 
Do segundo prédio, cujo registo remonta a 1873, só sabemos que confrontava 
a norte com a Praça do Bocage, antigamente denominada das Hortaliças, com 
a Rua da Praia a sul, com as casas de D. Ângela Ardisson a nascente e a poente 
com as casas de Joaquim de Oliveira76. Já o terceiro prédio reportava em 1869 
a casas compostas de lojas situadas na Praça do Bocage, que confrontavam a 
“norte com a dita praça do Bocage, do sul com a Rua da Praia, para onde tem os nr.os 372 
a 384, do nascente com casas de José Joaquim d`Oliveira e Silva”. Este registo ainda 
menciona o pleito que existiu com o Visconde de Vila Nova de Soto d`El Rei e 
um foro de 10.000 réis anuais77. O quarto prédio urbano, sem números, deve-
ria corresponder às casas demolidas aquando da abertura da Praça do Bocage, 
mas, tal como é relatado em 1872, como “Huma porçao de terreno que constitue rua 
publica que liga a praça denominada “da Hortaliça” com a rua da Praça, e que passa por 
debaixo do arco do palácio chamado “Paços do Duque”, situado “n`esta cidade freguesia de 

73  CRPS, Registo de Descripções Prediaes, Livro B19, n.º 3299, fl. 52 v.º. Tinha os nr.os de policia 394, 396 e 398 
e confrontava a Norte com beco e casas de Maria José do Menino Jesus, a Sul com a Rua da Praia, a Nascente 
com a entrada do prédio no qual há dois portões de ferro, do lado Sul com as casa de José Maria da Silva e com 
a Praça da Hortaliça e a Poente com o Postigo das Lobas.
74  ADS, Cartório Notarial de Setúbal, 3.º Oficio, Livros de Notas do Tabelião José Augusto Junqueiro Júnior, 
PT/ADSTB/ NOT/3CNSTB/001/0038; cota actual 13/5241/1975, fls. 31-32 v.º.
75  CRPS, Registo de Descripções Prediaes, Livro B19, n.º 3299, fl. 52 v.º.
76  Idem, Ibidem, Livro B18, n.º 3047, fl. 124 v.º: Prédio com os nr.os de policia 386, 388, 390 e 392.
77  Idem, Ibidem, Livro B6, n.º 2107, fl. 50.

Fig. 8 Vistas de interior do antigo Paço dos Duques © Fotografias dos autores.
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S. Julião”. Confrontava a Norte com a dita Praça da Hortaliça, a Sul com a Rua da Praia, 
a Nascente com a casa de José Joaquim d`Oliveira e Silva e a Poente com os referidos “Paços 
do Duque”78, mais parece referir-se às confrontações relativas à passagem que 
dava acesso aos “Paços do Duque”. O quinto prédio urbano, que estabelece a 
ligação com o lado oriental das propriedades, era composto em 1873 por lojas, 
primeiro, segundo e terceiro andar e saguão, confrontando a norte com a Rua 
de S. Julião, para onde tinha os n.os de policia 15 a 29, a sul com a Rua da Praia, 
para onde tinha os n.os 366A, 366B, 368, 368A, 368B, 370 e 370 A, a nascente 
com o prédio de João José Soares (ascendente de José Carlos Parrela Soares) e 
a poente com a Praça do Bocage, para onde tinha os n.os 110 a 120 inclusive.”79. 
Ao anterior conjunto de imóveis sucedem-se ainda outros dois registos, com 
informações de menor relevo, mas que confirmam, mais uma vez, a extensão 
do lado oriental da residência da Casa de Aveiro em Setúbal80. Quanto aos 
edifícios imediatamente a nascente daqueles que ainda hoje conservam uma 
feição seis-setecentista, no extremo poente, receberam, por sua vez, vários es-
tabelecimentos comerciais, como a Casa bancária de Raúl Perfeito dos San-
tos81 e o Café Central Setubalense82 (Figs. 9 e 10). Por fim, a referida estrutura 
palaciana remanescente situada no extremo poente do conjunto acolheu o 
Governo Civil de Setúbal, que, por sua vez, depois de extinto, recebeu o Co-
mando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Setúbal.

Conclusão
Sendo ainda pouco clara a história que envolve o edifício fixado pela histo-
riografia como Paço ou Palácio do(s) Duque(s) [de Aveiro], é cada vez mais 
evidente que teve a sua génese junto ou mesmo no local onde também se 
ergueu o Paço da Ordem de Santiago, junto da muralha e da igreja de São 
Julião, tendo sido alvo de várias obras e ampliações durante o séc. XVI, e rapi-
damente convertido numa residência ducal durante a centúria seguinte. Um 
novo olhar sobre as fontes municipais, coligidas por Almeida Carvalho, e por 
alguns manuscritos aqui dados à estampa, leva-nos a compreender o alarga-
mento da propriedade para a zona poente da então vila na Época Moderna, 
intuída por diversos autores e agora por nós comprovada. 

78  Idem, Ibidem, Livro B18, n.º 2888, fl. 43 v.º.
79  Idem, Ibidem, Livro B27, n.º 6379, fl. 13.
80  Idem, Ibidem, Livro B30, n.º 7533, fl. 2 v.º e CRPS, Registo de Descripções Prediaes, Livro B4, n.º 266, fl. 124 v.º.
81  Sobre este estabelecimento bancário vide José Amado MENDES, “Banco Regional do Sado (1924-?)”, in 
Miguel Figueira de FARIA, José Amado MENDES (coord), Dicionário de História Empresarial Portuguesa, Séculos 
XIX e XX, Vol. I, Lisboa, UAL/INCM, 2013, pp. 378-381.
82  Observe-se o registo fotográfico Café Central e antigo banco Raul dos Santos na Praça de Bocage (hoje banco), 
anos 1930 [?] Imagem e legenda de Américo Ribeiro. AR14378 | Reprodução digital feita a partir de negativo 
de acetato de celulose 9 x 12 cm. Colecção Américo Ribeiro | Arquivo Fotográfico Américo Ribeiro. SMBM 
| DCED | Câmara Municipal de Setúbal e o Projecto de várias obras num estabelecimento, sito na Praça do Bocage. 
Proprietário: Café Central Setubalense. Câmara Municipal de Setúbal | Arquivo Histórico Municipal, Processo de 
Obras N.º 133/1935.



133

património arquitectónico civil de setúbal e azeitão

Fig. 10 Projecto de várias obras num estabelecimento, sito na Praça do Bocage. Proprietário: Café Central Setubalense.  
© Câmara Municipal de Setúbal | Arquivo Histórico Municipal de Setúbal, Processo de Obras N.º 133/1935.

Tendo permanecido como um local de passagem de monarcas e viajantes, o 
Paço foi crescendo paulatinamente, ao sabor de novas circunstâncias, como 
o casamento de D. Jorge de Lencastre, filho de D. João de Lencastre e de D. 
Juliana de Meneses, com D. Ana Dória, e da adequação a uma nova forma de 
se relacionar com a vista para o rio, que deu origem uma ampla varanda vira-

Fig. 9 Café Central e antigo banco Raul dos Santos na Praça de Bocage, anos 1930 [?].  Imagem e legenda de Américo 
Ribeiro. AR14378 | Reprodução digital feita a partir de negativo de acetato de celulose 9 x 12 cm. Colecção 
Américo Ribeiro | Arquivo Fotográfico Américo Ribeiro. © SMBM | DCED | Câmara Municipal de Setúbal.
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da a sul. Também as novas tendências decorativas deram origem a avultadas 
encomendas de revestimentos azulejares flamengos, que se compaginaram 
com aquelas das mais significativas residências ducais e de Lisboa. O conhe-
cimento que temos da passagem de artistas activos na capital, em locais como 
o colégio inaciano de Santo Antão-o-Novo, as igrejas de Santa Justa, dos Már-
tires e de Santa Catarina do Monte Sinai, ou da medição feita pelo emérito 
Padre Francisco Tinoco da Silva, projecta este Palácio da Época Moderna para 
a singular esfera da arquitectura portuguesa de finais do século XVII e inícios 
do século XVIII.  
A particularidade da implantação deste aglomerado, adossado à muralha, 
conduziu ao carácter orgânico que ainda hoje se percepciona e que, com o 
terramoto de 1 de Novembro de 1755, com as transformações operadas após 
a mercê dessa propriedade a João de Almada e Melo e com a alteração de fun-
ções dos vários prédios que a compunham, no decurso dos séculos XIX e XX, 
justifica assim a dificuldade que se tem em perceber a organização espacial do 
que se pode considerar os “quartos novos” e, nomeadamente, da edificação 
de feição seis-setecentista que ainda hoje existe.

bibliografia

fontes iconográficas
ARQUIVO FOTOGRÁFICO AMÉRICO RIBEIRO (AFAR)
Café Central e antigo banco Raul dos Santos na Praça de Bocage (hoje banco), anos 1930 [?] 
Imagem e legenda de Américo Ribeiro. AR14378 | Reprodução digital feita a partir 
de negativo de acetato de celulose 9 x 12 cm. Colecção Américo Ribeiro | Arquivo 
Fotográfico Américo Ribeiro. SMBM | DCED | Câmara Municipal de Setúbal
Panorama de Setúbal tirado do mirante de S. Francisco, anterior a 1871. Imagem de Antero 
Frederico de Seabra. AFAFS17 | Reprodução digital feita a partir de prova em albumi-
na 18 x 24. SMBM | DCED | Câmara Municipal de Setúbal 
Praça do Sapal, antes da estátua de Bocage, anterior a 1871. Imagem de Antero Frederico 
de Seabra. AFAFS10 | Reprodução digital feita a partir de prova em albumina 18 x 24. 
SMBM | DCED | Câmara Municipal de Setúbal

ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE SETÚBAL (AHMS)
Projecto de várias obras num estabelecimento, sito na Praça do Bocage. Proprietário: Café Central 
Setubalense. Câmara Municipal de Setúbal | Arquivo Histórico Municipal de Setúbal, 
Processo de Obras N.º 133/1935

ARQUIVO NACIONAL DA TORRE DO TOMBO (ANTT) 
Casa de Cadaval, n.º 29: Descrição e plantas da costa, dos castelos e fortalezas, desde o reino do 
Algarve até Cascais, da ilha Terceira, da praça de Mazagão, da ilha de Santa Helena, da fortaleza 
da Ponta do Palmar na entrada do rio de Goa, da cidade de Argel e de Larache, fls. 75v.º-76

BIBLIOTECA MUNICIPAL DO PORTO (BMP)
C-M&A Pasta 24 (34) 



135

património arquitectónico civil de setúbal e azeitão

BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL (BNP) 
Secção de Iconografia, E.733A

MUSEU DE LISBOA (ML)
MC.PIN.0897

MUSEU NACIONAL DO AZULEJO (MNAz) 
N.º 1

fontes manuscritas 
ARQUIVO DISTRITAL DE SETÚBAL (ADS)
Arquivo Pessoal de Almeida Carvalho, Casas da ordem; Paço do Duque, PT/ADSTB/PSS/APA-
C/E/0003
Arquivo Pessoal de Almeida Carvalho, Paço da Ordem; Paços do Duque, Paços da Casa de Aveiro,  
PT/ADSTB/PSS/APAC/P/0218
Arquivo Pessoal de Almeida Carvalho, Parrela, PT/ADSTB/PSS/APAC/L/1563
Arquivo Pessoal de Almeida Carvalho, Postigos, PT/ADSTB/PSS/APAC/P/0195 
Cartório Notarial de Setúbal, 3.º Oficio, Livros de Notas do Tabelião José Augusto Junqueiro 
Júnior, PT/ADSTB/ NOT/3CNSTB/001/0038
Fundo Judicial, Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal, PT/ADSTB/JUD/TJCS-
TB/1/153/00300
Fundo Judicial, Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal, PT/ADSTB/JUD/JORS-
TB/005/00159
Registos Paroquiais, Setúbal, Freguesia de São Julião, Casamentos, L.º de 1790-1809

ARQUIVO HISTÓRICO DO TRIBUNAL DE CONTAS (AHTC) 
Junta da Inconfidência, Mç. 90, Doc. 293/16

ARQUIVO NACIONAL DA TORRE DO TOMBO (ANTT) 
Chancelaria de João V, Lº 58, fls. 247 a 248 v.º
Impostos, Setúbal, Freguesia de São Julião, L.º 6122
Impostos, Setúbal, Freguesia de São Julião, L.º 6177
Livro 5.º Odiana (actual Leitura Nova, L.º 13)
Ordem de Santiago e Convento de Palmela, L.º 148
Ordem de Santiago e Convento de Palmela, Tombo de Bens - Primeira Parte
Registo Geral de Mercês de D. José I, L.º 22, fls. 399-400

BIBLIOTECA DA AJUDA (BA) 
Ms. 51-IX-8, fls. 165-173 v.º
Ms. 54-XI-45, n.º 8
Ms. 54-XI-46, n.º 21

BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL (BNP) 
Secção de Reservados, ALC. 292: Rui de PINA, Crónica de D. João II, 1501
Secção de Reservados, Cod. 208: Gregório de FREITAS, Memorias Geographicas e Historicas 
da Provincia da Estremadura, 1740
Secção de Reservados, Arquivo Almada e Lencastre Bastos, ALB/Av ROMA/PAC91/ n.º 121



136

CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE SETÚBAL (CRPS)
Registo de Descripções Prediaes, Livro B4, n.º 266
Registo de Descripções Prediaes, Livro B6, n.º 2107
Registo de Descripções Prediaes, Livro B18, n.º 2888
Registo de Descripções Prediaes, Livro B18, n.º 3047
Registo de Descripções Prediaes, Livro B19, n.º 3299
Registo de Descripções Prediaes, Livro B27, n.º 6379
Registo de Descripções Prediaes, Livro B30, n.º 7533 

fontes impressas e estudos

ARTUR, António-Paulo Ubieto, “Aportação à biografia de João Baptista Lavanha”, in 
Revista da Universidade de Coimbra, Vol. XXXVI, Coimbra, 1991, pp. 395-408

BONIFÁCIO, Horácio Manuel Pereira, “TINOCO, família”, PEREIRA, José Fernandes 
(dir.), Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, pp. 483-
484

BRAGA, Paulo Drumond, Setúbal Medieval, Setúbal, Câmara Municipal de Setúbal, 
1998

BRAGA, Paulo Drumond, Setúbal medieval (séculos XIII a XV). Tese de mestrado em 
História da Idade Média apresentada à Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, [s.n.], 
1991

COELHO, Teresa Campos, Os Nunes Tinoco, uma dinastia de arquitectos régios, Tese 
de Doutoramento em História de Arte, especialidade História da Arte da Idade 
Moderna, apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa, Lisboa, [s.n.], 2014

CONCEIÇÃO, Fr. Cláudio da, Gabinete Histórico, Tomo VI, Lisboa, Impressão Régia, 
1820

COSTA, Albérico Afonso, História e Cronologia de Setúbal (1248-1926), Setúbal, Estuário 
/ Instituto Politécnico de Setúbal, 2011

COUTINHO, Maria João Pereira A Produção Portuguesa de Obras de Embutidos de Pedraria 
Policroma (1670-1720), Tese de Doutoramento em História (Especialidade em Arte, 
Património e Restauro) apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa, Lisboa, [s.n.], 2010

COUTINHO, Maria João Pereira, FERREIRA, Sílvia, Artistas e Artífices da Lisboa Barroca. 
A Irmandade de Nossa Senhora da Doutrina da Igreja de São Roque, Lisboa, Esfera do Caos 
Editores, 2014

FERREIRA, Herculano Amorim Os Açores, Setúbal e Lisboa vistos por uma dama escocesa em 
1774-76, Lisboa, Gráfica da Câmara Municipal de Lisboa, 1947

FERREIRA-ALVES, Joaquim Jaime B., “João de Almada e Melo (1703-1786): o homem 
e a cidade”, Revista População e Sociedade, n.º 16, Porto, CEPESE - Centro de Estudos da 
População, Economia e Sociedade, 2008, pp. 187-197

FERREIRA-ALVES, Joaquim Jaime B., O Porto na Época dos Almadas. Arquitectura. Obras 
Públicas, Porto, Câmara Municipal do Porto, 1988

FLOR, Susana Varela, FLOR, Pedro, Retratos do paço Ducal de Vila Viçosa, Col. Livros de 
Muitas Cousas, Vila Viçosa, Fundação da Casa de Bragança, 2018.



137

património arquitectónico civil de setúbal e azeitão

GUERRA, Luiz de Bivar, Inventário e sequestro da Casa de Aveiro em 1759, Lisboa, Tribunal 
de Contas, 1952-1954

LAVANHA, João Baptista, Viagem da Catholica Real Magestade del Rey D. Filipe II N.S. ao 
Reyno de Portvgal e rellaçao do solene recebimento que nelle se lhe fez S. Magestade a mandou, 
Madrid, Thomas Iunti, 1621

MACHADO, José Timóteo Montalvão, Setúbal sob o Domínio Filipino, Separata de 
Arqueologia e História, 8.ª Série, Vol. IX, Lisboa, 1962

MENDES, José Amado, “Banco Regional do Sado (1924-?)”, in FARIA, Miguel Figueira 
de, MENDES, José Amado (coord), Dicionário de História Empresarial Portuguesa, Séculos 
XIX e XX, Vol. I, Lisboa, UAL/INCM, 2013, pp. 378-381

MOURO, Carlos, PENA, Horácio Manuel, “O antigo Hotel Escoveiro”, in O 
Setubalense, N.º 567, Ano IV, 4.ª Série, 2017, p. 14

O Setubalense, N.º 98, 10 de Maio de 1857

PEREIRA, Fernando António Baptista, “Sobre o Manuelino de Setúbal”, in Setúbal na 
História, Setúbal, LASA, 1990, pp. 127-146

PIMENTEL, Alberto, Memoria sobre a historia e administração do município de Setúbal, 
Lisboa, Typ. de G. A. Gutierres da Silva, 1877

PINHO, Inês Gato de, De colégio de S. Francisco Xavier a Palácio Fryxell. História e análise 
arquitectónica, Setúbal, Instituto Politécnico de Setúbal, 2013

PINHO, Inês Gato de, MACEDO, Isabel Pratas Sousa de, “Da traça de Terzi ao Plano 
Aguiar: quatro séculos de estratégia urbana”, in FERNANDES, Mário Gonçalves 
(coord.), Atas do VI Simpósio Luso-Brasileiro de Cartografia Histórica, Porto, Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto, 2016, pp. 183-202 

PORTELLA, Manuel Maria, Notícia dos monumentos nacionais e edifícios e lugares notáveis 
do concelho de Setúbal, Lisboa, Typographia de Mattos Moreira & Cardosos, 1882

QUARESMA, António Martins, Alexandre Massai. A “Escola Italiana” de engenharia militar 
no litoral alentejano (séculos XVI e XVII), Sines, Centro Cultural Emmerico Nunes, 2007

QUINTAS, Conceição, Monografia de São Julião, Setúbal, Junta de freguesia de São 
Julião, 1993

RESENDE, Garcia de, Crónica de D. João II e Miscelânea, Lisboa, Imprensa Nacional - 
Casa da Moeda, 1973

RIVERO, Angel Sánchez, y RIVERO, Angela Mariutti de Sánchez, Viaje de Cosme de 
Médicis por España y Portugal (1668-1669), Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, [1933], 
Estampa LI

SABUGOSA, Conde de, Gente D`Algo, Lisboa, Livraria Ferreira, 1915 

SILVEIRA, Ana Cláudia, “As casas da comenda mestral de Setúbal”, in OLIVEIRA, 
Luís Filipe (coord.), As Comendas Urbanas das Ordens Militares, Lisboa, Edições Colibri, 
2016, pp. 65-83

SILVA, José Custódio Vieira da, Setúbal, Lisboa, Editorial Presença, 1990  

TABORDA, José da Cunha, Regras da arte da pintura, Lisboa, Impr. Regia, 1815



138

ANEXO – QUADRO83

Contas que os vários almoxarifes de Azeitão e de Setúbal apresentaram pelas despesas 
feitas com os Paços de Setúbal entre os anos de 1673 e 1732, no valor de 20.276.733 réis. 
BA, 54-XI-46, n.º 21, fls. 1-11. Transcrição nossa.

83  Respeitou-se a ordem de entrada das referências no manuscrito.

data interveniente pagamento referência 
arquivística

CONTA DE ESTÊVÃO DE FRIAS DE FROTA, 
ALMOXARIFE DE AZEITÃO E DE SETÚBAL NOS ANOS DE 1673 ATÉ 1678

10 de Julho  
de 1675 Desconhecido 6.100 réis com "apontoar a gallaria dos ditos Paços de 

Setuval"
BA, 54-XI-46,  
n.º 21, fl. 1 v.º

5 de Agosto  
de 1676 Desconhecido 3.510 réis que se gastaram com uma porta da loja dos Paços BA, 54-XI-46,  

n.º 21, fl. 1 v.º

1 de Junho  
de 1677 Desconhecido 24.000 réis que se despenderam com a feitura de janelas 

novas e com o concerto de antigas 
BA, 54-XI-46,  
n.º 21, fl. 1 v.º

30 de Março 
de 1678 Desconhecido 3.120 réis que se despenderam ao "tapar humas portas da 

cozinha nos mesmos Paços"
BA, 54-XI-46,  

n.º 21, fl. 2

CONTA DE JOSÉ GODINHO RIBEIRO, 
TESOUREIRO DA CASA DE AVEIRO ENTRE 4 DE MAIO DE 1683 ATÉ DEZEMBRO DE 1691

13 de Março 
de 1687

Sebastião de Araújo, mestre 
carpinteiro 20.000 réis por ter feito uma vistoria aos Paços BA, 54-XI-46, 

n.º 21, fl. 2

2 de Junho 
de 1687

Jerónimo Nunes, mestre 
pedreiro 20.000 réis por ter feito uma vistoria aos Paços BA, 54-XI-46, 

n.º 21, fl. 2

5 de 
Setembro de 

1687

Jerónimo Nunes, mestre 
pedreiro 20.000 réis por ter feito uma vistoria aos Paços BA, 54-XI-46, 

n.º 21, fl. 2

22 de 
Outubro de 

1687
António Carvalho Arrais 4.000 réis por um frete de barco, que transportou ferro 

velho dos Paços de Setúbal para a Corte
BA, 54-XI-46, 
n.º 21, fl. 2 v.º

9 de Junho 
de 1688

Sebastião de Araújo, mestre 
carpinteiro 3.200 réis por ter feito uma vistoria aos Paços BA, 54-XI-46, 

n.º 21, fl. 2 v.º

18 de Março 
de 1689

Mestre pedreiro e mestre 
carpinteiro 4.000 réis por ter feito uma vistoria aos Paços BA, 54-XI-46, 

n.º 21, fl. 2 v.º

2 de 
Novembro 

de 1689
Mestre pedreiro 2.000 réis por ter feito uma vistoria aos Paços BA, 54-XI-46, 

n.º 21, fl. 2 v.º

6 de 
Setembro de 

1699
Mestre pedreiro 2.000 réis por ter feito uma vistoria aos Paços BA, 54-XI-46, 

n.º 21, fl. 2 v.º

24 de Abril 
de 1690 António Cardoso 324.800 réis por ter feito janelas nos Paços BA, 54-XI-46, 

n.º 21, fl. 3

24 de Abril 
de 1690

António Pinheiro, mestre 
carpinteiro 515.739 réis por obras de seu ofício BA, 54-XI-46, 

n.º 21, fl. 3

8 de Maio de 
1690

Mestre pedreiro e mestre 
carpinteiro 2.000 réis por uma vistoria BA, 54-XI-46, 

n.º 21, fl. 3

1 de Junho 
de 1690

Domingos Ribeiro, mestre 
pedreiro 117.582 réis por obras de seu ofício BA, 54-XI-46, 

n.º 21, fl. 3
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20 de 
Novembro 

de 1690
Manuel Ferreira Contino 319.750 réis do serviço de apontador das obras dos Paços BA, 54-XI-46, 

n.º 21, fl. 3 v.º

4 de 
Dezembro 

de 1690

Manuel Nogueira, mestre 
carpinteiro 3.398 réis da vistoria e medição que fez aos Paços BA, 54-XI-46, 

n.º 21, fl. 3 v.º

6 de Março 
de 1691

Francisco de Miranda, mestre 
carpinteiro 186.680 réis por obras de seu ofício BA, 54-XI-46, 

n.º 21, fl. 3 v.º

30 de Março 
de 1691 Manuel Ferreira 6.250 réis por dias que gastou "na açistencia dos alicerces 

que se fizerão na cozinha dos mesmos Paços"
BA, 54-XI-46, 
n.º 21, fl. 3 v.º

6 de Junho 
de 1690

Manuel Ribeiro, mestre 
pedreiro 2.992.628 réis por obras que fez de seu ofício BA, 54-XI-46, 

n.º 21, fl. 3 v.º

29 de Agosto 
de 1693

Manuel Rodrigues, mestre 
carpinteiro 302.000 réis por obra que fez de seu ofício BA, 54-XI-46, 

n.º 21, fl. 4

CONTA DE ESTÊVÃO ZAGALO DE ANDRADE, 
TESOUREIRO DA CASA DE AVEIRO ENTRE 1 DE JANEIRO DE 1692 E MARÇO DE 1700

S. data Manuel Ferreira, mestre 
ferreiro 63.335 réis por um rol e ferragens para os Paços BA, 54-XI-46, 

n.º 21, fl. 4

15 de 
Setembro de 

1692

Marcos Ferreira, mestre 
carpinteiro

34.419 réis por obras que fez na empreitada da cozinha dos 
Paços

BA, 54-XI-46, 
n.º 21, fl. 4

19 de Janeiro 
de 1693

Jerónimo Nunes, mestre 
pedreiro

2.800 réis por assistir a uma medição que se fez na cozinha 
dos Paços

BA, 54-XI-46, 
n.º 21, fl. 4 V.º

3 de Março 
de 1693

Domingos Ribeiro, mestre 
pedreiro e empreiteiro 1.606.990 réis por obras que fez na cozinha dos Paços BA, 54-XI-46, 

n.º 21, fl. 4 V.º

18 de 
Dezembro 

de 1694
Sebastião da Costa, pintor 65.000 réis pela obra que fez de seu ofício com 150 janelas 

dos Paços
BA, 54-XI-46, 
n.º 21, fl. 4 V.º

18 de 
Novembro 

de 1699

Manuel de Sousa, mestre 
carpinteiro

2.200 réis por uma diligência ao serviço da Exma. Casa de 
Aveiro

BA, 54-XI-46, 
n.º 21, fl. 5

CONTA DE FRANCISCO DE LUCENA, 
TESOUREIRO DA CASA DE AVEIRO ENTRE 1701 E 9 DE JULHO DE 1702

21 de Maio 
de 1701 João Baptista Ferreira Rego 160.680 réis "por ter dispendido em metriais que comprou 

para os ditos Paços"
BA, 54-XI-46, 

n.º 21, fl. 5

8 de 
Novembro 

de 1700
Doutor Pedro Teixeira Leitão

25.000 réis de ajudas de custo pela vistoria do convento de 
Palmela "para nele se acomodarem os Freires, e não hirem 

para os ditos Paços da villa de Setuval"

BA, 54-XI-46, 
n.º 21, fl. 5

21 de Maio 
de 1701 João Baptista Ferreira Rego 4.000 réis de ajuda de custo pelo trabalho que teve em 

conduzir vários tijolos para a obra dos ditos Paços
BA, 54-XI-46, 
n.º 21, fl. 5 v.º

26 de 
Setembro de 

1701
João Baptista Ferreira Rego 33.344 réis pela compra que fez de 6.500 tijolos para as 

obras dos ditos Paços
BA, 54-XI-46, 
n.º 21, fl. 5 v.º

17 de Janeiro 
de 1702 João Baptista Ferreira Rego 1.000 réis "por se lhe deverem de erro de contas de 

metriaes que forão para os sobredittos Paços"
BA, 54-XI-46, 
n.º 21, fl. 5 v.º

6 de Julho de 
1700

António Simões, mestre 
pedreiro 246.685 réis pelas obras que fez de seu ofício BA, 54-XI-46, 

n.º 21, fl. 5 v.º

5 de Julho de 
1701

António Simões, mestre 
pedreiro 1.089.557 réis pelas obras que fez de seu ofício BA, 54-XI-46, 

n.º 21, fl. 6

16 de Maio 
de 1702

António Simões, mestre 
pedreiro 121.713 réis pelas obras que fez de seu ofício BA, 54-XI-46, 

n.º 21, fl. 6
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9 de 
Dezembro 

de 1700

Manuel de Sousa, mestre 
carpinteiro

4.000 reis "por huma vestoria que foy fazer para nao hirem 
para os ditos Paços os Freires de Palmela"

BA, 54-XI-46, 
n.º 21, fl. 6

9 de 
Dezembro 

de 1700

Manuel de Sousa, mestre 
carpinteiro

10.360 réis "pelo trababalho que teve, em hir aos Paços de 
Setuval, e convento de Palmella com os Engenheiros que 

forão ver para que os Freires nao fossem para os ditos 
Paços"

BA, 54-XI-46, 
n.º 21, fl. 6 v.º

18 de Janeiro 
de 1701

Manuel de Sousa, mestre 
carpinteiro 598.623 réis pelas obras que fez nos Paços BA, 54-XI-46, 

n.º 21, fl. 6 v.º

5 de 
Setembro de 

1701
Mestre pedreiro 1.766.221 e 1/2 réis pelas obras que fez de seu ofício BA, 54-XI-46, 

n.º 21, fl. 6 v.º

2 de Abril de 
1701

José Pereira, mestre 
ladrilhador 284.238 réis pelas obras que fez BA, 54-XI-46, 

n.º 21, fl. 6 v.º

3 de Junho 
de 1701

José Pereira, mestre 
ladrilhador

3.690 réis pelo custo de 450 tijolos que foram para as obras 
dos Paços de Setúbal e de três dias que gastou na medição 

para se azulejar os mesmos Paços

BA, 54-XI-46, 
n.º 21, fl. 7

9 de 
Dezembro 

de 1700 e 11 
de Janeiro 

de 1701

António Pinheiro, mestre 
oleiro do "azollejo brotesco" 50.360 réis do azulejo que vendeu para os Paços de Setúbal BA, 54-XI-46, 

n.º 21, fl. 7

9 de 
Dezembro 

de 1700

Domingos Leitão, mestre 
oleiro do "azollejo brotesco" 33.480 réis do azulejo que vendeu para os Paços de Setúbal BA, 54-XI-46, 

n.º 21, fl. 7

18 de Janeiro 
de 1701

Francisco dos Santos, mestre 
oleiro 126.945 réis pelo custo de 6680 "azollejos de brotesco" BA, 54-XI-46, 

n.º 21, fl. 7

9 de 
Dezembro 

de 1700

Manuel Ferreira, mestre 
ferreiro 121.025 réis pelas 10 grades de ferro que fez para os Paços BA, 54-XI-46, 

n.º 21, fl. 7 v.º

9 de 
Dezembro 

de 1700

António Martins, mestre 
ferreiro

59.283 réis pelas 6 grades de ferro, que pesavam 44 arrobas 
e 3 arráteis e meio 

BA, 54-XI-46, 
n.º 21, fl. 7 v.º

14 de 
Dezembro 

de 1700
João Martins, mestre ferreiro 103.200 réis pelas 10 grades de ferro BA, 54-XI-46, 

n.º 21, fl. 7 v.º

10 de 
Novembro 

de 1700

António Gomes Pinto, mestre 
de uma caravela

12.000 réis pelo frete de tijolo e azulejos que foram para os 
ditos Paços

BA, 54-XI-46, 
n.º 21, fl. 8

11 de Abril 
de 1702 Rodrigo Vandatsellar

168.080 réis pela compra que se lhe fez de 2101 côvados de 
"lagens do Norte para a varanda dos mesmos Paços de 

Setuval" 

BA, 54-XI-46, 
n.º 21, fl. 8

CONTA DE MANUEL DA COSTA BAÍA, 
TESOUREIRO DA CASA DE AVEIRO ENTRE 12 DE JULHO DE 1702 E DEZEMBRO DE 1707

9 de Julho de 
1703

Francisco Gomes, mestre 
pedreiro

16.950 réis pelo trabalho de assentar grades nas varandas 
dos mesmos Paços de Setúbal

BA, 54-XI-46, 
n.º 21, fl. 8

23 de Julho 
de 1707

Francisco Gomes, mestre 
pedreiro 94.416 réis pela obra que fez nos Paços BA, 54-XI-46, 

n.º 21, fl. 8 v.º

1 de Agosto 
de 1702 José Lopes, mestre pedreiro 2.081.700 réis pelas obras que fez de seu ofício BA, 54-XI-46, 

n.º 21, fl. 8 v.º

11 de 
Dezembro 

de 1702

Manuel de Sousa, mestre 
carpinteiro

935.631 réis "das obras que fez de seu ofício no quarto por 
baixo das barandas, e quarto velho dos Paços da vila de 

Setúbal"

BA, 54-XI-46, 
n.º 21, fl. 8 v.º

8 de Agosto 
de 1707

António Simões e António do 
Couto, mestres pedreiros

159.430 réis "pello custo dos metriaes para a obra do muro 
do picadeiro dos ditos Paços de Setúbal"

BA, 54-XI-46, 
n.º 21, fl. 9
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13 de Janeiro 
de 1703 João Martins, mestre ferreiro 207.495 réis pelas 13 grades de ferro que fez para os Paços BA, 54-XI-46, 

n.º 21, fl. 9

13 de Janeiro 
de 1703

Manuel Ferreira, mestre 
ferreiro 201.600 réis pelas 13 grades de ferro que fez para os Paços BA, 54-XI-46, 

n.º 21, fl. 9

8 de Agosto 
de 1702 José Pereira, mestre azulejador 174.508 réis pelas obras que fez de seu ofício na varanda BA, 54-XI-46, 

n.º 21, fl. 9

8 de Maio de 
1703

Mateus Lopes de Abreu, 
apontador das obras 48.000 réis pela medição que se fez na varanda BA, 54-XI-46, 

n.º 21, fl. 9 v.º

CONTA DE BERNARDINO DA SILVA E SEQUEIRA, 
TESOUREIRO DA CASA DE AVEIRO ENTRE 14 DE DEZEMBRO DE 1707 E 29 DE FEVEREIRO DE 1712

27 de 
Setembro de 

1711

Manuel Ferreira, mestre 
ferreiro 29.655 réis pelo custo de 4 grades de ferro BA, 54-XI-46, 

n.º 21, fl. 9 v.º

SEGUNDA CONTA DE BERNARDINO DA SILVA E SEQUEIRA, TESOUREIRO DA CASA DE AVEIRO ENTRE 29 DE 
FEVEREIRO DE 1712 E 29 DE ABRIL DE 1716

23 de Junho 
de 1712

Francisco Gomes, mestre 
pedreiro 470.348 e 1/2 réis pelas obras que fez nos Paços BA, 54-XI-46, 

n.º 21, fl. 10

22 de Março 
de 1715

Francisco Gomes, mestre 
pedreiro 103.417 réis pelas obras que fez nos Paços BA, 54-XI-46, 

n.º 21, fl. 10

PRIMEIRA CONTA DE ANTÓNIO DE ABREU COUCEIRO, 
TESOUREIRO DA CASA DE AVEIRO ENTRE 1716 E 1723

27 de 
Setembro de 

1719

Francisco Gomes, mestre 
pedreiro 17.975 réis pelas obras que fez nos Paços BA, 54-XI-46, 

n.º 21, fl. 10

31 de Julho 
de 1719

Francisco Gomes, mestre 
pedreiro 3.000 réis pelas obras que fez nos Paços BA, 54-XI-46, 

n.º 21, fl. 10 v.º

30 de 
Novembro 

de 1719

Gaspar Rodrigues, mestre 
carpinteiro 174.694 réis pelas obras de seu ofício que fez nos Paços BA, 54-XI-46, 

n.º 21, fl. 10 v.º

SEGUNDA CONTA DE ANTÓNIO DE ABREU COUCEIRO,
TESOUREIRO DA CASA DE AVEIRO ENTRE 16 DE FEVEREIRO DE 1724 E 1732

27 de Julho 
de 1725

Manuel Vicente, mestre 
pedreiro 1.513.448 réis pelas obras de seu ofício que fez nos Paços BA, 54-XI-46, 

n.º 21, fl. 10 v.º

22 de Agosto 
de 1725

José de Almeida, mestre 
carpinteiro 704.180 réis pelas obras que fez de seu ofício nos Paços BA, 54-XI-46, 

n.º 21, fl. 11

20 de Junho 
de 1729

José de Almeida, mestre 
carpinteiro 75.150 réis pelas obras que fez nos Paços BA, 54-XI-46, 

n.º 21, fl. 11

11 de Maio 
de 1729

Manuel Vicente, mestre 
pedreiro 169.950 réis pelas obras que fez de seu ofício nos Paços BA, 54-XI-46, 

n.º 21, fl. 11



142



143

património arquitectónico civil de setúbal e azeitão

EDIFÍCIOS DE USO CORRENTE NO NÚCLEO ANTIGO DE SETÚBAL: 
A TIPOLOGIA ARQUITECTÓNICA QUE PERSISTE.

Manuela Tomé
câmara municipal de setúbal

Introdução
São muitas as influências ou factores que, de forma directa ou indirecta, de-
terminam a existência de tipologias funcionais, construtivas e estilísticas no 
património edificado, que, através de traços estruturantes específicos co-
muns, podem marcar uma época e constituir a essência das características 
dominantes que determinam uma arquitectura que perdura no futuro, inte-
grando uma transmissão cultural que se materializa nas expressões físicas dos 
edifícios que integram a paisagem urbana, contribuindo para a constituição 
da identidade das respectivas populações.
O actual núcleo urbano antigo de Setúbal apresenta uma forma urbana, e es-
trutura arquitectónica, que remonta à idade média, formada após a reocu-
pação da povoação com a reconquista cristã operada no século XII, por D. 
Afonso Henriques. Nas várias épocas históricas que atravessou desde então, 
a cidade expandiu-se, sofreu modificações e perturbações, por circunstâncias 
várias, que provocaram danos e adaptações no conjunto edificado, no entanto 
o essencial das propriedades do seu espaço urbano foi-se mantendo e com 
elas a escala urbana, a caracterização morfológica estrutural e a organização 
formal compositiva dos seus edifícios. Nos seus arruamentos visualiza-se uma 
homogeneidade, que nos é transmitida pela existência de um desenho arqui-
tectónico estruturado a partir de modelos comuns em consequência das con-
dições da sua implantação, mas também das vivências socias que estiveram na 
sua origem, e que lhe dão a sua própria afirmação.
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Neste texto apresentamos as tipologias arquitectónicas, que nos chegaram, e 
que permanecem em grande parte do edificado antigo, na planta, na fachada 
e nas suas respectivas estrutura e disposição dos elementos componentes do 
desenho.
Estamos cientes de que a identificação e a divulgação da tipologia arquitec-
tónica, própria do lugar, contribuem para um melhor conhecimento e enten-
dimento deste património cultural e conduzirão, certamente, à sua melhor 
e mais consciente salvaguarda e com ela, também, a preservação da herança 
cultural e da imagem urbana identitária da cidade de Setúbal.

A Imagem Urbana
Para perceber a arquitectura de uso corrente hoje existente na cidade de Se-
túbal torna-se necessário conhecer a sua génese e o seu percurso desde a sua 
origem, esta, relacionada com a história do seu território, do seu povo, dos 
materiais, das técnicas e das tendências culturais e artísticas da respectiva 
época. Para a percepção da imagem da urbe tentámos analisar e cruzar as vá-
rias fontes documentais, pese embora não se conheçam muitas referências, 
escritas, iconográficas ou cartográficas, relativas à arquitectura medieval de 
Setúbal, quando nos reportamos á época mais remota, iniciada com a Recon-
quista Cristã.
Fazendo uma apreciação da cartografia facilmente se percebe que devido ao 
relacionamento e influência comercial da povoação com o exterior, através 
das transacções que lhe advinham das actividades fluvio-marítimas, este local 
foi indicado nas cartas que marcavam as rotas marítimas, desde muito cedo, 
no entanto foi no séc. XV que começou a ser assinalado como um importante 
porto. São muitos os testemunhos cartográficos e iconográficos que mencio-
nam Setúbal, mas apesar disso, torna-se difícil concluir, por esta via, acerca 
da sua imagem urbana se considerarmos que estas cartas, embora constituin-
do documentos de grande relevância na cartografia náutica requerendo por 
isso um estudo meticuloso das costas, eram pouco exigentes na representa-
ção gráfica que se circunscrevia aos elementos essenciais, nomeadamente a 
toponímia a orientação e o traçado das rotas. Quando existem desenhos de 
imagens terrestres são-nos transmitidas, na generalidade, representações 
simbólicas, com desenhos padronizados, correspondentes a ideogramas, 
que exprimem a ideia que se tem do local, em consonância com os objectivos 
que se pretendem transmitir ou com a percepção que os seus autores têm do 
local, muitas vezes relacionada com os modelos que correspondem às suas 
referências culturais, com os quais se identificam e apresentam. A carta mais 
antiga, que se conhece, onde já é possível reconhecer uma representação da 
imagem urbana, com as suas principais referências, nomeadamente os edifí-
cios de arquitectura religiosa e militar associadas à representação topográfica, 
remonta a 1583, desenhada por Lucas Jans Waghenaer na carta marítima de 
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“PORTUGALLIÆ de Zee Caerte van Portugal, daerinne begrepen de vermaerde Coop-
stadt van Lisbone S. vues...”. Já no séc. XVII, o mapa de Luís Serrão Pimentel (L. 
PIMENTEL, fl. 79), mostra-nos Setúbal com algum realismo, sendo de notar a 
muralha com a representação das torres e portas e uma massa edificada carac-
terizada por dois pisos à excepção da zona da “Praça”, o centro urbano, onde 
é possível verificar a presença de maiores volumetrias. Também o diário de 
viagem, efectuada em 1669 por Cosme de Médicis (L. MAGALOTTI e P. BAL-
DI, 1668-1669), constitui um documento de grande relevância para o conhe-
cimento da paisagem urbana. Transporta-nos para o perfil da, então, vila as-
sinalando as principais marcas do quadro de referências da urbe, mostrando 
no seu recorte as principais edificações e a sua relação com a topografia local.
Como já referimos, para entender a arquitectura consideramos necessário 
perceber a realidade geográfica e histórica, no espaço e no tempo e a realida-
de de memória, articuladas com as várias dimensões de espaço urbano, arqui-
tectónico e social, que integram a cidade no seu todo, ou a “urbe”1, a “civitas”2 
e a “polis”3, que neste documento não nos é possível explanar, mas que estive-
ram na base do desenvolvimento do nosso estudo4, como também, e em con-
sequência, o conhecimento das formas, da composição, da expressão e dos 
modelos, ou o que os determinaram.

As Referências Arquitectónicas na Paisagem Urbana
As referências que determinam e marcam uma paisagem urbana são múltiplas 
e correlacionadas, desde as características ambientais, nomeadamente as oro-
gráficas, e neste caso de Setúbal com a forte presença do rio, à sua morfologia 
e desenho urbano, aos edifícios que se destacam pela sua posição e expressão 
volumétrica e arquitectónica, como sejam os religiosos e militares, mas tam-
bém o conjunto do edificado que forma os vários espaços urbanos e lhes dá as 
características ímpares, identificáveis através da união dos traços comuns dos 
edifícios que os ladeiam.
Essas particularidades que constituem o essencial da arquitectura local, pa-
dronizando uma criação própria, constituem as tipologias identificáveis, se-
jam funcionais, construtivas ou estilísticas do edificado. Estas, são influen-
ciadas ou determinadas por variados vectores que, não só de forma material, 
mas também através dos modos de viver e de sentir, se transmitem nas obras 
que vão sendo produzidas e enformando a imagem cultural particular da urbe 
e dos seus cidadãos, integrando, simultaneamente, um património tangível e 
intangível.

1  Relacionada com o espaço geográfico construído, infraestruturado e edificado.
2  Relacionada com a dimensão público-social.
3  Relacionada com a dimensão de gestão político-administrativa.
4  Este artigo surge na sequência de um estudo mais profundo, onde estas questões são abordadas de forma 
mais ampla e explanadas na publicação Setúbal: Topologia e Tipologia Arquitectónica (séculos XIV-XIX). Memória e 
futuro da imagem urbana, da autora (M. TOMÉ, 2017).
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A cidade ao longo da sua vida vai sofrendo mutações originada por interven-
ções públicas e privadas, mas também por causas naturais, com destaque para 
os acidentes sismológicos, que podem provocar grande destruição e perda de 
bens, podendo atingir os valores culturais.
Devemos referir a existência dos sismos que mais afectaram Setúbal, ocorri-
dos em 1531, 1755 e 1858, os quais provocaram muitas vítimas mortais e grande 
devastação no edificado, no entanto o desenho urbano ter-se-á mantido, bem 
como a respectiva morfologia, e com ele também a estrutura do edificado, a 
qual assenta sobre a divisão de lote 5, integrados em quarteirões, e respeitando 
a respectiva métrica.
Em edifícios antigos construídos com paredes autoportantes em alvenaria de 
pedra, como é o caso, a maior resistência está na base, que comporta todo 
o peso, sendo as paredes dos níveis superiores de menor espessura, á medi-
da que a necessidade de resistência vai reduzindo, em face da diminuição do 
peso que suportam. São também estas paredes superiores que mais sofrem 
com os sismos, onde a oscilação atinge maior ângulo e mais se faz sentir, pon-
do em risco a estabilidade e provocando graves danos.
As construções efectuadas após os sismos terão sido realizadas pela própria 
população, que terá levantado os seus edifícios sobre o que restava, os alicer-
ces e as paredes do piso térreo, ou executado as reparações quando isso foi 
possível, tendo-se mantido a implantação e a estrutura métrica anterior. Na 
planta mais antiga que se conhece, produzida no final do séc. XVI, por Filipe 
Terzio ou pelo Capitão Fratino (A. MASSAY, 1607?-1617?)6, podemos consta-
tar a existência de um desenho urbano marcado por arruamentos e quartei-
rões que chegaram aos nossos dias.

Factores Determinantes das Tipologias Arquitectónicas
Para analisarmos as tipologias arquitectónicas dos edifícios de arquitectura 
civil, de uso corrente, teremos que identificar os traços com caracter comum 
no edificado, estabelecendo a presença de tipos ou modelos que, na sua maio-
ria, integram o conjunto urbano e lhe dão a imagem global com o seu signifi-
cado cultural identificativo de cada lugar.
Estes tipos, foram evoluindo e sedimentando características ao longo das 
várias épocas da história, e são determinados por processos relativos à pró-
pria dinâmica da cidade e à funcionalidade, geometria e métrica, materiais, 
técnicas construtivas, estruturais e estilísticas, numa constante adaptação a 
novas realidades que obriga a uma relação de forças entre as existências que 

5  A legislação atribui esta designação à constituição de uma área de terreno destinada à edificação urbana, 
formada a partir de um processo de operação urbanística. No entanto, consideramos por lote a parcela de 
terreno, correspondente à área total do prédio, com a implantação do edificado e com ou sem logradouro, 
independentemente do processo que esteve na sua origem.
6  A produção desta carta foi elaborada anteriormente à publicação referenciada.
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reportam memórias e o processo de contemporaneidade em cumprimento 
das reais necessidades e em respeito pelos valores com significado cultural 
que persistem.
Qualquer destes factores influencia os modelos em presença que poderão 
sofrer variações ao longo do tempo, sendo que a métrica construtiva está di-
rectamente em consonância ou relacionada com o lote, com a rua e destes 
com o quarteirão, e assume uma existência mais duradoura e determinante 
na estrutura compositiva do desenho dos edifícios, caracterizados pela sua 
inserção em lotes de frente estreita e compridos em arruamentos estreitos.

A Casa Medieval
Para determinarmos a tipologia da casa medieval temos que recuar ao modo 
de vida de então, e à ocupação dada aos espaços em função das necessidades 
funcionais, muito pouco exigentes relativamente às actuais, sobretudo no 
que diz respeito às áreas dos compartimentos, de reduzidas dimensões e à 
inexistência de condições de higiene e salubridade, sem ventilação suficiente, 
sem condições sanitárias e sem condições de privacidade interior, com um 
quarto comum a toda a família, devido à escassez de espaço.
A população local vivia do produto do seu próprio trabalho individual, me-
diante as actividades de manufactura própria, da transacção dos produtos 
da terra e da ligação com o mar. Na casa eram desenvolvidas todas as activi-
dades domésticas familiares e também a produção artesanal e comercial. O 
espaço público fronteiriço era utilizado como o prolongamento da casa, de 
reduzidas dimensões, e aí se desenrolavam, também, actividades domésti-
cas e comercias. 
Tratava-se de uma edificação que deve ser entendida como um espaço domés-
tico construído, cenário do modo de vida familiar, que poderia partir de um 
modelo unicelular plurifuncional, constituindo uma unidade edificada onde 
se poderiam desenvolver várias actividades. Estas unidades de módulos uni-
celulares poderiam associar-se e evoluir para mais compartimentos, quer em 
planimetria, quer em altura. 
Eram, de um modo geral, unifamiliares, muito simples, de um piso e dois pisos, 
pouco compartimentadas e de reduzidas dimensões. “(…) a superfície média da 
casa comum das cidades da Idade Média oscilava entre os 35 e os 40 m2, havendo-as mais 
pequenas. (A. BEIRANTE, 2008, p. 54).
Em Setúbal, podemos considerar que teria havido dois tipos de construção, em madeira 
com revestimento de cobertura em colmo e em alvenaria de pedra irregular com telha-
do (J. CARVALHO, 1840-1897). A rocha local, obtida na Serra da Arrábida, foi 
muito utilizada na construção e ainda hoje esta brecha é visível em elementos 
construtivos, como sejam os cunhais, ombreiras e lintéis de vãos. Esta pedra 
era muito apreciada devido à sua policromia, havendo referências que atri-
buem a Setúbal grande beleza devida a este material construtivo.
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Pensamos, que tal como é comum na zona sul do país o “(…) espaço interno 
achava-se em regra dividido em dois compartimentos: casa dianteira e casa de dentro. A 
primeira que abria directamente para a rua, era o lugar onde se fazia o lume, se cozinhava 
se comia e se trabalhava. A segunda divisão, (…) correspondia à parte mais íntima do lar. 
Era onde se dormia, mas também onde se guardavam as provisões, não sendo de estranhar 
que nela se encontrasse uma cova de pão. A ausência de janelas e aberturas obrigava a ter 
a porta aberta durante todo o dia. Era também pela porta que saía o fumo, dado que as 
chaminés eram raras.” (A. BEIRANTE, 2008, p. 55). Eram construções simples 
desprovidas de quaisquer infraestruturas.
Com base nas descrições que se conhecem da casa medieval, na generalida-
de, e dos nossos conhecimentos topológicos da cidade de Setúbal, ou daquilo 
que ela nos revela, foi executada a reconstituição da casa medieval de dois 
compartimentos num piso e a evolução para dois pisos (Fig. 1).
Existiriam “casas térreas” com “casa dianteira e câmara” e casas de “dois sobrados”, 
constituídas por uma “casa dianteira” e uma “câmara” ou mais no segundo piso, 
com uma ou mais “lógias” no piso térreo (A. CARVALHO, 1840-1897). Tal como 
nas cidades mercantis da Idade Média, também em Setúbal, o mercado se de-
senvolvia na “Praça”, em galerias cobertas que ligavam os edifícios ao exterior, 
protegendo os produtos expostos e os comerciantes. Inicialmente na Praça da 
Ribeira, onde existiriam alpendres, e após o séc. XVI na Praça do Sapal. Com 
a transferência do centro urbano para esta praça, o espaço, então existente, 
foi preparado para as novas funções, mediante a execução de demolições e 
novas edificações e também com a construção de arcadas, para este efeito, 
conforme está documentado (Corpo Chronologico, 1525-1530). As arcadas da 
Casa da Câmara também se destinavam à transacção de produtos, para além 
de proporcionarem um espaço de convivio e socialização.
A casa de dois pisos surge como consequência do aproveitamento do aperta-
do espaço urbano, de ocupação densa, em “lote” de área reduzida, com frente 
estreita e comprido. 

Fig. 1 Esquema de reconstituição da casa medieval, de 1 e de 2 pisos.
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A fachada é caracterizada pela verticalidade marcada pela porta larga do piso 
térreo, centrada com a qual era rasgada a janela do piso superior. Para acesso 
ao segundo piso era aberta uma porta mais estreita lateralmente a esta e mui-
tas vezes ligada pela mesma ombreira em pedra. A porta mais larga dava aces-
so ao piso térreo, onde se desenvolviam as actividades de produção artesanal 
ou comercial e a porta mais estreita dava acesso ao segundo piso correspon-
dente à habitação, o “sobrado”.

Tipologia Arquitectónica
Da imagem urbana faz parte o conjunto edificado com as suas particularidades, 
algumas sistematicamente repetidas, nas quais poderemos passar a reconhecer 
a existência de elementos tipo ou de um tipo, que poderá ser identificado com 
uma funcionalidade, com uma época, ou com uma relação conjunta de vários 
factores numa determinada zona urbana, que lhe dá uma identidade única.
A cidade sofre variações em consequência da evolução dos factores vivenciais, 
nomeadamente político-administrativos, socioeconómicos e técnico-funcio-
nais, os quais conduzem, necessariamente a uma evolução das formas ou dos 
tipos, com analogias estéticas, formais e funcionais, que poderão perdurar e 
assim determinar a imagem que caracteriza o edificado.
Devemos, pois, identificar as existências que permaneceram, nos espaços 
urbanos, praças ou arruamentos, cuja imagem geral nos é transmitida pelo 
conjunto dos edifícios correntes, carregados de vivências sociais cujos gestos 
vão gerando os traços que constituem a identidade local, com a qual uma co-
munidade se identifica, de forma consciente ou em memória cognitiva, que 
poderá despertar apenas quando a isso é suscitada, como é o caso da perda.
Estes edifícios apresentam características comuns entre si, que lhes é trans-
mitida pela sua génese criativa, relacionada com o lote, e com a rua, ou com a 
sua implantação e as limitações das condições adjacentes. Verifica-se a exis-
tência de lotes de frente estreita, embora com variação das dimensões, e com-
pridos, em arruamentos também estreitos que originam pequenas distâncias 
entre edifícios fronteiros, obtendo-se fachadas planas e contínuas sobre o 
alinhamento da via pública.
Para a realização do nosso objectivo, de definição de um modelo tipológico 
identificativo da imagem das ruas do centro urbano antigo de Setúbal, ana-
lisámos todo o edificado, cujas características se terão mantido até aos finais 
do séc. XIX, quer na geometria da composição da fachada, quer no desenho, 
na proporção e hierarquia dos vãos, sem que tenham sido objecto de inter-
venções de natureza estruturante, construtiva ou arquitectónica, que tenha 
desvirtuado de forma profunda as suas características.
Para o levantamento dos vários tipos existentes foi feita uma análise circuns-
tanciada das plantas, fachadas, coberturas e volumetria.
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A Tipificação dos Modelos
A análise efectuada baseou-se na selecção ou agrupamento dos edifícios por 
desenho de fachadas e volumetrias, segundo o critério fundamental de tipi-
ficação que relacionou as respectivas modelações de vãos alinhados segundo 
eixos principais e verticais na fachada principal, constituindo módulos, e o 
número de pisos, tendo-se identificado a relevância de desenhos de fachadas 
com um módulo de vãos, de 2 e 3 pisos (Fig. 2), com dois módulos de vãos, de 
2 e 3 pisos (Fig. 3) e com três módulos de vão de 2 e 3 pisos (Fig. 4),aqui esque-
maticamente representados nas figuras referenciadas.
Para a definição de módulo foi ainda considerada a geometria do desenho da 
fachada e o eixo vertical central à porta larga na fachada e o grau de relevân-
cia dos vãos não correspondentes a este eixo nomeadamente a sua posição 
geométrica e o tratamento estético arquitectónico principal ou secundário. 
Constata-se que a maioria dos edifícios tem um módulo de vãos com uma 
volumetria correspondente a dois e três pisos. Verifica-se que alguns edifí-
cios das zonas urbanas mais periféricas, que contribuíram para a formação da 
expansão urbana, como sejam a Rua da Brasileira7, Rua José Carlos da Maia, 
na continuação da Rua Ladislau Parreira 8 e a Avenida Manuel Maria Portela9, 
apresentavam e ainda há permanências ainda de um piso.
Esta evolução em planta e cércea esteve dependente das condições do lote e da 
respectiva implantação. Os lotes mais estreitos mantiveram-se com um ou dois 
módulos enquanto nos lotes de maior profundidade e quando a largura per-
mitiu deram origem a três módulos. Também existem lotes com arruamento 
na fachada principal e a tardoz, especialmente em Tróino, permitindo que o 
módulo se mantenha apenas com a porta larga, dado que o acesso aos pisos 
superiores pode ser efectuado na fachada a tardoz. 
Trata-se de uma arquitectura adaptada à geometria do espaço de implanta-
ção, de reduzidas dimensões, que foi evoluindo mediante a sua ampliação, 
quer em área de implantação para tardoz, com o acréscimo de comparti-
mentos mantendo-se a estrutura da planta com espaços comunicantes entre 
si, com deficiente ventilação e insolação natural, quer em volumetria com a 
subida do número de pisos, com uma destribuição de compartimentos em 
sobreposição com os do piso inferior, na procura do espaço necessário às vi-
vências familiares. O número de câmaras esteve dependente da profundidade 
e da largura do lote, podendo facilmente atingir um número de três, com uma 
cércea de três pisos, havendo situações de ocupação do sótão que constituem 
um quarto piso.

7  Antiga Rua de Coina, que estabelecia a ligação a Azeitão e a Lisboa.
8  Antiga Rua de S. Francisco, que estabelecia a ligação com S. Francisco e com as pedreiras.
9  Antiga Estrada de S. João, que estabelecia a ligação a S. João, Évora e Alcácer do Sal.
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Fig. 2 Tipologia arquitectónica de um módulo de vãos com 2 e 3 pisos. A porta larga marca o eixo central 
do desenho da fachada.

Fig. 3 Tipologia arquitectónica de dois módulos de vãos com 2 e 3 pisos. A porta larga marca o eixo orien-
tador do desenho e composição da fachada.

Fig. 4 Tipologia arquitectónica de três módulos de vãos com 2 e 3 pisos. A porta larga marca o eixo central 
orientador do desenho e composição da fachada.
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O acesso aos pisos superiores é efectuado a partir da porta lateral, mais es-
treita, que liga a uma escada de lanços contínuos, no limite do lote (Fig. 5, a.). 
Quando o lote é de menor profundidade a escada desenvolve-se em “L”, com 
dois lanços e um patamar, no canto, encostada aos limites lateral e tardoz.
A Fig. 5 mostra-nos os desenhos de planta de um edifico cuja organização fun-
cional interna foi alterada mas em que é possível verificar a existência da an-
terior estrutura compositiva de distribuição, com a divisão estrutural em três 
câmaras (Fig. 5, b.) e a presença da escada contínua (Fig. 5, a.).
A solução estrutural comum a estes edifícios é a de paredes autoportantes, 
em alvenaria de pedra irregular, correspondentes ao desenho modelar dos 
compartimentos da planta, com a separação entre pisos em madeira, quer na 
estrutura, quer nos revestimentos dos pavimentos e tectos. Na separação en-
tre os lotes contíguos a parede exterior é comum, ou meeira. A escada interior 
que liga os pisos de pés direitos baixos, com cerca de 2,50 m, é executada em 
madeira, bem como a estrutura da cobertura, esta com um revestimento a te-
lha cerâmica.

Fig. 5 Rua das Fontainhas, 44. Desenhos das plantas dos pisos, 1997, CMS.
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O desenho das fachadas é marcado pela porta larga que constitui o elemento 
ordenador do desenho, marcando uma verticalidade que conjuntamente com 
os vão superiores definem o eixo vertical da fachada que poderá ser central ou 
não, conforme a posição da porta larga, mas é sempre central a esta. Em mui-
tos casos as duas portas, a larga e a mais estreita, surgem com um tratamento 
de conjunto com cantarias comuns às duas, o que é justificável se atendermos 
à questão da execução construtiva da porta estreita. A fim de facilitar o acesso 
ao interior, a porta estreita de entrada para os pisos superiores está, na gene-
ralidade, colocada na zona de passeio com uma cota mais elevada, permitindo 
uma redução do número de degraus.
Os vãos dos níveis superiores distribuem-se em portas de sacada com varandas 
estreitas com guardas em ferro, em varandins e em janelas, centrados com a por-
ta larga e colocados numa posição hierárquica sequencial relativamente aos vá-
rios níveis, no entanto esta situação tem vindo a ser alterada. Existem ainda vãos 
simples ou óculos sobre a porta mais estreita, muitas vezes apenas com a função 
de ventilação. A forma dos óculos pode variar entre o círculo ou em desenho de 
roseta. Os vãos apresentam molduras formadas por pedras de cantaria, com 0,21 
m, de secção quadrada, surgindo com uma secção rectangular na ombreira cen-
tral, quando esta serve em simultâneo, a porta larga e a porta estreita 
Os paramentos da fachada apresentam um soco em alvenaria marcando a 
base, cunhais em pedra nos edifícios de gaveto e, na generalidade, pilastras 
em argamassa nos edifícios de banda contínua, individualizando-os.
As coberturas seriam, na sua maioria de quatro águas, com beiral, de grande 
expressão, assente sobre cimalha simples ou mais pronunciada no desenho, 
com sub-beira simples ou sub-beira dupla sob descarga adoçada com um 
seio10 de telhas ou mediante a utilização de fornecos11, e colocação de telhões 
sobre o eixo de vãos que se sobrepõe à porta larga ou sobre a totalidade da 
largura da fachada, assegurando a protecção dos vãos.
Existem exemplares com coberturas de duas águas, com cumeeira perpendi-
cular à fachada principal, surgindo o tratamento em empenas, que a partir do 
frontão simples podem assumir formas mais elaboradas com um tratamento 
estético mais apurado.
Temos presente uma estrutura arquitectónica de reduzidas dimensões, com 
a predominância de dois e três pisos em edifícios de banda contínua com fa-
chadas planas sobre o alinhamento da via pública, com uma forte escala hu-
mana que se interliga com o espaço da “rua”, sem pormenores decorativos, 
sendo a qualidade estética assegurada pela métrica compositiva, pelas pro-
porções da fachada, pelo desenho aliado à funcionalidade e pelos elementos 
construtivos que assumem forte expressão ornamental. 

10  Base para execução da concordância, designada de “galbo”, executada entre a água do telhado e o beirado.
11  Peças de madeira colocadas sobre a vara da estrutura do telhado, para aumentar o seio para além da pare-
de, permitindo a execução das cornijas com maior expressão.
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O Modelo Tipológico de Base
Desenhámos a reconstituição daquilo que poderemos considerar o modelo-
-tipo puro, de 3 pisos, que está presente na maioria dos edifícios ou constitui 
a tipologia orientadora do desenho a partir do qual estes se desenvolveram 
(Fig. 6).
Este modelo está também subjacente ao desenho, ou constituiu o desenvol-
vimento dos tipos de fachadas com dois e com três módulos, com a variação 
relativa a número de pisos e ao tipo de vãos (porta de sacada com varanda, 
varandim, janela e óculo). Também, quando o lote é mais largo, ou se obtêm 
edificações de maior frente através da junção de lotes, assiste-se a uma repeti-
ção do módulo (Fig. 8, d. e Fig. 9, a.). 
Este modelo é uma imagem quase constante nos arruamentos de Setúbal.
Com a necessidade de aproveitamento de espaço, verifica-se também um 
aproveitamento do vazio da cobertura, acrescentando mais um piso ao espa-
ço habitacional utilizável, aumentando a sua volumetria com a alteração nas 
águas do telhado e na fachada, cujo remate termina em desenho de empena, 
que a partir do frontão simples na continuidade da fachada pode assumir for-
mas mais desenhadas e ornamentais, construídas com os materiais usados na 
própria construção como sejam a alvenaria, telhas e argamassas.
Na Fig. 7 representamos algumas dessas formas existentes na parte superior 
das empenas das fachadas, as quais poderão corresponder a uma solução 
construtiva, a uma evolução e afirmação estética e social ou também a uma 
evolução no tempo cronológico. A sua execução poderá ter tido a influência 
do trabalho de mestres pedreiros locais, conhecedores destas técnicas e prá-
ticas aplicadas nas igrejas.
Encontramos várias intervenções de grande diversidade e desenho estético 
que, a partir do frontão triangular simples, sem a base (n.º 1) ou com a demar-

Fig. 6 Reconstituição do modelo tipo. Plantas de compartimentação estrutural e três alçados tipo. Modelo de 
casa com 1 módulo de vãos e 3 pisos (M. TOMÉ, 2017, p. 180).
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cação da base, adornados com cimalha, com cimalha e telha ou com demar-
cação e decoração em argamassa (n.os 2 a 5), foram assumindo formas mais 
trabalhadas com a aplicação de arcos de curva e contracurva. O desenho n.º 6 
mostra-nos um frontão curvo simples, e o n.º 7 com curva e contracurva, en-
quanto que os n.os 8 a 15 nos mostram um desenho combinado, que para além 
do capeamento em telha sobre a cimalha, apresentam ornatos em volutas e 
desenhos de baixo-relevo em argamassa (n.os 9 a 11). 
Já no final do séc. XIX, o aproveitamento da área da cobertura foi utilizado em 
água-furtada na qual estas decorações apresentam um desenho com formas 
rectilíneas, correspondentes à época, utilizando o meandro recto (n.º 19). O 
exemplo constante no n.º 18 apresenta-nos um desenho com curva e contra-
curvas em simultâneo com o desenho baseado em linhas rectas, podendo ser 
considerado como um modelo de transição.
Os exemplos apresentados correspondem a uma selecção que teve em aten-
ção os tipos de desenhos e aplicação de materiais, mas não esgota o que en-
contramos na cidade, alguns com maiores ou menores semelhanças, com di-
ferentes métricas em função da largura do lote em que se inserem e em locais 
também diversos, sejam a rua, a travessa o largo, a praça ou outro. Não conhe-
cemos qualquer relação que nos leve a uma justificação tendente à ordem da 
frequência comparativa da sua existência. Surgem isolados ou em conjunto 
no núcleo urbano antigo e coexistem na imagem urbana com outros modelos 
arquitetónicos (Fig. 9, b.).
Pensamos estarmos perante uma arquitectura evolutiva que foi assumindo 
força na representação estética que poderá ter motivações de afirmação social, 
que usa na sua inspiração criativa a arquitectura de carácter ou uso público, 
ou a arquitectura religiosa, simbolicamente e hierarquicamente conectadas 
com o poder ou uma classe social superior. Encontramos estes remates de 

Fig. 7 Alguns exemplos de desenhos da parte superior dos edifícios (M. TOMÉ, 2017, p.185).
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empena com arcos de curva e contracurva na arquitectura religiosa, no Poço 
das Fontainhas, um equipamento público, e também recriados na zona cen-
tral da fachada dos Paços do Concelho, encimando o brasão da cidade, quer 
no anterior edifício, quer no actual.
A Fig. 8 mostra-nos alguns exemplos que nos conduzem à fundamentação da 
nossa explanação. Na Fig. 8, a. o edifício apresenta uma fachada principal cor-
respondente ao tipo que aqui definimos, com a existência de telhões sobre 
os vãos no mesmo eixo vertical, no entanto a fachadas tardoz ostenta a ocu-
pação do sótão, que se sobre-eleva ao beiral, com um frontão esteticamente 
trabalhado. Salientamos que adjacente a esta fachada tardoz se localiza a igre-
ja de nossa Senhora da Soledade, com uma fachada igualmente trabalhada 
com estas expressões estéticas semelhantes às descritas para os edifícios de 
uso corrente. Igualmente, a Fig. 8, d. mostra-nos dois edifícios, com o mesmo 
desenho, ambos de um módulo de vãos e três pisos, mas com soluções de co-
bertura distintas.
Verifica-se que muitos destas formas ornamentais já desapareceram, como 
nos provam as representações fotográficas, contudo constata-se a continui-
dade destes modelos de remate de fachadas para além do séc. XIX, embora 
adaptados às novas linguagens estéticas, como seja o uso da platibanda, com 
a qual coexiste (Fig. 9, c.).

Fig. 8 Fachadas de alguns edifícios com remate em empena.
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Preservar a Memória
Percorrendo as ruas do núcleo antigo de Setúbal, qualquer olhar mais atento 
poderá verificar que a composição de fachada aqui especificada está presente 
na maioria dos seus edifícios, embora possam já existir modificações, nomea-
damente mediante a transformação da porta larga em montra comercial ou 
em janela (Fig. 10). 
Consideramos tratar-se de uma tipologia modular evolutiva a partir da casa 
medieval, caracterizada por uma reduzida área, com uma escala própria, cujo 
desenho é marcado pela verticalidade e hierarquia de vãos a partir de uma 
porta larga, elemento ordenador da composição da fachada, com remates de 
cobertura caracterizados pela existência de telhões aplicados com grande ex-
pressividade ou por frontões de grande realce e beleza estética.
O modelo, iniciado na Idade Média, continuou durante os séculos seguintes, 
aplicado apenas com um módulo ou com a padronização deste módulo e a sua 
adaptação às novas necessidades funcionais.
Assistimos, frequentemente a alterações urbanísticas que, pela constância em 
que ocorrem, poderão conduzir a modificações profundas, nomeadamente 
com a perda de uma arquitectura que tem persistido com a sua adaptação 
evolutiva ao longo de séculos. A alteração da tipologia do lote, pela junção 
de lotes constitui uma prática que se tem vindo a verificar, que poderá pôr 
em risco as características arquitectónicas se a métrica existente ou a escala 
de valores culturais não for respeitada, bem como a prática muito comum de 
demolição parcial, ou total, seguida de novas soluções, em prejuízo do sig-
nificado que nos é transmitido pelos modelos anteriores, ligados à história e 
memória cognitiva da cidade.

Fig. 9 Alguns exemplos de tipologias e coexistência de modelos arquitectónicos.
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Conforme o próprio modelo-tipo desenhado já mostra, também na hierar-
quia de vãos verticais e respectivo tipo em varanda, porta de sacada ou janela, 
tem havido a tendência para a uniformização em varanda, nos três pisos.
Não só as características tipológicas aqui mencionadas devem integrar as 
nossas preocupações na salvaguarda do património. Nesta arquitectura qua-
se desprovida de pormenores ornamentais, os detalhes construtivos, como 
sejam os cunhais em pedra, os remates de fachada, os telhões, as cornijas, as 
varandas estreitas ou os varandins com as suas guardas de ferro, as gárgulas 
ou outros pormenores particulares, bem como a existência de elementos que 
sem constituírem peças integrantes da arquitectura a ela estão justapostos, 
nomeadamente os registos de azulejos e as pedras de armas, os quais consti-
tuem elementos carregados de simbolismo e de história, tão relevantes para a 
preservação da imagem patrimonial.
Lembramos também a importância dos aspectos cromáticos, que não deve 
estar dissociada da linguagem arquitectónica dos edifícios a intervencionar, 
nem da imagem urbana na qual se inserem. A aplicação da cor nas fachadas 
deverá obedecer a critérios de selecção que permitam um bom enquadra-
mento, e concorram para uma cabal integração e afirmação da simbologia do 
espaço envolvente, sem descaracterizar o seu todo, mas antes, reforçando a 
qualidade ambiental, a harmonia, a imagem e a sensibilidade global do lugar.
Esta arquitectura que resistiu até aos nossos dias e faz parte da história da 
cidade e da memória dos seus cidadãos deverá continuar a persistir, embora 
com a consciência da necessidade de adaptação a novas realidades, a novas vi-
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vências socias e tecnologias contemporâneas, sempre em constante evolução 
e aperfeiçoamento. Esta tem sido a dinâmica a que tem sobrevivido até hoje, 
sem descorar as perdas, entretanto já havidas, mas ainda não suficientes para 
uma destruição da imagem urbana no seu todo. É premente que continue a 
persistir, com a nossa firme consciência destes valores carregados de signi-
ficado cultural, que nos conduzirão a atitudes de defesa e salvaguarda deste 
património peculiar, um bem colectivo de grande qualidade estética.
Se a perda de um elemento de uma determinada tipologia é imperceptível, 
a destruição de um conjunto ou de conjuntos, adquire na população o senti-
mento de privação e da percepção que tinham do local, ou de prejuízo para 
anteriores valores e a descaracterização da imagem correspondente à cultura 
local. Estaremos perante uma perda de carácter e de identidade, que conduz à 
perda de valores, ao desenraizamento e desinserção dos cidadãos com o con-
sequente desequilíbrio social (M. TOMÉ, 2017, p.13).
Setúbal possui um vasto património cultural já reconhecido pela classificação 
e também pela inventariação de alguns dos seus monumentos e também do 
Núcleo Medieval Intramuros, inventariado pela DGEMN12. No entanto, esta arqui-
tectura que tem persistido nos edifícios de uso corrente é ainda desconhecida, 
e está ausente destes meios de defesa, que embora não sejam suficientes para 

12  Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, já extinta. Este Inventário do Património Arquite-
tónico (IPA) é uma base de dados técnico-científica que documenta o património arquitetónico, urbanístico 
e paisagístico português e de matriz portuguesa, que está, actualmente, sob a tutela da Direcção-Geral do 
Património Cultural.

Fig. 10 Largo de Santa Maria. Alçados principais dos edifícios localizados a Oeste. Trabalho executado no 
âmbito da disciplina de Reabilitação de Edifícios e Sítios, do curso de Licenciatura em Arquitectura, por 
Margarida PALITO, Patrícia MALÃO, e Cristina SILVA, 2005, UMS.
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a sua preservação são, certamente, uma mais-valia para o seu conhecimento e 
uma mais consciente afirmação socio-urbana, que conduzem a uma maior ati-
tude ética de respeito pela permanência das suas características tipológicas.
É necessário preservar os valores tangíveis e intangíveis, que persistiram com 
as suas marcas urbanas, pensando em termos de passado e de futuro, salva-
guardando e valorizando os testemunhos em presença, mediante o tratamen-
to adequado, que saliente e dignifique a autenticidade patrimonial e histórica 
de Setúbal.
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OS MIRANTES DAS CASAS RELIGIOSAS FEMININAS  
E A SUA ADAPTAÇÃO AO USO CIVIL. O CASO DE SETÚBAL:  
MEMÓRIAS E PERMANÊNCIAS 

Ana Lúcia Barbosa
icomos / ceris — ist/ul

Introdução
O estudo agora apresentado estabelece-se na continuidade da investigação 
anteriormente realizada sobre a cidade de Setúbal, na qual se abordou o caso 
de estudo do Mosteiro de São João Baptista. Nessa ocasião articulámos as 
questões urbanas com o programa funcional e espacial de um mosteiro femi-
nino da ordem dominicana1.
Neste contexto estudam-se agora os mirantes das antigas casas religiosas fe-
mininas de Setúbal e as transformações operadas na sua adaptação a novos 
usos, destacando-se a função residencial. Para esta abordagem elegeu-se o 
Mosteiro de Jesus, da Ordem Franciscana, o Mosteiro de São João Baptista, da 
Ordem Dominicana, e o Mosteiro de Nossa Senhora da Nazareth de Setúbal, 
da Ordem Cisterciense, que constituem o ponto de partida para a verificação 
da presença e situação dos mirantes. Estabelece-se um paralelo de avaliação 
com alguns dos mosteiros femininos presentes na cidade de Lisboa e com o 
mirante do Mosteiro de Nossa Senhora da Saudação de Montemor-o-Novo, 
por se tratar de um edifício estudado anteriormente2. 

1  Ana Lúcia Barbosa, “O Mosteiro de São João Baptista de Setúbal. A inserção urbana no contexto da 
arquitectura das casas religiosas femininas da ordem dominicana”. in Casas Religiosas de Setúbal e Azeitão, LASA, 
Setúbal: 2016, pp. 15-28.
2  Ana Lúcia Barbosa, O Mosteiro de Nossa Senhora da Saudação de Montemor-o-Novo. Contributo para uma Proposta 
de Recuperação. Dissertação de Mestrado em Recuperação do Património Arquitectónico e Paisagístico, 
Universidade de Évora, Texto policopiado, 1998. 
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Do ponto de vista teórico, devemos começar por notar que, entre as orienta-
ções provenientes do Concílio de Trento, que determinam as características 
espaciais das construções religiosas, em parte explanadas na obra de São Car-
los Borromeu, não encontramos qualquer referência ao espaço do mirante. 
Nas suas “Instrucciones”, este autor apenas refere as torres campanários dos 
mosteiros femininos, sugerindo disposições que dificultem e impossibilitem 
a visualização para o exterior.3 
Nos mosteiros que elegemos como casos de estudo constata-se, porém, a exis-
tência de mirantes, embora também aí vigorasse a clausura papal que propu-
nha uma efectiva separação do mundo, para que o silêncio e a solidão permi-
tissem a dedicação e a contemplação de Deus.
Com este estudo procura-se clarificar a questão da existência, ou não, dos mi-
rantes nas clausuras femininas e contribuir para a determinação do período 
em que se terá verificado a sua construção. A presente investigação propõe-se 
identificar as diferentes tipologias de mirantes, relacionando a sua localiza-
ção nas casas religiosas com a situação topográfica de implantação, e com-
preender a funcionalidade do espaço interior na relação programática com as 
demais áreas do mosteiro.
Por último, procura-se compreender as adaptações e alterações efectuadas, 
decorrentes do processo de extinção das ordens religiosas, para adequação ao 
uso civil e residencial e o respectivo significado.

Os mirantes dos mosteiros femininos de Setúbal
Os mosteiros eleitos como casos de estudo localizam-se em distintas áreas 
da actual cidade de Setúbal. O Mosteiro de Jesus implanta-se fora da muralha 
medieval, mas na sua proximidade e tem data de fundação de 14964. 
O Mosteiro de São João Baptista situa-se a norte do perímetro da fortificação 
abaluartada, numa zona que fora de sapal, distante do centro da antiga vila, e 
tem data de fundação de 15295. 
O Mosteiro das Bernardas localiza-se na encosta nascente da vila, fora da mu-
ralha medieval, e foi fundado em 1769, adaptando um edifício existente6. 
Do ponto de vista da topografia, os dois primeiros mosteiros, com data de 
fundação próxima, no final do século XV e início do XVI, encontram-se im-
plantados no vale, em terreno com suave planimetria. O primeiro, em local 
circundado por ribeiras que desaguam no Sado. O segundo, distante da foz 
do Sado, numa área de terrenos férteis do ponto de vista agrícola. Em ambos 

3  São Carlos Borromeu, Instrucciones de la Fábrica y del Ajuar Eclesiásticos, (Bulmaro Reyes Coria). México: 
Universidad Nacional Autónoma de México, Imprensa Universitaria, 1935-1985, Tradução livre da autora.
4  José Custódio Vieira da Silva, A Igreja de Jesus de Setúbal, Coleção Património, Ensaio 2. Setúbal: Edição salpa, 
1987, p. 19.
5  Frei Luís de Sousa, História de S. Domingos, Tesouros da Literatura e da História, Volume Segundo. Porto: Lello e 
Irmão – Editores, 1977, p. 116.
6  Inês Gato de Pinho, De Colégio de S. Francisco Xavier a Palácio Fryxell, História e Análise Arquitectónica. Setúbal: 
Ed. Instituto Politécnico de Setúbal, 2013, p. 71. Instalam-se no antigo colégio dos Jesuítas fundado em 1655. 
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os casos, na composição das fachadas viradas a sul, destacam-se as suas torres 
mirantes, pela sua altimetria e volumetria.
O Mosteiro das Bernardas, com fundação no século XVIII, tardia em relação 
aos anteriores, está assente num promontório e instala o seu mirante na mu-
ralha da fortificação medieval, sobre a Porta de S. Sebastião. 

O mirante nos programas funcionais dos mosteiros.
O autor das “Instrucciones de la Fábrica y del Ajuar Eclesiásticos” dedica dois 
capítulos aos mosteiros femininos, designadamente “Mosteiros de monjas” e 
“Igreja das Monjas”, nos quais estabelece o programa funcional da clausura e 
caracteriza todos os espaços que o constituem. Contudo, não encontramos aí 
qualquer referência ao espaço do mirante. A referência à torre do campaná-
rio, na secção intitulada “De La Torre del campanário”, estabelece as suas ca-
racterísticas arquitectónicas e condicionantes de visualização para o exterior: 
A torre do campanário deve estar unida à igreja interior das monjas: nela nem entrada 
nem janela e nem sequer alguma fresta que olhe de alguma parte para igreja exterior. A 
sua altura deve construir-se segundo a proporção da Igreja, de tal modo que fique mais 
humilde e mais baixa do que indica a forma e a medida da estrutura.7

Estas orientações aplicam-se às casas religiosas que venham a ser construídas 
de novo, propondo o posicionamento da torre campanário entre o Coro, ou 
seja a Igreja interior, e a Igreja pública. 
Na percepção exterior da torre campanário o autor revela a preocupação para 
que esta não se destaque volumetricamente, situação que se verifica já nos 
casos de estudo eleitos, mosteiros de Jesus e de São João Baptista, com data 
de fundação anterior ao Concílio de Trento (1545 a 1563). No que concer-
ne ao seu posicionamento na organização em planta, em ambos os casos, as 
torres apresentam uma implantação semelhante, ou seja, em área posterior à 
parede do topo poente dos Coros, sem qualquer relação com a Igreja pública: 
Os demais pisos superiores (...) podem receber luz de muito pequenas janelas exíguas e as 
mesmas com gradeamento: porém no último nível terá janelas, como é costume.8 
São Carlos Borromeu não faz referência explícita ao mirante e as recomendações 
que faz para os vários espaços do mosteiro têm como principal premissa anu-
lar a possibilidade de qualquer contacto físico e visual com o mundo exterior.

Mirantes no Mosteiro de Jesus de Setúbal.
Actualmente, no antigo Mosteiro de Jesus identifica-se de imediato a torre 
do campanário que mantém as suas características arquitectónicas originais, 
incluindo no último nível do campanário, o preenchimento dos vãos com gre-
lhagem9: O Campanário contem dois sinos, de bons metais, um grande e outro pequeno, 

7  São Carlos Borromeu, op. cit., p. 91. 
8  Idem, op. cit.
9  Boletim da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, Igreja e Claustro do Antigo Mosteiro de 



166

foram dados por el Rei D. Manuel e ambos têm em volta em letras de meio relevo os nomes 
de “Manuel” e “Maria” que são os de Deus e de Maria santíssima e do monarca e da rai-
nha sua mulher, cada um era tangido segundo os exercícios ou solenidades religiosas a que 
o tangir se referia.10

Pelas designações presentes nos sinos da torre campanário e pela análise das 
características arquitectónicas e construtivas pode afirmar-se que esta edifica-
ção corresponde à fundação monástica, ou seja ao final do século XV. Ver Fig. 1.
A torre dos sinos com os vãos do último nível semiencerrados indicia-nos uma 
possibilidade de visualização controlada para o exterior, por parte da comu-
nidade enclausurada. Assim, neste caso, verifica-se que a torre, com acesso 
restrito e muito condicionado, poderia assumir uma dupla função: de campa-
nário e de mirante. Ver Fig.2.
A investigação realizada permitiu-nos identificar a existência de outro espaço 
destinado exclusivamente a mirante, com função recreativa, para o convívio 
da comunidade enclausurada: Na procura de uma vivência mais equilibrada dentro 
da clausura, alguns tempos festivos eram assinalados com recurso a estratégias de convívio 
e distracção que permitiam quebrar as rotinas quotidianas, assim contribuindo para o 
bem estar de todas. Pouco poderemos dizer de práticas lúdicas ou lavores, certamente rea-
lizados na casa que lhes era destinada, senão dos convívios no mirante do edifício.11

Jesus-Setúbal, Nº 47. Lisboa: Ministério das Obras Públicas, 1947, p. 20. O campanário (…) é todavia uma construção 
notável e de nobre efeito decorativo, que (em contrário do que tantas vezes sucede) não desluz a graça nem a feição estética do 
monumento. A sua consolidação geral, bem como a cuidadosa reparação da grilhagem que veda as respectivas janelas sineiras, 
foram por isso tarefas que justificadamente mereceram a atenção e o delicado trabalho dos restauradores.
10  Almeida Carvalho, Convento de Jesus: estampas da igreja e fachada desta e do Convento. Arquivo Distrital de 
Setúbal, 1840/1897, PT/ADSTB/PSS/APAC/A/0026, Registo 5, Fólio 2. Este autor faz ainda referência a outros 
sinos (…) Sobre a porta antes da portaria estava outra campa outra estava na casa da roda; outra atrás do refeitório; outra 
na varanda da enfermaria; outra na casa do antecoro; outra próxima da cela do confessor; outro da casa onde as religiosas se 
confessavam; e ainda havia mais 3 campainhas.
11  Samuel António Gomes, “Doces obrigações, o exercício abacial no Mosteiro de Jesus de Setúbal – séculos 

Fig. 1 Vista geral da fachada principal do Mosteiro de Jesus de Setúbal, com a torre campanário. A.L. Barbosa 2016.
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Este último mirante localizava-se numa área fronteira à Ermida do Socorro 
cuja construção foi realizada em data posterior a 1644 e anterior a 169112.
A crónica de Soror Ana Maria do Amor Divino, relata alguns acontecimentos 
do período durante o qual a observância da regra da clausura deixara de ser 
cumprida com o rigor inicial. Nesses acontecimentos inclui-se a construção 
do mirante, realizada com as esmolas doadas à casa religiosa com o objectivo 
de suprir necessidades da comunidade. A utilização da verba na construção 
do mirante foi então considerada um desvio das referidas dádivas: Entre os 
abusos lembrou-se [a abadessa] de construir um mirante, do lado do nascente, e fronteiro 
à ermida do Socorro, mirante que nunca houvera, nem as antigas madres desejaram, por-
que nunca haviam tido apetite de tornar a ver o mundo, donde uma vez fugiram para se 
encerrarem no fundo da clausura. Ergueu-se o mirante sobre uma casa contígua à enfer-
maria, e donde as freiras pudessem espalhar as vistas e olhares para o mundo, para assim 
talvez avivarem saudades dele.13

Embora se trate de um edifício classificado como Monumento Nacional des-
de 1910, o Mosteiro de Jesus foi alvo de demolições de áreas consideradas es-
púrias, mas que constituíam parte integrante do conjunto monástico e da sua 
história. Uma dessas construções foi o mirante fronteiro à Ermida do Socorro 
e contíguo à enfermaria monástica. Ver Fig. 3.

XVI a XVIII”, Revista de História da Sociedade e da Cultura, nº 9. Universidade de Coimbra, Coimbra, 2009, p. 70. 
12  João Carlos Almeida Carvalho, Acontecimentos, Lendas e Tradições da Região Setubalense, Volume III: Convento de 
Jesus. Setúbal: Edição da Junta Distrital de Setúbal, 1969, p. 100. 
13  Idem, op. cit.

Fig. 2 Vista de detalhe do campanário do Mosteiro 
de Jesus. A.L. Barbosa 2016. 

Fig. 3 Vista da cabeceira da Igreja do Mosteiro de Jesus de Setúbal, com mirante 
em segundo plano, atrás do Balneário Paula Borba. AFAR [1950/60?].
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Mirante do Mosteiro da Madre de Deus em Lisboa
O Mosteiro da Madre de Deus em Lisboa, fundado em 1509, pertenceu à 
ordem Franciscana, com a Regra de Santa Clara, à semelhança do seu con-
génere Mosteiro de Jesus de Setúbal. Em 1551, o primitivo mosteiro foi alvo 
de uma campanha de obras patrocinadas pelo rei D. João III, que consisti-
ram essencialmente na construção de uma nova Igreja e na restruturação 
dos espaços envolventes. Diogo de Torralva (1500-1566) foi responsável 
pela intervenção e projectou sobre a capela-mor um compartimento de 
forma circular com vãos ao seu redor, possibilitando uma visão de toda a 
envolvente14. Contudo as monjas consideraram excessiva a abertura ao ex-
terior da “casa redonda” e pediram autorização para tapar as janelas15. A 
solicitação foi autorizada e as janelas transformadas em frestas, permitin-
do a visão apenas na direcção do mar e da horta. Tratava-se do mirante do 
mosteiro.
Com o terramoto de 1755 o mosteiro sofreu grande destruição, à qual se se-
guiu a reconstrução, com o apoio directo do rei D. José I. Contudo, o mirante 
não foi reedificado.
Em meados do século XVI, as monjas da Madre de Deus consideraram exces-
siva a visão panorâmica que usufruíam do exterior, provavelmente por esta 
não se enquadrar no modelo e regra de clausura que então vigorava. Porém, 
cerca de um século mais tarde, a comunidade do mosteiro de Jesus acolhia 
com agrado a construção de um mirante.  

Os Mirantes do Mosteiro de São João Baptista de Setúbal
Almeida Carvalho, na obra dedicada ao Mosteiro de São João Baptista, revela 
a existência de mirantes inseridos na clausura feminina. O mirante da torre 
reconhece-se de imediato, pela observação da fachada virada a sul; o mirante 
da cerca e o mirante virado para Brancanes, demolidos no século XX, apenas 
se sabe da sua existência pelas referências bibliográficas.
A torre mirante destaca-se pela sua volumetria de base quadrangular e pela 
altimetria superior à das demais construções, mas pouco expressiva no con-
junto edificado. No seu último piso existem quatro vãos, orientados aos 
pontos cardeais, com molduras em cantaria de aresta chanfrada, em arco de 
volta perfeita, semelhantes às cantarias do período manuelino. Estes vãos 
encontram-se hoje abertos, mas foram anteriormente preenchidos com 
uma grelhagem, à semelhança da torre campanário do Mosteiro de Jesus: 
(…) rematando no cimo um mirante de forma quadrada, com uma abertura à maneira 

14  João Paulo Martins, (A Arquitectura: da Fundação à Reinvenção Oitocentista), Igreja da Madre de Deus. 
História, Conservação e Restauro. Lisboa: Instituto Português de Museus, Instituto Português de Conservação e 
Restauro, Museu Nacional do Azulejo, 2002; p. 20. (…) o pináculo, e caza redonda, que he sobre a cappella mor (…); 
Caza redonda, que há sobre a cappella mor. 
15  Idem, op. cit., p. 23. (…) de onde se alcançava uma “vista para todas as quatro partes que dis era fermozíssima.
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de janela em cada um dos lados, e coberta de madeira e telha. Era a torre do convento, 
que tinha essas aberturas ou janelas tapadas com gelosias de tijolo, posto a cutelo.16

Pelas suas características construtivas e formais, esta torre mirante enquadra-
-se no período manuelino e poderá ser datável do primeiro quartel do século 
XVI. Ver Fig. 4. 
Pela análise visual da construção, identificam-se as seguintes premissas: a es-
pessura das paredes portantes, em alvenaria de pedra, apresenta um dimen-
sionamento excessivo para receber a ligeira cobertura de madeira; a anteceder 
o coroamento das paredes, existem arranques de uma abóbada que se supõe 
ter sido de aresta; abaixo do nível do actual beirado, existem quatro gárgulas 
monolíticas que pertenceram a um sistema de drenagem de águas pluviais 
agora desactivado. Ver Fig. 5.
O peso próprio dos sinos, associado às forças geradas pelos mesmos quando 
em movimento, não seria suportado pela ligeira estrutura de madeira da co-
bertura. Contudo, a presença de uma abóbada permite-nos colocar a hipótese 
de ela ter servido para fixação de uma estrutura auxiliar de suporte dos sinos. 
Colocamos a possibilidade de abóbada ter ruído com o terramoto de 1755, 
sabendo-se que nesta ocasião o mosteiro foi gravemente afectado. Ver Fig. 6.
Com efeito, as religiosas foram obrigadas a romper a clausura, instalando-
-se na Hospedaria da Ermida do Senhor do Bonfim. Em 1758 regressaram ao 
mosteiro, uma vez que a Igreja e Coros já se encontravam reparados. Porém, 
em 1761, ainda eram destinadas verbas para a recuperação da casa religiosa, 
que, contudo, não voltaria à sua forma anterior17.

16  Almeida Carvalho, Acontecimentos, Lendas e Tradições da Região Setubalense, Volume IV, Conventos de Setúbal, 
I Parte. Setúbal: Edição da Junta Distrital de Setúbal, 1970, p. 69.
17  Laurinda Abreu, “Setúbal na segunda metade do século XVIII: os anos da reconstrução”. In Comunicação 
no Colóquio: Quotidiano e Urbanismo no século XVIII. Lisboa: Sociedade Portuguesa de estudos do século XVIII, 
texto policopiado, 1991. 

Fig. 4 Vista exterior da torre mirante do Mosteiro  
de São João Baptista. A.L. Barbosa 2015.

Fig. 6 Vista interior da torre 
mirante do Mosteiro de São João 
Baptista, onde é visível o arranque 
da abóbada. A.L. Barbosa 2016

Fig. 5 Pormenor da gárgula 
monolítica da torre mirante do 
Mosteiro de São João Baptista.  
A. L. Barbosa 2016.
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Concluímos assim que a torre mirante poderá ter funcionado também como 
campanário à semelhança do seu congénere no Mosteiro de Jesus.
Almeida Carvalho faz referência a outro mirante caracterizando-o como 
“belo”. Este não chegou aos dias de hoje. Devia tratar-se de um compartimen-
to com função recreativa e lúdica, à semelhança do mirante do Mosteiro de 
Jesus, e que possibilitava a visualização para a envolvente directa e distante: 
Do lado do sul do claustro ficava a igreja e parte do convento, que corria também pelos 
lados do nascente, poente e norte, de cujo último lado havia um belo mirante, que ficava 
em frente ao monte chamado do Barrete de Clérigo, no alto de Brancanes. 18

O mesmo autor indica ainda a existência de um outro mirante, designado por 
Mirante da Cerca, inserindo no interior da cerca monástica e que descreve 
detalhadamente19. 
Dentro do espaço de produção rural, esse mirante destinava-se ao uso das 
monjas enclausuradas, adquirindo várias funções: lúdica, recreativa, contem-
plativa e de controlo da produção agrícola, pela situação de domínio visual 
sobre o território envolvente: Na cerca ainda existe o antigo mirante das freiras que 
havia no meio dela, e que hoje fica no fim da quinta do edifício que fora convento, e está do 
lado norte da quinta. O mirante forma uma varanda em paralelograma, em volta do qual 
há uma cortina baixa com assentos. Da parte do norte por de trás dos assentos ergue-se 
uma parede que a oculta por este lado.20

A construção correspondente ao mirante aproveitava a suave topografia e a 
ligeira pendente, para estabelecer uma edificação em parte contra o terreno, 
e onde, no nível térreo, se implantava a “Capela da Santa Cruz”21. No primeiro 
nível estabelecia-se uma varanda com bancos ao seu redor, à qual se acedia 
por uma estreita escada. A descrição pormenorizada que o autor realiza per-
mite-nos reconstituir a construção e a sua ligação a outros elementos, como 
escadas, tanques, poço e nora, que se encontravam nas suas imediações.
Frei Lucas de Santa Catarina, cronista da Ordem Dominicana, ao referir-se às 
virtudes das monjas que se destacaram em santidade, alude à vida da Madre 
Sor Brites (faleceu em Maio de 1673), relatando o uso da cerca para retiro e 
oração: Muitas noites hia ter oração á Cerca ao pé de huma cruz, a que tinha devoção em 
lembrança do Monte Olivete. Algumas vezes se retirava a lugar mais escondido da mesma 
cerca, gastando dias inteiros em oração, com pouco, ou nenhum comércio com o Mosteiro.22

A devoção iniciada por Madre Sor Brites ao local da cerca onde se encontrava 
a cruz poderá ter dado origem à construção da capela, no mesmo local e inte-
grada no mirante da cerca. 

18  Almeida Carvalho, op. cit., p. 71.
19  Idem, op. cit., p. 76.
20  Idem. (…) O corrimão da cortina e faces superiores dos assentos são cobertos de tijolos vermelhos, e azulejos, uns brancos e 
outros azuis-claros, em forma de xadrez. Junto ao pavimento, também de tijolos e azulejos corre o rodapé de azulejo azul, branco 
e amarelo. No meio do solo vê-se uma concavidade que indica ter estado ali uma mesa de pedra.
21  Idem, op. cit., p. 77. 
22  Frei Lucas de Santa Catarina, Quarta Parte da História de S. Domingos, Particular do Reyno e Conquistas de 
Portugal, Livro Segundo. Lisboa: Na Oficina de António Rodrigues Galhardo, 1767, p. 370.
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O mirante do Real Mosteiro de Nossa Senhora da Nazareth 
de Setúbal 
O Real Mosteiro de Nª. Srª. da Nazareth de Setúbal, conhecido por Mostei-
ro das Bernardas, foi fundado em 1769, tomando posse do edifício do antigo 
Colégio de S. Francisco Xavier que pertencera à Companhia de Jesus, com 
fundação em 165523. As monjas Bernardas constituem o ramo feminino da or-
dem de Cister e estiveram instaladas no edifício pouco mais de uma década, 
retornando às casas religiosas de origem em 178224.
A sua permanência no edifício foi de curta duração, contudo foram realiza-
das nesse período as obras necessárias para adaptar o colégio a uma clausura 
feminina.25 É neste contexto que se aborda o mirante das monjas Bernardas 
construído sobre um troço da muralha tardo medieval, mandada construir 
por D. Afonso IV26.
No que respeita às fases construtivas e de alteração do Mosteiro de Nª. Srª. 
da Nazareth, Inês Gato de Pinho, na sua investigação histórica, identifica as 
etapas de alteração e de ocupação do imóvel onde inclui o mirante. Depois da 
saída da comunidade religiosa assiste-se à progressiva venda e divisão da pro-
priedade, sintetizando-se em seguida as questões relacionadas com a trans-
formação do mirante27.
O mirante ocupava a área destinada ao caminho da ronda da primeira linha 
de fortificação da antiga vila de Setúbal, revelando a sua inoperância militar 
neste período28. 
Este localizava-se num lugar estratégico, de domínio visual e de símbolo de 
poder, sobre a porta da muralha onde as monjas inseriram o seu brasão, numa 
construção que supomos ter sido inicialmente mais discreta do que aquela 
que chegou aos nossos dias29. 
Através de uma imagem com data provável dos anos 20 do século XX, pode 
constatar-se que o mirante, na fachada virada a poente, apresentava uma dis-
tinta expressão formal daquela que observamos actualmente. Tinha então 
uma cobertura piramidal, com pouca altura, e um único vão de janela centra-
do com a porta de S. Sebastião. Ver Fig. 7.

23  Inês Gato de Pinho, op. cit., p. 71.
24  Idem, op. cit., p. 75.
25  Idem, op. cit., p. 79.
26  Sistema de informação para o Património Arquitectónico, SIPA, Núcleo Urbano da Cidade de Setúbal/
Núcleo intramuros de Setúbal, Cronologia. (1325/1360-construção da primeira cintura de muralhas).
27  Inês Gato de Pinho, op. cit., pp. 95-99. Francisco José Pereira, de origem galega, compra a propriedade e 
instala uma fábrica de transformação de cortiça. Em 1859 o edifício encontrava-se danificado por um incêndio 
com origem na fábrica e que devastara a edificação. Em 1873 o edifício principal é reabilitado para albergar a 
residência dos seus proprietários designadamente de Francisco José Pereira Júnior, educado em Inglaterra, que 
assumiu a direcção da indústria de transformação de cortiça, depois do falecimento do pai. 
28  Entre 1580 e 1640 Portugal encontrou-se sobre o domínio Filipino, não havendo interesse político em que 
os locais das antigas vilas constituíssem locais fortificados, evitando-se deste modo tentativas de revolta por 
parte das populações. 
29  Inês Gato de Pinho, op. cit., p. 75.
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No interior do mirante podemos ainda encontrar a estrutura de madeira que 
supomos corresponder ao apoio da construção primitiva. Ver Fig. 8.
Nas imagens do Arquivo Fotográfico Américo Ribeiro, datáveis dos anos 30 do 
século XX, verifica-se que o mirante apresenta já as características arquitectó-
nicas com que chegou aos dias de hoje. Assim, na fachada virada a nascente 
o mirante adquiriu uma maior expressão formal no remate da própria praça, 
onde a composição arquitectónica disposta simetricamente, em relação ao 
eixo da porta da fortificação, é reforçada pela presença de pilastras e cornijas 
que enfatizam a articulação com o pano da muralha. Ver Fig. 9 e Fig. 10.

Mirante do Mosteiro de N.ª Sr.ª da Saudação 
de Montemor-o-Novo
Idêntica situação verifica-se noutros mirantes das casas religiosas femininas 
que ocupam parcialmente o caminho de ronda, como é o caso do mirante do 
Mosteiro de Nª. Srª. da Saudação em Montemor-o-Novo30. Este último, funda-
do em 1513, localiza-se no interior do perímetro fortificado da antiga vila de 
Montemor-o-Novo, implantada no monte maior da região31. Pela escassez de 
água e pela dificuldade de acessos, a população abandonou progressivamente 
o local e mudou-se para o vale e encosta norte, onde passava a estrada real, 
verificando-se em 1699 uma ocupação expressiva fora da fortificação. O Mos-
teiro de Nª. Srª. da Saudação constitui um dos poucos edifícios existentes no 

30  O Mosteiro de N. S. da Saudação, em Montemor-o-Novo, e o Mosteiro de Santa Helena do Monte Calvário, 
em Évora, constroem os seus mirantes sobre o caminho da ronda incluindo, no caso de Évora, uma das torres 
da fortificação.
31  Ana Lúcia Barbosa - O Mosteiro de Nossa Senhora da Saudação de Montemor-o-Novo. Contributo para uma Proposta 
de Recuperação. Dissertação de Mestrado em Recuperação do Património Arquitectónico e Paisagístico, 
Universidade de Évora, texto policopiado, 1998, p. 92. 

Fig. 7 Rua de S. Sebastião com o mirante do Mosteiro de N.ª S.ª da Nazareth em plano  
de fundo, cerca de [1920?]. Editor Nova Aurea. Colecção particular I. P. 

Fig. 8 Vista do interior do mirante do 
Mosteiro de N.ª S.ª da Nazareth de Setúbal. 
Inês Gato de Pinho 2013.
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interior do perímetro fortificado, razão pela qual adquiriu propriedades na 
sua envolvente directa para proceder a ampliações do edificado.
Em 1597, a comunidade religiosa solicitava à Câmara Municipal autorização 
para construir um arco sobre a travessa que passava junto à muralha. A Câma-
ra autorizou essa construção sem impor qualquer restrição32. Esta construção 
corresponde à ampliação do corpo da enfermaria (autorizada pela Câmara 
em 1596) que assenta directamente na muralha da fortificação para aí estabe-
lecer o mirante. Deste usufrui-se de uma visão abrangente sobre a paisagem a 
norte, onde entretanto se desenvolvera a vila de Montemor-o-Novo.
A construção do mirante, com datação do final do século XVI, iria obstruir a 
circulação no adarve e constituía um obstáculo ao caminho da ronda33.
No caso específico de Montemor-o-Novo o desenvolvimento do espaço urba-
no envolvente repercutiu-se nas ampliações do edifício monástico e na pre-
sença do mirante que se adaptava a essa nova realidade, procurando a visão da 
cidade onde a vida quotidiana se desenrolava.
Na sequência da extinção das ordens religiosas, o Mosteiro de Nossa Senhora 
da Saudação de Montemor-o-Novo seria adaptado a Asilo Montemorense de 
Infância Desvalida, em 1878, seguindo-se um período em que este se encon-
trou abandonado34. 

32  Jorge Fonseca, O Mosteiro de N.ª S.ª da Saudação de Montemor-o-Novo, Fundação e Patrocínio Régio, A cidade de 
Évora – Boletim da cultura da Câmara Municipal. Évora, II Série, Nº 1, 1994-1995, p. 406.
33  Ana Lúcia Barbosa, O Mosteiro de N.ª S.ª da Saudação de Montemor-o-Novo, Fundação e Patrocínio Régio, A cidade de 
Évora – Boletim da cultura da Câmara Municipal. Évora, II Série, Nº 1, 1994-1995, p. 38.
34  Idem, op. cit., p. 232. Anexo V.

Fig. 9 Vista do mirante do Mosteiro de N.ª S.ª da 
Nazareth de Setúbal. Fachada virada a poente.  
AFAR, s. d.

Fig. 10 Vista do mirante do antigo Mosteiro de N.ª S.ª 
da Nazareth de Setúbal, Fachada virada a nascente. 
AFAR, s. d.
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Desde 2000 o edifício tem sido usado como Centro de Residências Artísticas 
“O Espaço do Tempo”. O mirante e a enfermaria monástica que funcionaram 
como sala de aula no período em que esteve activo o Asilo, constituem hoje o 
principal estúdio de dança. A amplitude espacial associada à vista abrangente 
sobre a cidade de Montemor-o-Novo e o território envolvente elegem esta 
sala como um dos principais locais do edifício.

A adaptação dos mirantes aos usos civis
Após a extinção das ordens religiosas, o Mosteiro de Jesus adquiriu primeiro 
a função de Hospital da Misericórdia, aí instalado até 1959, e posteriormente 
a de Museu de Setúbal, com abertura ao público em 1961.35

No que respeita à torre campanário, apesar das obras realizadas em 1947, pela 
Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, e da recente inter-
venção de 2012, o acesso aos pisos superiores encontra-se hoje vedado, por a 
escada estar parcialmente em ruína. Neste caso concreto, a adaptação a um 
novo uso, com a passagem do uso monástico para o uso museológico, não 
implicou alterações do ponto de vista formal. Seria interessante abrir a pos-
sibilidade de visita à torre campanário e mirante, integrada no circuito mu-
seológico. 
Com a extinção das ordens religiosas, de um modo geral, os mosteiros femi-
ninos mantiveram-se activos até à morte da última freira, situação que não se 
verificou no Mosteiro de São João Baptista, uma vez que logo em 1834 as mon-
jas foram transferidas para o Mosteiro de Jesus da mesma cidade36. Em 1866, o 
extinto mosteiro de São João Baptista era propriedade de Olímpio Torres que 
o comprou à família de um anterior proprietário privado que, por sua vez, o 
adquirira à Fazenda Nacional37. O edifício do antigo mosteiro foi por essa data 
transformado em residência dos seus proprietários, tendo sido realizadas as 
naturais adaptações a essa mudança de funções. No processo de alteração de 
uso, a torre mirante ganhou protagonismo no conjunto edificado, por terem 
sido desobstruídos os vãos do último piso. 
O mirante adquiriu então a função de “belvedere”, a partir de onde se visuali-
za a envolvente urbana, com o estuário do Sado em plano de fundo. Podemos 
encontrar semelhanças tipológicas entre este mirante da cerca e aos Mirantes 
e Torres da Laranja, das propriedades rurais açorianas, particularmente na 
Ilha de S. Miguel.38 

35  www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/museus-e-monumentos/rede-portuguesa/m/museu-de-setubal-
convento-de-jesus/(05-09-2018).
36  Almeida Carvalho, op. cit.., p. 85.
37  Idem, op. cit., p. 88.
38  Isabel Soares de Albergaria e Igor Espínola de França, “Mirantes e Torres da Laranja: Elementos 
Identitários da Paisagem Açoriana”. Boletim do Núcleo Cultural da Horta, Nº 21. Horta, 2011, pp. 149-176. Durante 
parte do século XIX assiste-se ao desenvolvimento dos sistemas produtivos da laranja e do vinho verdelho. 
Estas produções deram origem a construções, localizadas em área agrícola, que articulam funções utilitárias do 
sistema tecno-agrário e a dimensão lúdica e simbólica.
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Desconhece-se o autor da reformulação do mirante do antigo mosteiro de N.ª 
Sr.ª da Nazareth, contudo pode afirmar-se estarmos em presença de uma ar-
quitectura erudita. A presença das janelas geminadas, com bandeira em arco 
de volta perfeita, os vãos curvilíneos de remate dos topos, preenchidos com 
grelhagem, associados ao remate do vão central com cobertura em “cúpula” 
conferem a esta construção um caracter festivo.
O mirante das monjas, numa primeira etapa, elegeu o local de domínio visual 
sobre a paisagem ao seu redor e da sua envolvente próxima. Este ao ser adap-
tado para o uso residencial, adquire protagonismo pela expressão arquitectó-
nica, reflectindo o poder económico e cultural dos seus proprietários.
Em 1982 o edifício foi vendido à Comissão Instaladora do Instituto Politécni-
co de Setúbal, que permanece como seu proprietário, sem contudo lhe estar 
atribuída uma função específica. 

Considerações Finais
Os mirantes da cidade de Setúbal, que subsistiram até aos nossos dias, deve-
rão ser preservados e objecto de intervenções de conservação, como memória 
do património arquitectónico civil, com origens religiosas, num território em 
profunda transformação.
O mirante não integrava o programa funcional proposto pelo Concílio de 
Trento, para as casas religiosas femininas de vida contemplativa, contudo, ve-
rifica-se a sua presença nos casos de estudo apresentados. Estas construções 
surgem em meados do século XVI e durante o século XVII. 
Os mirantes dos antigos mosteiros femininos apresentam tipologias formais 
e construtivas distintas: em torre, de forma circular ou de forma quadrada, em 
corpos edificados sobre muralhas, em locais privilegiados para uma determi-
nada vista. A sua inserção na organização funcional da clausura surge de um 
modo diferenciado, por vezes associada à enfermaria ou na sua proximidade, 
mas sem uma relação programática pré-definida.
Muitos dos mirantes existentes não chegaram aos nossos dias, tendo sido alvo de 
demolição no século XX, por se encontrarem em locais estratégicos para o cres-
cimento da cidade, pelo atravessamento de vias de comunicação. Noutros casos, 
a sua demolição ocorreu pelo desconhecimento do seu valor patrimonial e in-
compreensão do potencial cultural que a sua recuperação poderia representar. 
Os mirantes que subsistiram foram alterados a novos usos permanecendo, na 
sua maioria, em locais privilegiados pela visibilidade abrangente e de domí-
nio da envolvente urbana directa.
No caso dos mirantes integrados em edifícios adaptados ao uso residencial, 
estas construções expressavam a importância cultural e económica das famí-
lias que neles residia. Associado ao caracter de “belvedere” estes miradouros 
mantinham uma função recreativa e lúdica, usufruindo, os seus proprietários, 
de vistas aprazíveis no contexto geográfico privilegiado da cidade de Setúbal 
e do seu clima especialmente ameno.
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PAREDES QUE FALAM ENTRE A REGRA E A IMAGINAÇÃO. 
A ROTA DO PATRIMÓNIO AZULEJAR EM CONTEXTO CIVIL 
DE SETÚBAL E AZEITÃO

Maria Alexandra Trindade Gago da Câmara
universidade aberta | chaia | ue; artis | flul; citar | ucp

... Solares, palácios ou meras quintas instalaram-se em redor da aldeia [Azeitão], 
isolando numa espécie de retiro edénico os seus ricos residentes, e a região tornou-se 
conhecida pelos seus jardins e pomares, os seus vinhos e frutos saborosos...  
Deste então, grandes palácios e conventos sumptuosos sofreram os estragos infligidos 
tanto pelo tempo como pelos homens.... 
João Miguel dos Santos Simões - “Painéis de Majólica em Portugal” Bolletino del museo 
Internacionale Delle Ceramiche in Faenza, Ano XXXII, fasc. III-IV (Faenza 1946), pp. 76-87

Prêambulo
Uma primeira palavra de felicitação pela iniciativa deste encontro - promovi-
do pela Liga dos Amigos de Setúbal e Azeitão (LASA)1 - na escolha da temática 
de maior importância no contexto dos estudos sobre o Património históri-
co-artístico desta região, assim como agradecer o amável convite feito pela 
organização e comissão científica para participar. 
No contexto do tema deste colóquio – o Património arquitetónico civil de Se-
túbal e Azeitão - apresentamos uma investigação ainda numa fase preliminar 
sobre a presença e uso do azulejo in situ - numa preocupação nitidamente ar-

1  Na sequência do encontro e respetiva publicação Casas Religiosas de Setúbal e Azeitão, Coordenação científica: 
Alberico COSTA; António BENTO; Inês PINHO; Maria COUTINHO, Ed: LASA - Liga dos Amigos de Setúbal 
e Azeitão 2016.
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quitetónica - e por isso percecionando-o como um agente não só decorativo 
mas metamorfoseador da arquitetura civil, privilegiando uma visão cronológica 
centrada preferencialmente no período moderno e nalguns estudos de caso.
Sabemos que o azulejo desenvolveu uma relação intrínseca e assídua com a 
arquitetura, reconhecendo-lhe uma inegável originalidade. Uma das grandes 
qualidades estéticas e decorativas que o revestimento cerâmico assumiu des-
de sempre foi a questão da integração da figuração em grandes superfícies 
arquitetónicas. Questão essa, nem sempre bem sucedida pela dispersão de 
imensos conjuntos de azulejos.
A historiografia artística do Barroco tem vindo a destacar este aspeto con-
tando nos últimos anos, com diversas abordagens que centram a sua atenção 
numa perspetiva integrada, entendendo o azulejo como parte de um sistema 
decorativo que urge ler e entender na sua globalidade. O azulejo tem con-
quistado território no estudo alargado das Artes Decorativas aplicadas ou se 
quisermos chamar no campo do património integrado. 
Neste contexto a nossa proposta, centrou-se no inquérito à zona, selecionan-
do e identificando - entre muitos - alguns conjuntos azulejares, comprovan-
do uma das artes que mais identifica a herança patrimonial portuguesa e que 
seguramente engrandecem a história da arte e do património desta região. 

A região de Setúbal e Azeitão 
Entre o rio Sado, a serra da Arrábida e o Atlântico desenvolve-se uma vasta 
região de planície que se caracteriza desde tempos recuados por um notável 
património natural2. Espaço aprazível e privilegiado, foi desde o século XV 
zona de lazer, disputando com a vila de Sintra as preferências da nobreza e da 
corte3, que aqui encontrou caça, pesca abundante e espaço para construir as 
suas moradas; agradáveis villas e palácios rodeados de vinha e olival.
No círculo da Corte, são noticiados por volta de 17114, os passeios de D. João V por 
Azeitão e Setúbal, em busca de soluções e remédios para as suas enfermidades: 
“lhe aconselharam que saísse a lograr o benefício do ar mais puro do campo...Resolveu ir 
para Azeitão para onde partiu a 14 de junho do ano de 1711 e nesta jornada foi à Arrábida 
...foi a Setúbal para onde partiu a 20 do mesmo mês”.
Igualmente no mesmo período, e por volta do mesmo ano, António Carvalho 
da Costa compilou todas as notícias sobre as inúmeras localidades portugue-
sas na sua Corografia portuguesa e descrição topográfica do famoso reino de Portugal, 
com as notícias das fundações das cidades, vilas e lugar que contém; varões ilustres; ge-

2  Joaquim RASTEIRO - “Notas Históricas sobre a Península da Arrábida”, Parte I, in Boletim da Sociedade de 
Geografhia de Lisboa, 8 série, nº 1 e 2, 1888-89
3  “A fidalga Azeitão, terra vadia, graciosa de bons ares, havia muito era povoada de bons homens, grandes e honrados 
cavaleiros e escudeiros, que aqui tinham muito boas quintas e que estavam por tempos suas gentes e n´ella viviam...”. In Joaquim 
RASTEIRO - Azeitão - O Paço dos Aveiros em suas relações com a história, MANUSCRITO, 1893, 20, ARQUIVO 
DISTRITAL DE SETUBAL. 
4  Francisco Xavier da SYLVA, Elogio funebre, e historico do [...] Fidelissimo Rey de Portugal, e Senhor D. João V[...], 
Lisboa, 1750, p. 274.
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nealogias das famílias nobres; fundações de conventos, catálogos dos bispos; antiguidades; 
maravilhas da natureza e outras curiosas observações, sendo respetivamente no tomo 
III, oferecido a D. Maria Ana de Áustria, Rainha de Portugal, datado de 1712 onde se 
referencia esta região.
A zona tem merecido a atenção de trabalhos e estudos sobre o seu patrimó-
nio histórico - artísticos dados à estampa desde finais do século XIX, prosse-
guindo nas primeiras décadas do século XX até, mais recentemente com as 
edições e iniciativas promovidas pela LASA muito especialmente as edições 
de 2008 e de 2009 dedicadas ao inventário e levantamento fotográfico do Pa-
trimónio Azulejar de Setúbal e Azeitão5. Em finais do século XIX surgem as 
obras de Joaquim Rasteiro6, sobre a Península da Arrábida, autor que chama 
pela primeira vez a atenção para o espaço da Bacalhoa e para a originalidade 
dos seus azulejos, tendo sido em 2003 divulgada uma edição fac-similada da 
sua obra Palácio e Quinta da Bacalhoa. 
Outros nomes surgem como Oliveira Parreira, que de forma romanceada, va-
lorizou os seus locais históricos, Cortez Pimentel, com a série de artigos pu-
blicados na década de 80 e, nos anos 90 com a obra editada pela Inapa sobre a 
Arrábida - História de uma região privilegiada. 
É também com o Padre Manuel Frango de Sousa que se enumeram as várias 
propriedades da área de Azeitão e a difusão de um inventário sistemático do 
património histórico-cultural da região. 
No que diz respeito à cidade de Setúbal, as conhecidas edições de Manuel Ma-
ria Portela - Notícia dos monumentos nacionaes e edificios e logares notaveis do concelho 
de Setúbal de 1882, e João Carlos de Almeida Carvalho - Acontecimentos, lendas 
e tradições na Região Setubalense, 1º edição de 1968; continuam a ser referentes 
para uma abordagem ao património desta região e da cidade de Setúbal. 
Nos anos 90 do século XX a editorial Presença através da sua coleção Cidades 
e Vilas de Portugal, dirigida por Raquel Henriques da Silva, publica os livros de 
Azeitão da autoria de Margarida Calado e de Setúbal de José Custódio Vieira da 
Silva chamando a atenção numa visão cronológica alargada para a importân-
cia de espaços, situações e objetos do património destas duas regiões, procu-
rando captar o espírito do lugar através de situações artísticas paradigmáticas 
à data com recentes perspetivas metodológicas e uma renovada história da 
Arte Portuguesa.
Mas o rastreio sobre os núcleos mais representativos da azulejaria da zona fo-
ram projetados e realizados com a ciclópica tarefa levada a cabo por João Mi-
guel Santos Simões conhecido como as Brigadas de Estudo de Azulejaria7 trabalho 

5  Património Azulejar de Setúbal e Azeitão”, Setúbal: Ed. LASA, 2008 e Património Azulejar Religioso de Setúbal, e 
Azeitão, vol. I, Ed. LASA, 2009.
6 Joaquim RASTEIRO - Quinta e palácio da Bacalhoa em Azeitão: monografia histórico-artística; Imprensa Nacional, 
Lisboa, 1895; e Quinta e Palacio da Bacalhoa em Azeitão: monographia historico-artistica: inicios da renascença em 
Portugal¸ Facsmile da Ed. de Lisboa: Imprensa Nacional, 1895, Asa, Porto, 2013.
7 Maria Alexandra Trindade Gago da CÂMARA - A Brigada de Estudos e Azulejaria. Génese de um Inventário 
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que se materializou no vastíssimo Corpus da Azulejaria Portuguesa incluindo a 
Madeira, os Açores e o Brasil e, simultaneamente num vasto espólio fotográfi-
co, desde 2005 digitalizado e disponível online a partir da pesquisa do catálogo 
da Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian e mais recentemente 
no projeto DigiTile8 constituindo um importante repositório no estudo e le-
vantamento do Património em Azulejo ainda existente e parte desaparecido. 
Este corpus tem vindo a ser reeditado pela Fundação Calouste Gulbenkian 
com sucessivas atualizações tendo-se em 2010, procedido à edição revista do 
livro esgotado – Azulejaria Portuguesa do século XVIII9 e na qual parte deste tra-
balho se inseriu. 
O projeto de Santos Simões fora realizar a sistematização dos exemplares - 
tão exaustiva quanto possível – que ilustrassem a evolução da arte do azulejo 
em Portugal.
Acreditando que os azulejos constituíam um caso exemplar entre os materiais 
cerâmicos culturais, este trabalho persiste ainda hoje como uma referência, 
pelos instrumentos de análise que contemplou, e pela própria estrutura de in-
ventário que criou10 revelando e sugerindo os aspetos formais, iconográficos, 
estéticos e decorativos numa visão e leitura integrada do património azulejar.
Como já referimos uma das grandes qualidades estéticas que o revestimen-
to cerâmico assumiu desde sempre foi a questão da integração da figuração 
em grandes superfícies arquitetónicas, muitas vezes difícil de entrever pela 
dispersão de imensos conjuntos de azulejos. Felizmente encontramos nesta 
área geográfica importantes exemplos que nos documentam ainda diferentes 
períodos áureos de encomenda artística da História da azulejaria portuguesa 
e em Portugal.
Procurando seguir uma opção e desenhar uma rota do património azulejar 
civil in situ, selecionamos e revisitamos alguns conjuntos que reunimos e arru-
mámos em três grandes grupos: 
O primeiro grupo a que designamos como os Protótipos - inclui os dois notá-
veis conjuntos da arquitetura civil - Quinta das Torres e a Quinta da Bacalhoa, 
modelos internacionalizantes das novas linguagens da majólica renascentis-
ta; matrizes e testemunhos do gosto erudito da utilização do azulejo enquan-
to indicador determinante nos seus programas distribuitivos, e na definição 
do programa decorativo. 
O segundo grupo, destacamos e revisitamos dois exemplos que se prendem 
com a formalização do modelo residencial do período moderno, e com as 

do Azulejo em Portugal. In Catálogo da Exposição - João Miguel Santos Simões. 1907-1972. -145. 
8  Azulejaria e cerâmica portuguesas on line. http://digitile.gulbenkian.pt/
9  João Miguel dos Santos SIMÕES (coord. científica Maria Alexandra Trindade Gago da Câmara) A Azulejaria 
em Portugal no século XVIII. Edição Revista e atualizada, F.C.G. 2010.
10  Maria Alexandra Trindade Gago da CÂMARA, Patrícia MONTEIRO e Isabel PIRES- “O Inventário do 
Património em Azulejo do século XVIII. Na continuidade de um modelo de inventário do azulejo em Portugal”. 
In A Herança de Santos Simões – Novas perspetivas para o Estudo da Azulejaria e da Cerâmica, Susana Varela Flor (coord. 
científica), Lisboa, Edições Colibri, pp. 105-121. 2014.
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respectivas funções decorativas relacionadas e inerentes ao espaço do habi-
tar barroco e, por fim, o terceiro grupo constituído pela quinta de recreio se-
tecentista, tendo o azulejo como recurso decorativo e plástico nos espaços 
exteriores, na animação de superfícies e recantos, assumindo uma mais valia 
artística de grande significado.
Acrescentemos a este percurso o singular exemplo do revestimento azulejar 
do Fontanário dos Oleiros, com as suas respectivas figuras de convite. 

Protótipos
Partindo dos dois conhecidos e bem documentados exemplos de arquitetura 
civil nesta região, procurámos reforçar a relação entre a arquitetura e a de-
coração cerâmica, e a introdução em Portugal do gosto pelo azulejo, como 
material da decoração arquitetural, questão que se fixará e prolongará no uso 
do azulejo português ao longo dos séculos XVII11 e XVIII. O uso ininterrupto 
do azulejo no nosso país por mais de cinco séculos definiu um entendimento 
deste tipo de revestimento sem paralelo em qualquer outro espaço geográfico 
onde o mesmo foi aplicado.  
A Quinta da Bacalhôa em Vila Fresca de Azeitão constitui um repositório da 
azulejaria designada peninsular em Portugal, tendo a sua história sido rea-
lizada como já referimos por Joaquim Rasteiro numa modelar monografia 
publicada em 1898 e tendo como complemento um album reproduzido em 
litografias aguareladas. 
Sobre este espaço seguiram-se trabalhos e estudos de Santos Simões, José 
Meco e Ana Paula Correia12 esta última num importante contributo para o es-
tudo das fontes de inspiração dos azulejos figurativos, uma produção artística 
integrada no entendimento cultural da época.
Encontramo-nos perante um dos mais requintados vestígios da arte renas-
centista na área de Lisboa, em especial no que se refere à arquitetura e ao 
azulejo. Concluído cerca de 1560, o complexo casa-jardim acusa a concepção 
e organização da vida privada de Quinhentos.
Sabemos que se deve, a Brás de Albuquerque o reordenamento do conjun-
to arquitéctonico e articulação entre os diferentes espaços: pátio, habitação, 
jardim e terraços; e a decoração dos azulejos da propriedade, encontrando 
aqui um verdadeiro repositório de grande qualidade do azulejo do século XVI; 
azulejos de tipo hispano-árabes, azulejos de padrão e azulejos de majólica fi-
gurativos, com algumas atribuições ainda em aberto. 

11  Catálogo da Exposição – Um Gosto português. O uso do Azulejo no século XVII, Museu Nacional de Arte Antiga, 
Lisboa, MNAz, 2010.
12  Ana Paula CORREIA - “Contribuição para o estudo das fontes de inspiração dos azulejos figurativos da 
Quinta da Bacalhoa”, Azulejo - Revista do Museu Nacional do Azulejo, 1991, 2: 9 - 19 e Maria Alexandra Trindade 
Gago da CÂMARA - “Das ideias às formas: o uso do modelo gráfico ornamental na azulejaria em Portugal 
(séculos XVI - XVII)” IN Dibujo y ornamento: estudios en Honor de Fuensanta Garcia de la Torre: Trazas y dibujos de Artes 
decorativas entre Portugal, España, Italia, Malta e Grécia), Córdova-Roma, Diputación Provincial de Córdoba – De Luca 
Editori d´Arte, 2015, pp. 47-57.  Ed. Sabina di Cavi, Editora: De Luca Editori d´Arte.
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O que nos interessa salientar deste conjunto é que, embora com revestimen-
tos de importação, a preocupação decorativa da colocação atesta e demonstra 
uma nova visão de monumentalidade e o investimento nas capacidades ritmí-
cas do azulejo numa preocupação marcadamente arquitectónica, já bem de 
gosto português. Na Bacalhoa o azulejo pontua a arquitetura, naquilo a que 
poderíamos designar como os espaços-chave, tornando-se um elemento de 
articulação. 
É na loggia da fachada poente do Palácio - o designado jardim do Buxo - que os 
cinco painéis de composição horizontal de majólica flamenga com exuberan-
tes cartelas nos apresentam alegoricamente os rios Douro, Mondego, Nilo, 
Eufrates e Danúbio, como modelos referenciais da presença da água nos jar-
dins e na arquitetura do século XVI. (Fig. 1) .
Na Casa do Fresco destacamos no interior dos pavilhões três painéis de azu-
lejo de composição horizontal. Representam o Rapto de Hipodémia, o Rio Tejo, 
muito incompletos, e Susana e os Velhos, o único intacto. (Fig. 2). Esta última 
composição baseada numa gravura de Aeneas Vico datada de 1565, é consi-
derada, a composição figurativa mais notável de toda esta propriedade pela 
excelente técnica de pintura cerâmica e o requintado desenho de pormenor. 
Estes painéis irão marcar aquilo que virá a ser uma longa genealogia e linha-
gem da representação em azulejo: a dimensão mitológica da água.
A presença do azulejo prossegue como revestimento em muretes, bancos de 
jardim, alegretes, rodapés e vãos. Inscrições como IVSTIÇA, PRVDEMCIA, 
TEMPERANÇA e FORTALEZA são colocados sobre os vãos, que quando fa-

Fig. 1 Loggia da fachada poente do Palácio. Representação dos rios Douro, Mondego, Nilo, Eufrates e Danúbio.
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zem a transição para os compartimentos maiores da Casa de Fresco, são enci-
mados por nichos sem bustos. 
No jardim, no espaldar de um alegrete de flores encontramos o painel com a 
representação do Rapto da Europa, já identificada a respetiva matriz gráfica13. 
Em baixo, um friso é constituído por motivos clássicos de inspiração flamen-
ga, repetidos linearmente. 
A Casa de Fresco da Bacalhoa marca o início de uma relação entre os lugares 
revestidos com azulejo e a água e, que mais tarde no período barroco repre-
sentará uma resposta simultaneamente estética e prática, tendo-se apropria-
do, de fatores eruditos, procurando transformá-los, assimilá-los de maneiras 
muito diferentes.
Na Quinta das Torres, em Vila Nogueira de Azeitão - exemplar magnífico de 
uma arquitetura erudita de matriz clássica14 - colocados sobre as portas de 
acesso à antiga “galeria” do Palácio, dois grandes painéis enriquecem este es-
paço apresentando dois temas clássicos. O da parede oeste representa a Fuga 
de Eneias e o Incêndio de Tróia, enquanto o da parede este a Morte de Dido e a 
Construção de Cartago”15 (Fig. 3 e 4).

13  Rapto de Europa. Gravura sobre Madeira de Virgil Solis Ilustração das Metamorfoses de Ovídio, publicadas 
em 1563 por Johan Spreng e da Emblemata de Nocolas Reusner impressa em 1581. Cf. Ana Paula Correia, op. cit. 
págs. 11e 12. 
14  Construída pelo viajado D. Pedro de Eça que, como escreve D. António Caetano de Sousa, na História 
Genealógica da Casa Real Portuguesa, “(…) se recolheu à sua quinta de Azeitão, (…), fazendo vida de filósofo antigo.”
15  No âmbito da candidatura do Azulejo a Património da Humanidade pretende-se refletir acerca de três 
momentos marcantes no entendimento e uso do azulejo no espaço português destacando-se um deles o da 
introdução do azulejo de majólica no século XVI, de que fazem parte esses paradigmáticos exemplares da 

Fig. 2 Quinta da Bacalhoa, O Rapto de Hipodémia, o Rio Tejo, e Susana e os Velhos e ou gravura de Aeneas Vico datada de 1565. 
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Foram atribuídos por João Miguel dos Santos Simões numa análise compa-
rativa com outras peças a uma oficina de Urbino, especificamente à olaria de 
Orazio Fontana (1510-1571), o grande mestre desta oficina. 
O mais notável é de facto a cor que compreende toda a paleta da grande época 
da majólica, a relação da figuração e das arquiteturas, a pintura de perspetiva, 
características que fazem destas duas peças, excelentes testemunhos de uma 
encomenda e consumo artístico da maior importância durante deste período.
Sabemos que Antuérpia, Urbino e Talavera foram importantes centros euro-
peus de grande produção e qualidade artística, recetivos em Portugal e que em-
bora consumidos pontualmente por uma elite de corte, terão certamente con-
tribuído para a formação do gosto do azulejo em Portugal durante este período.
De possível trabalho ou influência flamenga em oficina lisboeta, outros silha-
res decoram as paredes Sul, Este e Oeste do antigo do Palácio. Através de um 
desenho preciso, representam-se as cenas mitológicas e venatórias: Metamor-
foses de Ovídio e caçadas ao veado e ao javali.
Estes conjuntos foram deslocados e estiveram alguns entaipados. Destacamos 
nestas peças o preciosismo do desenho e os cambiantes cromáticos da pintura.
A possibilidade de ter superfícies que permitem uma pintura direta sobre elas, 
garantiu ao azulejo um papel próximo da pintura mural no revestimento de 
superfícies. A pintura em majólica, como demostrada nestes dois exemplos, 
virá a ser decisiva no processo e decurso da história da pintura em azulejo. 
Os conjuntos azulejares destes dois lugares marcaram um novo gosto e espe-
cialmente numa nova técnica. Esta técnica inovadora que tornou possível a 
pintura direta sobre o azulejo liso, sem que as cores se misturassem durante a 
cozedura, permitiu a realização de grandes composições figurativas16 e o de-
senvolvimento de toda a azulejaria portuguesa a partir do século XVI.  

Quinta das Torres e do seu respetivo estudo material. Consulte-se o projeto FCT-AzuRe, Estudos no Azulejo 
Português para Candidatura a Património da Humanidade resultado de uma parceria entre o MNAz, o LNEC e o 
Laboratório Hércules. 
16  João Miguel dos Santos SIMÕES - Majólica italiana do Paço de Vila Viçosa. Lisboa, Fundação Casa de Bragança, 
1960. 

Fig. 3 Quintas das Torres - Fuga de Eneias. Fig. 4 Quintas das Torres - Incêndio de Tróia.



187

património arquitectónico civil de setúbal e azeitão

A formalização do modelo residencial 
e o espaço do habitar barroco 
Neste segundo grupo elegemos para o desenho e itinerário/percurso da rota 
do património azulejar da região, dois exemplos: o Paço dos Duques de Aveiro 
e o antigo palácio urbano dos Cabedos em Setúbal, hoje designado por Casa 
do Corpo Santo; escolhas ligadas com a presença mais uma vez do azulejo nas 
suas capacidades rítmicas e na continuação de uma preocupação particular-
mente e marcadamente arquitetónica e que tem a ver com a definição de um 
programa espacial e funcional.
O Paço dos Duques de Aveiro um exemplar da arquitetura civil maneirista 
com a prenunciada planta em forma de U, contém a maior parte dos seus 
azulejos do século XVII, provavelmente resultado das obras realizadas por D. 
Álvaro de Lencastre, 3º Duque de Aveiro.
Partindo de uma curta e brevíssima visita ao espaço de acesso muito limitado 
e cruzando com o texto manuscrito de Joaquim Rasteiro sobre este Paço exis-
tente no Arquivo Distrital de Setúbal17, procuramos esclarecer alguns elemen-
tos sobre a azulejaria destes interiores, embora deslocados dos seus espaços e 
contextos originais, ainda que muitas questões tenham por ora permanecido 
em aberto. 
Seguindo a leitura do manuscrito de Rasteiro ...No azulejamento encontram-se 
belos azulejos de superfície lisa, desenho variado, bellas cores e aprimorado gosto, reco-
nhecemos que à sobriedade e despojamento ornamental da fachada18 e em 
bastante mau estado, contrapõe-se o revestimento azulejar do seu interior e 
a relação entre a azulejaria de padrão (alguma utilizada na entrada nobre do 
edifício, nos corredores, e salas da ala esquerda do Palácio) e, a arquitetura, 
privilegiando tipologias a nível cromático que variam nos tons de branco, azul 
e amarelo. 
A azulejaria deste espaço continua a levantar muitas interrogações, pois exis-
tem indicações da enorme profusão de azulejos que existiam no interior deste 
palácio, parte deles deslocados para outros lugares.
 Do vasto repositório destacamos o azulejo de padrão de início do século XVII 
com motivo vegetal de folhas de parra, que replica o modelo de Talavera se-
melhante aos exemplares existentes no Museu Nacional do Azulejo19 (Fig. 5) 
com um gosto e uso muito específico, a padronagem seiscentista20 reflete, 

17  Joaquim Pedro da Assunção RASTEIRO, 1876/1898, Azeitão - O Paço dos Aveiros em suas relações com a história, 
PT/ADSTB/PSS/JPAR/000001. PT-ADSTB-PSS-JPAR-000001_m0069_
(https://digitarq.adstb.arquivos.pt/details?id=1451242)
18  O ornamento pontua apenas o rusticado dos cunhais e o portal encimado por brasão de pedra já retirado. 
19  Catálogo da Exposição - Um Gosto português. O uso do Azulejo no século XVII, Museu Nacional de Arte Antiga, 
Lisboa, MNAz, 2010, p. 119
20  Partindo do trabalho de inventariação de Santos Simões é hoje possível através do projeto de investigação 
sobre azulejaria de padrão e respetiva catalogação em curso, apresentar novidades sobre esta tipologia - 
Catalogação de padrões da azulejaria portuguesa, projeto desenvolvido em parceria com o Museu Nacional do 
Azulejo e a Rede de Investigação em Azulejo. http://redeazulejo.fl.ul.pt/
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como sabemos, esta capacidade original que o azulejo tem em se reinventar 
numa fusão de influências e na criação de uma linguagem única. 
Encontram-se igualmente ao longo do interior do edifício21 azulejos de albar-
rada e azulejos figurativos localizados na denominada Sala das Quatro Esta-
ções, representando as alegorias das Quatro Estações; datados por Padre Ma-
nuel Frango de Sousa de cerca de 1615. Estariam provavelmente localizados 
na loggia e terão sido movidos por um antigo proprietário do palácio. 
Na fachada lateral do jardim, a varanda impõe um ritmo especial, sendo re-
vestida com um singular e invulgar conjunto eminentemente parietal, bem 
preservado, de revestimentos cerâmicos deslocados, em resultado de obras 
efetuadas em meados do século XX, de uma das salas.  
O que aqui encontramos são elementos estruturais em painéis onde os orna-
tos, envolvendo figuração alada, se enquadraram em cercadura retilínea con-
tínua e cuja separação se faz por pilastras de pseudocariátides, sendo um dos 
motivos centrais a representação do Brasão da Casa de Aveiro (Fig. 6).
De origem de Talavera22 e sabendo-se muito pouco ou quase nada sobre a 
proveniência e respetiva encomenda, estes exuberantes e singulares painéis 
decorativos traduzem uma gramática com motivos maneiristas a branco sobre 
fundo azul.

21  Ana Margarida FERNANDES - Projetar com o lugar. Reabilitação do Palácio dos Duques de Aveiro, Projeto final 
de Mestrado, Faculdade de Arquitetura, Universidade de Lisboa, 2013, págs. 10 e 11; Margarida CALADO - op. 
cit. p. 42. 
22  Este estilo não é muito comum em Talavera; o uso de grotescos é menos elaborado, não tão fino, mas 
existem pormenores e detalhes, como por exemplo as cabeças femininas e as figuras femininas reclinadas que 
podem lembrar Talavera, e especificamente a oficina de Hernando de Loaysa, que trabalhou para o infantado 
de Guadalajara, palácio de Vila Viçosa. Veja-se o retábulo em azulejos de Talavera em Carrión de los Condes 
(Palencia) com guirlandas similares (com abóboras alongadas e folhas de acanto). Fernando Gonzalez 
MORENO - “Retablos fingidos en la azulejería talaverana”- O Retábulo no Espaço Ibero-Americano: forma, função 
e iconografia, Vol. 1, 2016, págs. 339-352. 

Fig. 5 Palácio dos Duques de Aveiro, 
azulejo com padrão de parras e uma barra 
em todo o contorno, século XVII.

Fig. 6 Palácio dos Duques de Aveiro, varanda, revestimentos ornamentais, inícios do século XVII, 
Brasão da Casa de Aveiro.
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Fazendo contraponto ao grande palácio ducal (de contexto rural) o quase 
miniatural antigo palácio seiscentista dos Cabedos/Quevedos situado em Se-
túbal representa um excelente exemplo de uma construção nobilitada data-
da de 1714, tendo os seus proprietários cedido algumas salas à Irmandade do 
Corpo Santo23. 
Aqui encontramos um importante repositório e conjunto azulejar em espa-
ços onde se reuniam navegantes, armadores e pescadores: escadaria, pátio de 
acesso, antecâmara, capela e sala do despacho da irmandade, identificados e 
assinados pelo mestre P.M.P. (Fig. 7).
Composições a azul forte com cenas galantes e de caça que reforçam o seu pa-
pel mais profano que sagrado, cumprindo a função primitiva do palácio numa 
espécie de homenagem aos seus primeiros proprietários - os Cabedos. 
Na escadaria logo a seguir ao portão, surge uma figura de convite24 inscrita 
num painel de moldura retilínea, apenas marcada pela presença de um friso 
azul no bordo. Esta figura masculina com algum aparato e em traje sumptuo-
so convida o visitante a entrar.  
A azulejaria do século XVIII, e mais especificamente alguns conjuntos assi-
nados pelo pintor PMP25 a quem sabemos se deve a criação desta iconografia, 

23  CASA DO CORPO SANTO - Casa do Corpo Santo. - Setúbal, Câmara Municipal, 2012.
24  Luisa d´Orey Capucho ARRUDA - Figuras de Convite na Azulejaria Portuguesa do século XVIII, Edições Inapa, 
1993.
25  Maria do Rosário Salema Cordeiro Correia de CARVALHO - A pintura do azulejo em Portugal [1675-1725]. 
Autorias e biografias - um novo paradigma, Tese de Doutoramento em História de Arte, 3 vols, Faculdade de Letras 
de Lisboa, 2012 

Fig. 7 Corpo Santo (escadaria).
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ficará marcada por estas conhecidas personagens à escala humana responsá-
veis pela definição do espaço do habitar barroco, convidando e recebendo no 
espaço social da casa nobre. A figura traja casaca abotoada, sem marca distin-
tiva de nobreza ou militar, muito provavelmente uma libré de criado.
Na caracterização dos temas do quotidiano celebrados nestes painéis o pin-
tor é descritivo e atento a pormenores: casario, paisagens fundeiras, tecidos e 
roupagem, destacando-se as fontes que seguem os modelos franceses de Jean 
Lepautre.
Observa-se neste conjunto o papel funcional e utilitário do azulejo e simulta-
neamente o seu sinal de prestígio social. Seguramente que estamos perante 
um conjunto azulejar que se traduz num gosto muito pessoal do encomen-
dador deste programa. Encontramo-nos diante de um notável conjunto que 
demonstra as potencialidades da decoração joanina na transformação de um 
espaço modesto num espaço de aparato.

A quinta de recreio do século xviii
Do último grupo deste percurso, observemos a quinta de recreio do século 
XVIIII, espaços com determinados ambientes e características próprias entre 
influências eruditas e a permanência de raízes e tradições mais vernaculares. 
As quintas são um elemento essencial para se entender a vivência de uma elite 
de corte. Em termos formais, assiste-se a uma valorização do sentido dinâmi-
co do exterior e uma maior articulação entre interior/exterior.
Reunimos três exemplos de muitos mais que existem na zona: a quinta da 
Conceição26, a quinta das Baldrucas e a quinta da Galoé. 
O primeiro exemplo apresenta uma feliz adaptação do terreno à envolvente 
paisagística. Embora restaurada na década de 40 do século XX, a quinta man-
tém algumas características bastante originais, apresentando uma planta em 
U e a fachada principal pontuada pela presença de uma escada que conduz a 
um terraço. 
As marcas mais originais da casa são a torre-laterna poligonal coroada com 
o símbolo do martírio de Santa Catariana (iconografia que encontramos nos 
painéis azulejares da capela atribuídos ao pintor P.M.P), e os painéis trapezoi-
dais de azulejos que ladeiam as escadas de acesso aos dois corpos mais avan-
çados onde cães guardam o espaço, e substituem os mais cordiais porteiros 
no terraço com inscrições em latim: Denuncio o inimigo, com sonoro latido (HOS-
TEM LATRSTU PRODE SONORO) e Amigo, apesar de preso sou perigoso (AMICE 
PRENSUS SUM SED PERICULUM OFFERO) (Fig. 8). Hoje serve um espaço 
adaptado a funções turísticas, destinado a eventos dos mais variados.

26  Com registo nas Memórias Históricas de Azeitão em 1726 que pertencia a António Cremmer, um holandês, 
figura influente que chega a Portugal durante a Guerra da Sucessão de Espanha e que por casamento se liga à 
família Van Zeller, fixando-se em Azeitão por volta dos anos 15 do século XVIII. É o responsável pela construção 
da casa. Margarida CALADO - Azeitão Azeitão, Editorial Presença, 1993. 
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A quinta das Baldrucas, uma quinta romântica, mas que recupera no seu ex-
terior a memória de uma quinta de recreio e um espaço de fruição e onde o 
azulejo cita e reconquista o sentido da decoração barroca. Uma contínua fa-
chada que se desenvolve longitudinalmente de um piso é pontuada por cada 
lado da porta por duas figuras de convite. No jardim, tardoz da casa existem 
referências à decoração de azulejos monocromáticos que pontuam alegretes 
e muros com evidentes cenas de quotidiano e galanteria. 
Por último, a quinta do Galoé, situada na estrada das Machadas – Setúbal.  
Todos os azulejos desta quinta são provenientes de um outro palácio centená-
rio no centro de Setúbal, hoje colocado à venda27. 
Do conjunto, e integrada sobre painel com padrão pombalino, destacamos a 
figura de convite trazida desse edifício que recebeu decoração de azulejaria 
pombalina muito provavelmente situada no patim da escadaria de acesso ao 
piso nobre desse espaço. De grandes proporções representa um conhecido 
Janízaro identificado como o guarda do corpo do sultão oriental, trajando ves-
tes compridas e capa envolvente e na cabeça um chapéu turco emplumado 
sobre turbante. (Fig 9)
É ainda visível alguma patronagem pombalina reaproveitada nos bancos de 
jardim, e, no interior encontramos conjuntos de azulejaria monocromática, 
com cenográficas e volumosas cercaduras recortadas envolvendo cenas de la-
zer e de quotidiano. 
Terminamos com um caso bastante singular; uma peça de equipamento urba-
no o Fontanário dos Oleiros, (Fig.10) que se impunha seguramente na paisa-
gem envolvente como uma fachada cenográfica, hoje descaracterizada deste 
implantação paisagística. 

27  Os azulejos são provenientes do palácio onde viveu João Carlos de Almeida Carvalho, que também foi da 
família O`Neill, e que atualmente está à venda, sendo de outros proprietários (http://www.era.pt/imoveis/
predio-setubal-avluisa-todi_pt_753990). Agradecemos a Maria João Pereira Coutinho as referências enviadas 
e as imagens que nos facultou sobre esta Quinta. 

Fig. 8 Quinta da Conceição – painéis que ladeiam escadaria de acesso.
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O impacto estético da fonte deve-se aos dois painéis de azulejo polícromo - 
de gosto rocaille pelos apontamentos e distribuição dos diferentes tons - con-
cebidos para o local ou mesmo integrados à partida no projeto inicial. 
As duas figuras de convite, que aqui estão deslocadas do seu contexto habitual 
em entradas, escadarias, espaços de receção, trajam librés, fardamento mili-
tar, adotado após a reorganização do exército português feita pelo Conde de 
Lippe (1762)28. 
Assume muito provavelmente a função de um monumento comemorativo; 
que pode ter passado pela receção do rei D. José I em Azeitão integrado em 
programas de arquitetura de aparato, efémera ou o registo de uma memória 
dos factos que pela presença dos faustos da corte e dos aparatos e manobras 
do exército se tenham tornado notáveis e dignos de ser lembrados ao visitante. 

Considerações finais
Em síntese, mais do que enumerar os diferentes conjuntos azulejares que tes-
temunham a presença do azulejo ao longo do período moderno nesta região, 
quisemos chamar a atenção para a importância destes revestimentos cerâmi-
cos; alguns que permanecem in situ, outros deslocados de outros contextos. 
Constatamos, assim, que o património azulejar durante este período cons-
titui um testemunho visível de um período de apogeu artístico, evidenciado 
um alinhamento dos programas, das formas e linguagens estilísticas em vigor 
na época, fruto de uma encomenda artística estimulada e informada. Contu-
do, podemos afirmar que se tratou de uma primeira etapa de um trabalho de 

28  Luisa d´Orey Capucho ARRUDA, op. cit, págs. 60 e 61.

Fig. 9 Quinta do Galoé. Figura de Convite. Janízaro. Fig. 10 Fontanário dos Oleiros, Azeitão.
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levantamento e inventariação que é preciso dar continuidade. Um sistemá-
tico trabalho de levantamento de importantes conjuntos azulejares no ter-
reno desta região - revisitando espaços - recuperando um pouco a ideia de 
“Brigada” e cruzando com trabalho de investigação documental e de arquivo, 
pode-nos indicar e esclarecer novos dados sobre a importância destes revesti-
mentos e conjuntos cerâmicos que permanecem ainda in situ, e que testemu-
nham a presença, o uso e o gosto do azulejo entre os séculos XVI, XVII e XVIII.
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AS ARTES DECORATIVAS, ENTRE A VIDA PRIVADA E O ESTATUTO SOCIAL. 
ESTUDO DE (ALGUNS) ARTEFACTOS DO ACERVO DO MUSEU DE SETÚBAL/
CONVENTO DE JESUS 

Francisca Ribeiro
câmara municipal de setúbal | dced/smbm | museu de setúbal | convento de jesus

Os artefactos classificados e agrupados, pela historiografia da arte, nas Artes 
Decorativas são, na generalidade, estudados e valorizados pela qualidade téc-
nica e pela criatividade e estilo artísticos. São, sem dúvida, testemunhos da 
obra de mestres, artistas ou artífices e as suas características e aparência re-
sultaram sempre das oscilações do gosto (este, por sua vez, resultante de uma 
complexa rede de influências culturais, sociais, económicas e políticas). São, 
ainda, o resultado do avanço tecnológico numa relação forma-função.
Importa, no entanto, analisá-los enquanto instrumentos de uma vivência pri-
vada, refletindo a evolução dos hábitos domésticos, e enquanto representa-
ções materiais de estatuto social, da distinção de classes e de formas de socia-
bilização e de mentalidade. 
Tentaremos refletir alguns destes aspetos, usando como ponto de partida 
dois artefactos das coleções do Museu de Setúbal/Convento de Jesus. 
Qualquer objeto ao ser incorporado nas coleções de um museu torna-se objeto 
de museu. Afastado do seu contexto original, perde a sua função primordial 
para a qual fora pensado e produzido. Torna-se numa representação, num 
símbolo de algo, num testemunho da ação humana, num documento a «ler», 
a pesquisar, a compreender.
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«[…] opera-se uma mudança do estatuto do objeto. Seja este um objeto de cul-
to, um objeto utilitário ou de deleite, animal ou vegetal, ou mesmo algo que não 
seja claramente concebido como objeto, uma vez dentro do museu, assume o 
papel de evidência material ou imaterial do homem e do seu meio, e uma fonte 
de estudo e de exibição, adquirindo, assim, uma realidade cultural específica.1»
Sendo que:
«É importante recuperar as relações com o passado, com o conhecimento da 
função e da forma, da matéria e da decoração, mas também a vivência do ob-
jeto.2»
No Museu de Setúbal/Convento de Jesus as artes decorativas, de cariz secular, 
estão representadas nas coleções particulares incorporadas no património 
museológico da Câmara Municipal de Setúbal (sendo que o Museu integra o 
Serviço Municipal de Bibliotecas e Museus da autarquia) e nalguns bens doa-
dos, por particulares, à Santa Casa da Misericórdia de Setúbal e integrados no 
depósito, de bens dessa instituição, no Museu.
Entre as coleções particulares, incorporadas no património municipal, temos 
a coleção Manuel Teixeira Malheiros.

Antecedentes da coleção
Manuel Teixeira Malheiros (17/06/1909 – 27/07/1992), natural de Setúbal, terá 
frequentado a Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra sem ter, no 
entanto, terminado o curso. 
Foi tesoureiro da Câmara Municipal de Setúbal (tendo sido promovido a esse 
cargo em 1948, conforme notícia do jornal O Setubalense de 24 de março desse 
ano) e existem notícias no O Setubalense que o relacionam com ação associa-
tiva, nomeadamente com o Ateneu Setubalense, tendo sido Presidente do 
Conselho Fiscal (conforme divulgação dos Corpos Gerentes, a 16 de feverei-
ro de 1949, nesse mesmo jornal) e Vice-Presidente da Assembleia-Geral (em 
idêntica notícia, mas, neste caso, datada de 22 de janeiro de 1951). 
Existem3, ainda, relatos onde é mencionado como Chefe da Secretaria da As-
sociação de Futebol de Setúbal e como tendo sido, posteriormente, convi-
dado para Secretário Permanente da Federação Portuguesa de Futebol (em 
1953), cargo que se desconhece se aceitou.  

1  André Desvallées e François Mairesse (direção de), Conceitos-Chave de Museologia, Comitê Brasileiro do 
Conselho Internacional de Museus, Pinacoteca do Estado de São Paulo, Secretaria de Estado da Cultura de 
SP, 2013, p.56. 
2  Maria Helena Pinto, Os móveis e o seu tempo, mobiliário português do Museu Nacional de Arte Antiga, século XV – 
XIX, Instituto Português do Património Cultural, Lisboa, 1985. Citada por Daniela Patrícia P.P. da C. Baptista, 
Identidade Portuguesa no Mobiliário, do gótico ao design contemporâneo, Tese de Mestrado em Design, Escola Superior 
de Artes e Design, 2011/2012, p.11.
3  Conforme dados cedidos pelo Dr. Bruno José R.R. de Moraes, sobrinho-neto de Manuel Teixeira Malheiros, 
com base em variada informação que recolheu no Arquivo Distrital de Setúbal, na Conservatória do Registo 
Civil de Setúbal, em notícias do jornal Gazeta de Coimbra e em relatos de família).
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Era bisneto (pelo lado materno) de Maria Emília Banha Teixeira e trineto de 
Joaquim Xavier de Oliveira Banha (15/10/1783 – 10/09/1847), irmão de Teotó-
nio Xavier de Oliveira Banha4. 
A coleção de bens que lhe foi adquirida, em 1965, pela Câmara Municipal de 
Setúbal, deu entrada no Museu em 1966, conforme auto de depósito assinado 
pelos representantes da Câmara e do Museu (sendo que, na época, o Museu 
era gerido pela Santa Casa da Misericórdia de Setúbal)5. 
Esta coleção integra bens herdados (de família), datáveis dos séculos XVIII e 
XIX, entre outros, os retratos (desenhos a carvão e aguarela-aguada) da au-
toria de Maurício José do Carmo Sendim (professor e litógrafo, 1786/1790 – 
1870), representando Teotónio Xavier de Oliveira Banha e alguns elementos 
da sua família nuclear (esposa, um filho e uma filha) e uma gravura da Prespe-
tiva de Setúbal6 desenhada, em 1816, pelo acima referido Teotónio X. O. Banha 
(Setúbal, 1785-1853)7. 
Entre todos os bens, que integram esta coleção, destacamos dois em específico.

4  Idem.
5 Instituído pela Santa Casa da Misericórdia de Setúbal, em 1961, o Museu de Setúbal/Convento de Jesus (na 
época designado «Museu da Cidade») esteve sob a direção de João Moniz Botelho Borba até 1977, que exercia 
as suas funções a título gracioso. O financiamento do museu era garantido pela Santa Casa da Misericórdia de 
Setúbal (em parte) e por subsídios concedidos pela Comissão de Turismo da Serra da Arrábida, pelo Governo 
Civil e pela Câmara Municipal de Setúbal, recebidos por intermédio da LASA, Liga dos Amigos de Setúbal e 
Azeitão. No último trimestre de 1978 foi criada uma Comissão Administrativa do Museu, constituída por um 
representante da Câmara Municipal de Setúbal, um representante da Santa Casa da Misericórdia de Setúbal e 
um representante do Governo Civil. Entretanto, a Câmara Municipal já assegurava, desde o início desse ano, as 
despesas correntes do Museu. A Comissão acabaria por se dissolver e, em 1980, a Câmara Municipal de Setúbal 
passou a responsabilizar-se, por completo, pela gestão do equipamento. 
6  Prespectiva Da Villa De Setubal Vista Da Casa Do Trapixe No Sítio De Troia Desenhada Em 1816 por T.X.O.B. «Patria de 
Manoel Mª Barbosa du Bocage», Teotónio Xavier de Oliveira Banha (desenho), 1816, Gravura sobre papel, Coleção 
Malheiros, Museu de Setúbal/ Convento de Jesus, MS/CJ 196/D.31.
7  Participou nas Campanhas Napoleónicas enquanto militar da Legião Portuguesa: Guerras de Espanha 
(1808), Guerra dos Povos Germânicos (1809), Campanhas da Rússia (1812) e Campanhas da Saxónia (1813). Os 
seus relatos, dessas campanhas, seriam editados postumamente por ordem do ministro da Guerra, visconde de 
Sá da Bandeira, acrescidos de notas e outros textos mais reduzidos, sob o título Apontamentos para a História da 
Legião Portuguesa ao serviço de Napoleão I mandada sair de Portugal em 1808, narrativa do Tenente Teotónio Banha (Lisboa, 
Imprensa Nacional, 1863). De regresso a Portugal e a Setúbal, ocupou diversos cargos ao longo da sua vida, 
como o de Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Setúbal, o de Delegado de Saúde e o de Guarda-Mor 
da Saúde do Porto de Setúbal, entre outros. O investigador Almeida Carvalho (1817-1897) – Arquivo Pessoal de 
Almeida Carvalho, Arquivo Distrital de Setúbal – menciona a vocação e o estudo da arte, de Teotónio Banha, 
referindo alguns desenhos de sua autoria como a «Prespetiva da villa de Setubal, vista da casa do trapiche no 
sítio de Troia. Dedicada à Ser.ma Snrª. Infanta D. Isabel Maria Regente de Portugal e Algarves. 1827» (versão 
posterior à gravura mencionada na nota anterior), a Planta do jardim que circundava a fonte ao centro do 
Campo do Bonfim, em 1833, e a Planta do Cemitério dos Estrangeiros (projeto de sua autoria), onde terá sido 
enterrado no talhão dos católicos. 
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Objetos de museu em estudo

1. cómoda-oratório 

Fig. 1 Cómoda-Oratório – Trabalho Português, Madeira, Século XVIII (3º quartel), 283x145x66,5cm, 
Coleção Manuel Teixeira Malheiros, Museu de Setúbal/Convento de Jesus, MS/CJ 459. 
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Esta tipologia de móvel é constituída por dois móveis separados que, nestes 
casos, formam um conjunto.
A Cómoda: «Móvel de conter» com tampo ondulado no rebordo (nas ilhargas 
e na frente). Caixa com quatro gavetas de diferentes dimensões, com tamanho 
crescente em direção ao tampo, e frentes igualmente onduladas. Os espelhos 
das fechaduras e os puxadores das gavetas são em metal dourado, de perfil 
simétrico e com recortes vazados. Apresenta cantos dianteiros chanfrados, 
com meias pilastras adossadas torneadas, caneladas e afuniladas. As ilhargas 
são planas. Os pés, profusamente entalhados, terminam em enrolamentos e 
delimitam o rebordo ondulado sob o gavetão maior. O alçado, estrutura basi-
camente vertical, que em Inglaterra serviria como estante, foi adaptado na sua 
função, em Portugal, para oratório. 
O Oratório: Apresenta no interior um altar pintado a branco, dourado e 
marmoreados. O fundo está forrado por papel branco pintado com motivos 
dourados. Rematando o vão, a toda a volta, sobressaem os ornatos em talha 
dourada vazada de recorte sinuoso (embora simétrico) como concheados e 
volutas. Este era fechado por porta envidraçada. Os cantos dianteiros chan-
frados repetem o motivo das meias pilastras da cómoda, elemento unificador 
dos dois módulos. Na base apresenta um tampo amovível. A cimalha, de re-
corte arqueado e contracurvado, é rematada por concheados em talha vazada. 
Esta cómoda-oratório insere-se no Rococó português, associado normalmen-
te ao reinado (entre 1750 e 1777) de D. José I, quando em França o Rocaille já 
estava esmorecendo (desaparecendo totalmente, nesse país, antes de 1774).
Conforme Vítor Serrão, em Portugal os estilos artísticos, desde o gótico, foram 
«sempre entendidos de modo sui generis, com liberdade (e com distância) face 
aos seus pólos inspiradores. E aí afloram exactamente as suas grandes virtuali-
dades! […] é diferente o percurso, é diferente o tipo de recepção, é diferente a 
linguagem, é diferente a luz, em suma, é diferente o espírito criador…»8. 
No Sul de Portugal o estilo apresentaria uma abordagem mais despojada do que 
no norte (tardo-barroco) tanto nas estruturas como nos elementos ornamentais.
Entretanto, em França, cerca de 1750/1755, começava o predomínio do Neo-
classicismo, estilo de reação e crítica feroz aos adornos Rocaille. Este novo es-
tilo acabaria por se introduzir em Portugal, sendo, neste caso, frequentemente 
utilizado em paralelo com elementos decorativos Rococó (especialmente onde 
o Rococó nortenho não prevalecia). Comummente é apelidado, nas artes deco-
rativas, de estilo D. Maria I (que reinou entre 1777 e 1816). 
No mobiliário português predominava a influência inglesa, tanto do Rococó 
(apelidado de estilo Georgiano / Jorge II (1727-1760) onde se privilegiava for-
mas mais orgânicas e naturais em detrimento das arquitetónicas e que teve o 
seu expoente com Thomas Chippendale) como no Neoclassicismo, do reina-
do de Jorge III (1760-1820), com um estilo mais linear e sóbrio.

8  Vítor Serrão, História da Arte Em Portugal - O Barroco, Editorial Presença, 2003, pp. 279-280.
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Fig. 2 Pianoforte – Gunther 
e Horwood Manufacturers 
London, Madeira (casquinha, 
pau santo), bronze, Século XIX 
(1º quartel), 90x173x67cm, 
Coleção Manuel Teixeira 
Malheiros, Museu de Setúbal/
Convento de Jesus, MS/CJ 471.

2. pianoforte
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Trata-se de um Piano de mesa, em madeira, com cordas dispostas horizontal-
mente, montado sobre oito pés torneados, canelados e afunilados, assentes 
sobre rodas em liga metálica. Pedal, em madeira e metal, com coluna traba-
lhada conforme os pés. Teclas em marfim e ébano. Elementos ornamentais 
constituídos por marchetados em madeira, recortes vazados próximo do te-
clado e aplicações metálicas (frisos e filetes na caixa, argolas coroando os pés, 
embutidos em chapa metálica de cariz fitomórfico). Exibe três gavetas na base 
da caixa. A caixa-de-ressonância apresenta uma placa pintada de cor verde, 
amovível, decorada com elementos florais, que teria uma função de proteção 
contra a poeira.
Fabricado na Gunther & Horwood, com morada em Pratt Place, Camdem 
Town, Londres, corresponde a um modelo do final da década de 20 do século 
XIX. A morada da empresa, patente na etiqueta, corrobora esta datação9.

Nesse período predominava na Europa o Estilo Império, que se disseminou 
rapidamente, em parte, devido às Campanhas Napoleónicas. Em Inglaterra 
dominava o estilo Regência, numa interpretação própria das influências neo-
clássicas. Linhas direitas ou levemente curvas, influência clássica mas com 
elementos exóticos numa simbiose eclética.
O piano era, na época, um instrumento musical relativamente recente, que 
tinha sido melhorado, no século XVIII, em relação ao primeiro modelo inven-
tado por Bartolomeo Cristofori (em Florença, cerca de 1700) o qual repre-
sentou, por sua vez, uma evolução tecnológica (no mecanismo do som) em 
relação ao clavicórdio e ao cravo. As cordas, batidas por martelos, passaram a 
vibrar, proporcionando diferentes intensidades aos sons.

Objetos de museu – testemunhos históricos
Bastante diferentes entre si, no estilo artístico e na função, estes dois móveis 
são testemunhos de aspetos da sociedade do final do século XVIII e início do 
Século XIX: a religiosidade e a sociabilização em espaços interiores domésti-
cos (palco para o florescimento das relações sociais e de poder). 

9  Conforme Martha Novak Clinkscale, Makers of the Piano, Vol. 2 (1820-1860), a firma Gunther & Horwood 
estava registada, em 1823, no nº 13 da Little Queen Street, em Holborn, e no final da década de 1820 em Pratt 
Place, Camden Town. 
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As suas características permitem-nos identificá-los com as classes altas, com 
capacidade económica e social para os possuir. Permitiam (e permitem):
– Identificar o estatuto social e económico dos seus proprietários, na hierar-
quia social estabelecida.
– Revelar os hábitos domésticos, quer esses fossem de maior intimidade e 
introspeção (como seria com a cómoda-oratório) ou de sociabilização com 
terceiros, no interior das suas casas. Neste caso, os móveis tornavam-se obje-
tos facilitadores da dinâmica social extrafamiliar nos convívios que decorriam 
dentro do espaço de residência (como seria com o pianoforte). Esses conví-
vios eram intitulados conforme as suas características e foram-se alterando 
com o tempo. 
Para compreendermos a importância social de um piano no meio burguês pós 
invasões francesas deveremos, contudo, recuar ao período anterior. Na segun-
da metade do século XVIII existiam:
– Saraus musicais (com origem na nobreza) onde se conversava, jogava, lia 
em voz alta, se tocava instrumentos e cantava, e se representava, mas com um 
número restrito de convidados. Frequentemente os convivas eram de um só 
sexo, podendo, no entanto, haver saraus com mistura dos géneros. Após o ter-
ramoto de 1755 a nobreza e a alta burguesia passaram a interagir mais e estes 
saraus deixaram de receber apenas aristocratas.
– Salões Literários, que em Portugal não eram em grande número devido 
à baixa escolaridade da generalidade da aristocracia e da alta burguesia. A 
maioria, dos que se realizaram, era organizada por algumas das poucas figuras 
femininas mais instruídas da sociedade10. 
– Assembleias, (que privilegiavam a música) onde se tocava, cantava, dançava 
e jogava mas também se conversava e recitava alguma poesia. Abertas aos dois 
sexos e a um maior número de participantes, eram mais mundanas do que os 
salões literários. Difundiram-se entre a média burguesia.
– Outeiros poéticos nos conventos femininos.
– Funções onde se jogava cartas, bilhar, entre outros jogos, se passeava pelo 
jardim, se bebia café, chá, chocolate.

10  Personalidades ilustradas que organizaram reuniões regulares (Salões Literários ou Assembleias) com a 
elite intelectual da altura: Joana Isabel de Lencastre Forjaz; Teresa de Mello Breyner, 4ª Condessa de Vimieiro; 
Eugénia Mariana Meneses da Silva, Marquesa de Penalva; D. Constança Manuel, 7ª Condessa de Atalaia; mais 
tarde Leonor de Almeida, Marquesa de Alorna. Algumas famílias ilustres, como os Viscondes de Ponte de Lima, 
Marqueses do Lavradio e Castelo-Melhor e o Marquês de Penalva também fomentaram as assembleias em suas 
casas – conforme Raquel Bello Vázquez, Mulheres do Século XVIII. A Condessa do Vimieiro, Lisboa, Ela por Ela., 
2006. Citada por Helena Sofia Braga, Contributos para o estudo da Pintura Mural na Arquitectura Palatina Lisboeta 
entre o Tardo-Barroco e o Neoclassicismo (1775-c.1820), Dissertação para a obtenção do grau de Mestre em Arte, 
Património e Teoria do Restauro, Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras de Lisboa, Departamento de 
História da Arte, 2011, p.25.
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Arthur William Costigan11, em cartas que escreveu entre 1778 e 1779, refere 
que nessas festas e divertimentos se procurava impressionar os convidados 
pela ostentação das pratas, dos móveis e dos criados (sendo vulgar entre 
aristocratas o empréstimo destes para esses momentos), privilegiando-se as 
aparências sobre a eventual real situação financeira dos anfitriões12. A impor-
tância do aparato entre a aristocracia do século XVIII não teria um interesse 
apenas individualista mas serviria também para a boa imagem da «Casa» (ou 
seja, da Família Nobiliárquica) à qual se pertencia.
A Mulher dessas classes altas pouco saía, com a exceção da ida à Igreja e a 
algum eventual espetáculo, estando condicionada ao espaço da casa e ao seu 
jardim, quando este existia. Este condicionalismo incentivou-a a encontrar 
estratégias de abertura desse espaço ao exterior, tornando-se na organizadora 
desses diversos convívios e ganhando protagonismo nessas receções, exibin-
do graciosidade, capacidade de conversação e dotes musicais, tocando o cravo 
(e posteriormente o pianoforte) e exercitando o canto. 
Em Portugal, tradicionalmente, a formação (da generalidade) das mulheres 
da aristocracia era muito incipiente, sendo que a necessidade em exibir dotes 
culturais nas Assembleias motivou a sua educação (seguidas pelas da alta bur-
guesia e, posteriormente, pelas da média burguesia) na música, no canto, na 
conversação, na dança e na poesia13.
Contudo, essa formação era dada no interior das suas casas e virada para o 
convívio mundano, não para o conhecimento per se14, salvo algumas exceções, 
como Leonor de Almeida de Portugal Lorena e Lencastre (1750-1839), Con-
dessa de Oeynhausen, 7.ª Condessa de Assumar e 4ª Marquesa de Alorna (re-
conhecida poetisa, cujos estudos decorreram em circunstâncias incomuns, 
enquanto esteve detida no Convento de Chelas, devido ao parentesco entre a 
sua família e os Marqueses de Távora). Maria Antónia Lopes, refere que só em 
178215 se instalou o primeiro colégio para meninas em Portugal, no Convento 
da Ordem da Visitação de Santa Maria (Lisboa). 

11  Arthur William Costigan, Cartas sobre a Sociedade e os Costumes de Portugal 1778-1779, Vol. II, Lisóptima 
Edições, 1989.     
12  «Que quantidade de prata antiga, de móveis de toda a espécie, de criados que todos os amigos e todas as 
pessoas conhecidas emprestam! Que despesa enorme a assinalar um momento, enquanto todos os outros são 
assinalados por privações e penúria!» – a respeito de uma Função na casa do Marquês de Pancorvo, em 1779 – 
Idem, p.163.
13  «Logo na primeira visita a deliciosa criatura não se fez rogada para tocar piano-forte e deixar ouvir a sua 
celeste voz. […] e, além disso, era grande conhecedora de todos os poetas italianos, dos poetas espanhóis e de 
Camões» – conforme relato de José Gorani (1740-1819) em Portugal – a corte e o país nos anos de 1765 a 1767, Lisboa, 
Atica, 1945. Citado por Maria Antónia Lopes, Mulheres, Espaço e Sociabilidade, Livros Horizonte, 1989, p.105. Esta 
autora, no entanto, não deixa de advertir (em nota de rodapé – p.141) que Gorani, além de ter «interesse em 
enaltecer a rapariga», não primava «pela honestidade e veracidade das suas afirmações».
14  «“a nova educação”, caracterizada pelos seus objetivos mundanos, apesar de tudo, sempre [produziu]»: 
Escritoras/Poetisas – Teresa Josefa de Melo Breyner (Condessa do Vimieiro), Catarina Micaela de Sousa César 
e Lencastre (Viscondessa de Balsemão), Mariana Antónia Pimentel Maldonado, Francisca de Paula Possolo da 
Costa; Pintoras – as princesas, irmãs de D. Maria I, Mariana e Maria Benedita. Idem, pp. 104-105.
15  Idem, p. 97.
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O local privilegiado para as diversas reuniões e festas era o salão, espaço pú-
blico dentro do espaço privado. A valorização desses momentos de sociabi-
lização intramuros impulsionou o redecorar dos espaços abertos ao exterior 
(espaços de receção), como forma de ostentar riqueza e interesse estético 
(espaços de aparato). Aos móveis juntavam-se os objetos decorativos, muitos 
deles de proveniência exótica, as tapeçarias, os painéis e rodapés em azulejo, 
os estuques e as pinturas das paredes com paisagens e grotescos.
No século XVIII, a Alta Burguesia (constituída pelos detentores de capital resul-
tante do comércio e de alguma indústria) embora já procurasse imitar o modo 
de vida da nobreza, apenas convivia com esta ao nível profissional e dos negó-
cios. Após 1755 essa situação alterou-se. Tornaram-se comuns os casamentos 
dos segundos filhos (não herdeiros) da aristocracia com os filhos dessa burgue-
sia endinheirada. Os novos palacetes, inspirados pelas «novas modas», foram 
erguidos por esses detentores de uma nova riqueza.
Na segunda metade do século, o Iluminismo (associado a iniciativas governa-
tivas do Marquês de Pombal) difundiu-se entre uma elite instruída (nobres, 
alta e média burguesia) se bem que minoritária – perduravam, no país, valores 
conservadores que se mostraram bastante enraizados na sociedade após a de-
missão do Marquês16. 
As Invasões Francesas e os primórdios do Liberalismo, no primeiro quartel do 
século XIX, iriam acelerar as mudanças sociais e culturais, além das políticas. 
As ciências e as letras deixaram de ser exclusivas da Universidade e da Corte e 
passaram a ser igualmente discutidas nas Academias e nos Cafés. Desse deba-
te público literário e científico passou-se ao debate público político. 
A mulher,  inclusive a das classes privilegiadas, manteve, na sua maioria, uma 
educação virada para a vida doméstica e mundana, ainda que desenvolvesse 
a aprendizagem da poesia e de línguas. O pianoforte continuou a ser a sua 
ferramenta de encantamento e uma «marca de distinção social». A aquisição 
deste instrumento era onerosa (embora menos do que o cravo ou o clavicór-
dio) pelo que só os que tinham poder de compra o podiam ostentar.
Retratos de família, encomendados a Domingos António de Sequeira (Lis-
boa, 1768 – Roma, 1837) e a Domenico Pellegrini (Pádua, Itália, 1759 – Roma, 
1840), que residiu em Portugal entre 1803 e 1810, ilustram a aristocracia e a 
alta burguesia do primeiro quartel de oitocentos. Esses retratos apresentam, 
frequentemente, como cenário, o interior das moradias ou palacetes dos re-
tratados e, como adereços, alguns objetos, ou documentos, identificadores 
dos seus cargos (políticos, administrativos ou económicos – industriais ou 
comerciais), das suas insígnias ou, ainda, dos seus interesses culturais (filosó-
ficos, literários, científicos, artísticos) ou políticos. 

16  O Marquês de Pombal é demitido em 1777, por decreto de D. Maria I, após o que muitas das suas 
iniciativas foram revogadas. 
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Temos o exemplo do retrato dos Viscondes de Anadia (Domenico Pelligrini, 
1806, óleo sobre tela, Ministério dos Negócios Estrangeiros17, Lisboa) e o re-
trato de Mariana Benedita Vitória de Sequeira pintado pelo próprio pai (Do-
mingos António de Sequeira, cerca 1822, óleo sobre tela, Museu Nacional de 
Arte Antiga, Lisboa). Se, no primeiro caso, o casal (embora enquadrado pelo 
ambiente doméstico) é representado de forma formal, evidenciando-se a sua 
posição social – aludindo-se «ao desempenho de funções oficiais», enquanto 
político ou diplomata, no endereço do sobrescrito colocado sobre o pianofor-
te, este, por sua vez, mero adereço de estatuto social e económico – no segun-
do caso, a jovem (filha do artista) é retratada de forma singela, sem qualquer 
afetação, vestida com a sua camisa de noite e roupão e praticando música no 
pianoforte, numa cena verdadeiramente intimista.
Mas se é verdade que, na segunda metade de setecentos, se propagaram os 
convívios nos salões ou câmaras de receber, também é verdade que a noção de 
vida privada começou a alterar-se, iniciando-se a separação entre o público e 
o privado nas famílias das classes altas, tendência que foi reforçada no século 
XIX. A Família foi-se «afastando» da sociedade, privilegiando a intimidade no 
seu seio. A par do receio do comentário maldoso e, portanto, da preocupação 
com as aparências, a casa passou a ser o local de resguardo. Embora pudesse ser 
o espaço do secreto e menos próprio era vista como o local privilegiado para a 
aprendizagem da moral e da vida em sociedade. 
A planta das moradias alterou-se, surgiram os corredores e um maior afasta-
mento dos criados, as divisões especializaram-se, conforme as funções que 
adquiriram. Novas formas de receber surgiram, como os serões. Passou a ha-
ver dias próprios para se receber e cartões-de-visita. Como refere Phillipe 
Ariès, passou a haver um «novo código» que protegia a intimidade.
O que não se terá alterado foram os sinais de devoção religiosa no interior do-
méstico. A intensa religiosidade que, na segunda metade do século XVIII, ain-
da condicionava a corte e os comportamentos em sociedade, tinha a sua re-
presentação doméstica nos oratórios preenchidos pela imaginária religiosa: 
Cristos Crucificados, representações do Calvário, Sagradas Famílias, imagens 
diversas da Nossa Senhora, Santos da devoção pessoal dos proprietários…
Era habitual esses oratórios serem colocados sobre outros móveis, como có-
modas e papeleiras, pelo que existem móveis que foram produzidos já com 
essa dupla funcionalidade, embora o alçado (o oratório) apenas fosse pou-
sado e não encaixado sobre o elemento que o suportava. É o caso do nosso 
exemplar, atrás apresentado.
Eram, frequentemente, colocados nas câmaras de dormir – espaços mais re-
servados – onde era possível a oração num ambiente de interiorização e re-

17  Conforme legenda da estampa XXIV in História da Vida Privada em Portugal, direção de José Mattoso, Vol. II – A 
Idade Moderna – coordenação de Nuno Gonçalo Monteiro, Lisboa, Temas e Debates / Círculo de Leitores, 2011.
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colhimento. Podia, contudo, existir um oratório separado (mesmo quando 
os havia nos espaços de alcofa) ou mesmo uma capela privada nos palácios, 
palacetes ou casas mais ricas. 
Esses hábitos não se perderam com o despontar do Liberalismo, podendo o 
interior dos oratórios apresentar-se completamente guarnecido por imagens 
de diversos tamanhos, algumas sobre pequenas mísulas penduradas no fundo 
e nas laterais, além de diversos registos (pequenas gravuras e estampas com 
variadas figuras e temáticas religiosas) e/ou medalhinhas.
De facto, e concluindo, as tipologias dos dois móveis aqui apresentados, per-
maneceram nos interiores domésticos da alta e média burguesia, ao longo do 
século XIX, independentemente das mudanças na sociedade portuguesa.

bibliografia

fontes manuscritas e impressas
Auto de Inventario Orfanologico por Falecimento de Antonio José Malheiros, Comarca de Se-
túbal, Juízo de Direito, nº183, Maço nº59, nº6, 1914, Arquivo Distrital de Setúbal, (Cota 
12/2553, PT/ADSTB/JUD/JCSTB/1/071/05557).

Arquivo Pessoal de Almeida Carvalho, “Theotonio Banha”, Arquivo Distrital de Setúbal, 
(PT/ADSTB/PSS/APAC/L/0294/m0003-0004).

COSTIGAN, Arthur William – Cartas sobre a Sociedade e os Costumes de Portugal 1778-1779. 
Vol. II, Lisboa: Lisóptima Edições, 1989.

periódicos
– O Setubalense, 24 de março de 1948.
– O Setubalense, 16 de fevereiro de 1949.
– O Setubalense, 22 de janeiro de 1951.
– O Setubalense, 2 de fevereiro de 1966.

obras de consulta
ANACLETO, Regina – História da Arte em Portugal - Neoclassicismo e Romantismo. Vol. 10, 
Lisboa: Publicações Alfa, 1986.

BAPTISTA, Daniela Patrícia Pereira Petiz da Cunha – Identidade Portuguesa no Mobiliário, 
do Gótico ao Design Contemporâneo. Escola Superior de Arte e Design (ESAD Arte+De-
sign), 2011/2012. Tese de Mestrado.

ARIÈS, Philippe – A Criança e a Vida Familiar no Antigo Regime. [Lisboa]: Relógio D’água 
Editores, 1988.

ARIÈS, Philippe; DUBY, Georges (dir.) – História da Vida Privada. Vol. 4, Porto: Edições 
Afrontamento, 1990.

AUGUSTO, Carlos Alberto – Sons e Silêncios da Paisagem Sonora Portuguesa. Lisboa: Fun-
dação Francisco Manuel Dos Santos, 2016.

BORGES, Nelson Correia  – História da Arte em Portugal - Do Barroco ao Rococó. Vol. 9, 
Lisboa: Publicações Alfa, 1986.



209

património arquitectónico civil de setúbal e azeitão

BORREGO, Maria Aparecida de Menezes – “Artefatos e Práticas Sociais em Torno das 
Refeições (São Paulo, séculos XVIII e XIX)”, Varia Historia. Belo Horizonte: Universida-
de Federal de Minas Gerais, vol. 32, nº58, janeiro-abril 2016, pp. 101-137. 

BRAGA, Helena Sofia – Contributos Para o Estudo da Pintura Mural na Arquitectura Palati-
na Lisboeta entre o Tardo-Barroco e o Neoclassicismo (1775 -C.1820). Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, 2011. Tese de Mestrado.

CLINKSCALE, Martha Novak – Makers of the Piano. Vol. 2 (1820-1860). Oxford: Oxford 
University Press, Clarendon Press, 1999.

COUTO, Dejanirah – História de Lisboa. Lisboa: Editora Gótica, 2004.

DESVALLÉES, André; MAIRESSE, François (dir.) – Conceitos-Chave de Museologia. São 
Paulo: Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Museus, Pinacoteca do Estado 
de São Paulo, Secretaria de Estado da Cultura de SP, 2013.

 FRANÇA, José-Augusto – A Arte em Portugal no Século XIX. Vol.1, Lisboa: Bertrand Edi-
tora, 1990.

FRANÇA, José-Augusto – A Arte Portuguesa de Oitocentos. Lisboa: Biblioteca Breve, Insti-
tuto de Cultura e Língua Portuguesa, Distribuição Comercial Livraria Bertrand, 1983.

GALVÃO, Arabella – História do Mobiliário. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 
2016.(Disponível em WWW: [URL: http://www.exatas.ufpr.br/portal/degraf_arabella/
wp-content/ uploads/ sites/28/2016/08/Apostila-Hist%C3%B3ria-do-Mobili%C3%A-
1rio.pdf ]. Acesso em: 18 de junho de 2017.)

LOPES, Maria Antónia – Mulheres, Espaço e Sociabilidade. A Transformação dos Papéis Femi-
ninos em Portugal à Luz de Fontes Literárias (Segunda Metade do Século XVIII). Lisboa: Livros 
Horizonte, 1989.

MEDEIROS, Maria do Céu Pereira Mateus de – O Mobiliário na Pintura do Século XVII 
em Portugal. Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2015. Tese de Mestrado.

NOBRE, José; NORO, João J. (dir.); PIMENTA, Moura (coord.) – Guia Prático de Antigui-
dades e Restauro. Lisboa: Editorial Planeta – De Agostini, 1993.

OLIVAL, Fernanda – “Os lugares e espaços do privado nos grupos populares e inter-
médios” in História da Vida Privada em Portugal. Direção de José Mattoso e Coordena-
ção de Nuno Gonçalo Monteiro, Vol. 2, Lisboa: Temas e Debates, Círculo de Leitores, 
2011, pp. 244-275.

PEREIRA, José Fernandes (dir.); PEREIRA, Paulo (coord.) – Dicionário da Arte Barroca 
em Portugal. Lisboa: Editorial Presença, 1989.

SERRÃO, Vítor – História da Arte Em Portugal - O Barroco. Lisboa: Editorial Presença, 
2003.

SILVA, Jorge Henrique Pais da – Páginas de História Da Arte 1. Lisboa: Artistas e Monu-
mentos, Editorial Estampa, 1986.

agradecimento
Ao Dr. Bruno José Rother Rocha de Moraes, que prontamente compartilhou a infor-
mação, resultante da sua pesquisa pessoal, acerca Manuel Teixeira Malheiros (confor-
me referido na nota de rodapé nº3).





211

património arquitectónico civil de setúbal e azeitão

A ARQUITECTURA CIVIL AO SERVIÇO DA CASA RELIGIOSA: 
PROPRIEDADES URBANAS E RURAIS DO COLÉGIO DA COMPANHIA 
DE JESUS DE SETÚBAL. A QUINTA DO ESTEVAL.

Inês Gato de Pinho1

ceris - ist/ul

João Bernardo Galvão Teles2

lmt consultores em história e património 

Introdução
Numa reflexão conjunta sobre o Património Arquitectónico Civil de Setúbal 
e Azeitão3, poderá parecer descontextualizada a referência ao património ar-
quitectónico das casas religiosas. No entanto, se analisarmos a malha urbana 
e a quantidade de propriedades civis que o clero possuía, verificamos que a 
sua importância é indiscutível na construção e dinâmica dos aglomerados ur-
banos. A influência que a Igreja tem nas urbes portuguesas não se resume à 
presença dos templos ou das construções erigidas para albergar comunidades 

1 Arquitecta. Esta investigação insere-se no âmbito do programa de Doutoramento em Arquitectura do 
Instituto Superior Técnico — Universidade de Lisboa, que está a ser desenvolvido no quadro do CERIS e 
apoiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia com financiamento comparticipado pelo Fundo Social 
Europeu e por fundos nacionais do Ministério da Educação e da Ciência.
2 Jurista e consultor em História e Património. Académico correspondente da Academia Portuguesa da 
História e sócio efectivo do Instituto Português de Heráldica, de cuja revista – Armas e Troféus – é redactor. Sócio 
fundador da LMT Abreu Loureiro, Correia de Matos e Galvão Teles – Consultores em História e Património, 
no âmbito de cuja actividade realizou uma investigação histórico-patrimonial sobre a Quinta do Esteval, onde 
actualmente está instalado o Hotel Casa Palmela.
3 Reflexão conjunta que teve lugar em Setúbal nos dias 18, 19 e 20 de Abril de 2018, no âmbito do Colóquio 
Património Civil de Setúbal e Azeitão. Para o presente estudo importa agradecer ao Hotel Casa Palmela, em 
particular a Bernardo Holstein Guedes, Filipe Holstein e Salvador Holstein. Agradecemos por facilitarem o 
acesso à propriedade e fornecerem informações da família Palmela, e por promoverem o encontro entre os 
dois autores do artigo, que estudavam o edifício de forma independente sem se conhecerem e que uniram 
esforços para que o presente estudo seja a fusão de diferentes experiências e áreas de formação.
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regulares. É claramente visível nos aglomerados urbanos a presença destes 
edifícios de carácter excepcional, não apenas pelas suas características tipoló-
gicas, formais e plásticas que os destacam do edificado civil, mas também por-
que são polos geradores de micro-urbanidades, criando zonas de destaque 
que se materializam em praças e largos, influenciando as vias que o rodeiam, 
não apenas na sua forma mas também na toponímia4.  
Para além desta situação, que revela a importância do clero no desenvolvi-
mento urbanístico, consideramos que existe uma influência directa no edifi-
cado civil se nos debruçarmos sobre o papel dos seculares e regulares como 
proprietários de tipologias civis que povoavam as vilas e cidades portuguesas. 
Esta realidade é atestada pela leitura dos livros de registos dos impostos de 
Setúbal, à guarda do Arquivo Nacional Torre do Tombo, referentes ao paga-
mento das Décimas dos prédios urbanos e rústicos, entre os anos de 1762 e 
17635. Nesse rol é possível destacar uma quantidade muito expressiva de pro-
priedades pertencentes a padres seculares6 e a casas regulares7. A leitura da 
descrição das propriedades dá-nos, inclusivamente, uma visão da forma como 
os rendimentos das tipologias civis eram usados para a construção das tipolo-
gias religiosas, como é o caso do imóvel nº 6 da Rua dos Marmelinhos descrito 
da seguinte forma: Propriedade de casas do Morgado dos Carmelitas, consta de 2 lojas 
e 2 andares. Uma loja arrendada por 6.000 e a outra e andares devolutos. Nada paga por 
o seu rendimento ser aplicado à construção do seu convento8.
Estas propriedades tornam-se pertença do clero maioritariamente através de 
duas formas: por aquisição, ou por doação (por parte de fundadores e de ben-
feitores que os sucedem)9. No primeiro caso o clero assume o papel de investi-
dor que tem como objectivo auferir rendimento de foros, rendas ou pensões, 
no caso de propriedades urbanas, e o papel de investidor ou de produtor de 
bens para consumo próprio e venda, no caso das propriedades rurais.  A in-
fluência do clero na construção de tipologias civis, assume o seu expoente 
máximo quando o identificamos como promotor imobiliário. Damos como 

4 Vejam-se, a título de exemplo, os seguintes topónimos de Setúbal: Largo de Santa Maria, Travessa de S. Julião, 
Largo da Anunciada, Ladeira de S. Sebastião, Largo do Carmo e Travessa dos Apóstolos (numa referência 
indirecta aos padres da Companhia de Jesus e à proximidade do seu colégio). 
5  Para uma melhor compreensão deste fundo leia-se o artigo de António Cunha Bento — “Do Topónimo 
aos Estantes – subsídios para a história dos prédios urbanos e rústicos de Setúbal em 1762” — publicado na 
presente obra. 
6  Veja-se como exemplo o prédio nº9, da Rua Direita (pelo lado direito): Propriedade de casas do Reverendo Dr. Luís 
Gonzaga Parrela, consta de loja, 1º e 2º andares. A loja arrendada por 8.500 e os andares estão devolutos. Incluída na Relação 
dos Bens Eclesiásticos. ANTT, Impostos, Setúbal: Freguesia de S. Julião, Livro 6122. Agradecemos a António Cunha 
Bento a ajuda dada na consulta deste fundo.
7  Veja-se como exemplo o prédio nº3, da Praça da Palha (pelo lado esquerdo): Propriedade de casas dos Religiosos 
de Nossa Senhora da Boa Hora, consta de loja e andar, vive nela Maria dos reis, viúva, de que não paga renda e vale 4.000. 
Nada paga à décima por o seu rendimento ser aplicado em obras pias. ANTT, Impostos, Setúbal: Freguesia de S. Sebastião, 
Livro 6155.
8  ANTT, Impostos, Setúbal: Freguesia de S. Julião, Livro 6122.
9  É importante referir que, na fase da fundação, muitas das casas doadas servem para a habitação temporária 
dos regulares, enquanto não são finalizadas as dependências habitacionais da comunidade. Também é comum 
que, situando-se estas propriedades nas imediações da nova casa religiosa, sejam mais tarde demolidas dando 
lugar à ampliação do novo edifício.
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exemplo o caso da comunidade regular 
feminina do Convento de S. José de Évora 
que, possuindo em 1766 um lote de terre-
no na Rua Direita (de Tróino) da então Vila 
de Setúbal longe de sua morada, promove a 
construção de um prédio de três pisos des-
tinado à habitação civil10, com vista à obten-
ção de rendimento imobiliário [fig.1]. 

As propriedades do Colégio  
de S. Francisco Xavier 
da Companhia de Jesus de Setúbal 
A Companhia de Jesus fundou em 1655 o 
Colégio de S. Francisco Xavier de Setúbal, 
implantado na zona de Palhais e adossado 
ao limite nascente da muralha medieval11. 
Erigido sob o patrocínio do casal André 
Velho Freire e D. Filipa de Paredes que, 
ainda em vida, auxiliaram a compra de pro-

priedades para o estabelecimento inicial da 
comunidade e para a construção da igreja, o 

colégio torna-se seu herdeiro universal após as suas mortes12. Da extensa lista 
de bens móveis e imóveis, realçamos as propriedades urbanas e rurais referi-
das no testamento de D. Filipa de Paredes: Huma marinha em Mutrena (...); outra 
marinha em Palma (...); huma erdade junto a Landeyra (...); e estas cazas em que moro; 
outras cazas emcostadas a estas que tem a serventia na Rua de João Galo (...); Outras 
cazas junto a estas que tem a serventia no Postigo das Farinhas onde está a principal das 
minhas cazas (...); logea defronte das minhas cazas junto ao Postigo de Donna Aldonça 
(...); duas moradas de cazas no Postigo da Barbuda (...); cazas na Rua das Tavernas (...); 
cazas junto a misericórdia (...)13. A estas propriedades doadas acrescem as refe-
ridas casas compradas para a instalação inicial do colégio ainda em vida dos 
fundadores, sitas na Rua e Terreiro de Stª Maria e na Travessa dos Apóstolos.
Esta expressiva lista de imóveis não foi, no entanto, encarada pela comunida-
de como proveitosa para o colégio. Esta situação pode, na nossa opinião, ser 
justificada por dois factores. Em primeiro lugar porque, segundo as directrizes 
deixadas por Inácio de Loyola  no artigo 561 das Constituições da Companhia de 

10  O processo, à guarda da Biblioteca Pública de Évora (BPE, Convento de S. José, 13), refere-se a uma sentença 
cível passada pelo rei D. José I e é acompanhado pela reprodução gráfica esquemática de um prédio urbano e do 
correspondente caderno de encargos assinado pelo mestre de obras, onde se referem os custos dos materiais, 
os custos inerentes ao seu transporte e as despesas com pessoal, entre outros. 
11  Sobre este colégio e a história da sua construção veja-se: Inês Gato de Pinho, De Colégio de S. Francisco Xavier 
a Palácio Fryxell. História e análise arquitectónica, IPS, Setúbal, 2013. 
12  André Velho Freire morre em 1657 e D. Filipa de Paredes em 1663. 
13  ARSI, Lus. 84 I, fls. 3 a 4v.

Fig. 1 Esquema do prédio sito no arrabalde de Tróino em Setúbal, manda-
do erigir em 1766 pela comunidade feminina do Convento de S. José de 
Évora.
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Jesus14, as casas da Companhia só poderiam ter bens imóveis se estes fossem 
absolutamente necessários para a habitação ou para a subsistência daquela 
fundação15, imposição que se revela coerente com o voto de pobreza, reduzin-
do o rendimento pecuniário ao essencial para uma vida religiosa digna mas 
desprovida de luxo. Por outro lado, se atentarmos à troca de correspondência 
entre o colégio e os seus superiores, explanada no breve de 1680 que permi-
tiu a venda dos bens recebidos em testamento, dá-se autorização para a per-
muta das propriedades urbanas sadinas por outras rurais — nomeadamente 
uma herdade no Alentejo —  por acarretarem mais despesas de manutenção 
do que rendimento para a subsistência do colégio: as casas que queriam vender 
rendiam de aluguéis 24$000 reis anualmente, mas que então naqueles anos haviam nelas 
despendido ainda mais dessa quantia em vários reparos, como eram 38$380 reis, e além 
disso estavam muito velhas e arriscadas a cair se não fossem reparadas...16. Neste breve 
de 20 de Agosto de 1680 dá-se oficialmente permissão para o início de um pro-
cesso de venda de propriedades que na realidade já havia começado. 1676 foi a 
data da escritura de venda mais antiga que conseguimos localizar nos cartórios 
notariais de Setúbal: a 6 de Setembro desse ano, o colégio efectiva a venda de 
uma vinha17 e a 6 de Setembro de 1680 são vendidas as casas de D. Filipa de Pa-
redes18 (estas já com autorização oficial). Em contrapartida, nos mesmos cartó-
rios encontrámos a escritura de compra de 26 de Outubro de 1680 referente a 
uma propriedade rural19, cujo interesse já havia sido manifestado no dito breve 
como a segunda razão para a venda das casas dos fundadores — a herdade de 
Ferreira do Alentejo —, que viria a permanecer na posse do colégio até à expul-
são da Companhia de Jesus de Portugal. Outras aquisições rurais são lavradas 
em cartórios notariais fora da então vila de Setúbal. Será a 26 de Dezembro de 
1663, em Lisboa e conforme veremos em detalhe mais adiante, que se realiza a 
compra da Quinta do Esteval, aquela que aparentemente é a primeira compra 
realizada pelo colégio já como herdeiro universal dos consortes fundadores e 
que viria a ser a principal quinta do Colégio de S. Francisco Xavier de Setúbal.
O já citado livro de registo das Décimas dá-nos a lista das propriedades urba-
nas e rurais que o colégio detinha em Setúbal em 1759, data da expulsão dos je-
suítas de Portugal. Relativamente aos prédios urbanos, possuíam apenas dois 

14 Documento normativo fundamental para a vida prática dos jesuítas, escrito ainda em vida de Santo Inácio 
e complementado nas Congregações Gerais. 
15 ...not only fixed revenue but also stable goods of any kind are forbidden to be possessed by the houses or churches of the 
Society, either in particular or in common, except for what is necessary or highly expedient for the members’ habitation and use. 
Cf. John Padberg, s.j. (coordenador), The Constitutions of the Society of Jesus and their complementary norms: a complete 
english translation of the official latin texts. St. Louis: The Institute of jesuit resources, 1996, p. 230 e 232.
16 João Carlos Almeida Carvalho, Acontecimentos, lendas e tradições da Região Setubalense. Conventos de Setúbal II, 
Setúbal: Junta Distrital de Setúbal, 1970, p. 21. 
17 ADS, Cartório Notarial de Setúbal, Tabelião António Borges Ferreira, lvº48, fls. 9 a 10.
18 ADS, Cartório Notarial de Setúbal, Tabelião António B. Ferreira/Mateus D. Marreca, cx 5039, lvº50, fls. 100vº a 105.
19 ADS, Cartório Notarial de Setúbal, Tabelião António Borges Ferreira/Mateus Dias Marreca, cx 5039, lvº50, fls. 
112 a 115.
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prédios no Terreiro de Santa Maria20, dois prédios na Travessa dos Apóstolos21, 
e duas barracas sitas na zona entre as cinturas de muralhas medieval e seis-
centista (na zona entre o troço nascente da actual Av. 5 de Outubro e o actual 
Largo General Luís Domingues)22. Todas estas propriedades se situavam nas 
imediações do colégio e estavam, na maioria, arrendadas, representando uma 
fonte de rendimento para aquela fundação. Se, no caso das propriedades urba-
nas, constatamos um decréscimo entre os bens doados e os bens que chegaram 
à data da expulsão, no caso das propriedades rurais sitas nas imediações de 
Setúbal a leitura é inversa, sendo descritas 3 vinhas23 a nascente da vila (nos 
sítios de Vale de Cobro, Algeruz e Cachofarra) e 5 casais a poente24, no sítio de 
S. Pedro de Alcube, onde se incluía a Quinta do Esteval.  

As quintas da Companhia de Jesus
Para entender a pertinência da compra da Quinta do Esteval, escassos meses 
após a morte de D. Filipa de Paredes e ainda sem o edifício do colégio cons-
truído, importa contextualizar a importância destas propriedades rurais no 
quotidiano da Companhia de Jesus. 
Os colégios jesuítas, direccionados para o ensino dos seus membros mas tam-
bém para o público laico, situavam-se sempre em áreas urbanas consolidadas 
e, preferencialmente, nos centros nevrálgicos e mais populosos. Esta estra-
tégia de proximidade à população (para facilitar o acesso dos estudantes ao 
espaço escolar25), tem como contrapartida nefasta a existência de cercas rela-

20  Propriedade de casas pertencentes aos bens sequestrados aos Padres da Companhia, consta de loja e andar, arrendados por 
10.000, cada um. Nada paga por pertencer este rendimento à Administração do dito sequestro. ANTT, Impostos, Setúbal: 
Freguesia de S. Sebastião, Livro 6155; Propriedade de casas pertencentes aos bens sequestrados aos Padres da Companhia, 
consta de loja e andar. A loja arrendada por 4.800, no andar vive Constantina Bernarda, mulher donzela e pobre, pelo Amor de 
Deus. Nada paga por pertencer este rendimento à Administração do dito sequestro. Idem.
21  Propriedade de casas pertencentes aos bens sequestrados dos Padres da Companhia, consta loja e andar, arrendados por 
10.000. Nada paga por pertencer este rendimento à Administração do dito sequestro. Idem; Propriedade de casas pertencentes 
aos bens sequestrados dos Padres da Companhia, consta loja e andar. A loja arrendada por 4.000 e o andar devoluto. Nada paga 
por pertencer este rendimento à Administração do dito sequestro. Idem.
22  Barraca pertencente ao Sequestro dos bens confiscados dos Padres denominados da Companhia de Jesus, que presentemente 
é ocupada pelo Dr. Corregedor Ouvidor desta Comarca José Bernardo da Gama e Ataíde. Nada refere quanto à décima. Idem; 
Barraca pertencente aos bens de sequestrados dos Padres denominados da Companhia que presentemente ocupa o Dr. Provedor 
da Comarca João Pereira Ribeiro de Lemos. Nada refere quanto à décima. Idem.
23  Sítio de Vale de Cobro: Vinha pertencente ao sequestro dos Padres denominados da Companhia de Jesus, arrendado 
a José da Costa Bargança, por arrematação em hasta pública em 40.000. Não paga décima por pertencer à administração 
do referido sequestro. Idem; Sítio de Algeruz: Vinha pertencente ao Sequestro dos bens dos Padres denominados da 
Companhia de Jesus, arrendada a Manuel Gonçalves, o “Peneireiro”, por arrematação pública em 9.000. Não paga décima 
por pertencer à administração do referido sequestro. Ao rendeiro pelo seu maneio 100. Idem; Sítio da Cachofarra: Vinha e 
oliveiras pertencente ao Sequestro dos Padres denominados da Companhia de Jesus, a qual disfruta António Xavier Cobelos, 
por trespasse, “que havia feito, com outra fazenda, que não chegou a ter feito, e por ordem do juízo da Inconfidência se mandou 
fazer à dita permutação, e de Janeiro em diante fica a referida vinha por conta do dito sequestro, e esta poderia vender por ano 
comum dezoito mil reis”. Idem.
24  Casal do Ratinho que é da Real Fazenda e foi dos Jesuítas, consta de casas, terras e oliveiras, traz de renda Luís Gomes 
em 56.000 réis, por arrematação. Pelo maneio 300 réis; Casal do Pinheiro, que é do mesmo sequestro, traz de renda António 
Machado em 7.000 réis e 3 galinhas, por arrematação. Pelo maneio 100 réis; Casal de S. Pedro, que é do mesmo sequestro, consta 
de casas e terras e traz de renda António Dias, por 6.400 réis, por arrematação. Pelo maneio 100 réis; Quinta do Esteval que foi 
dos ditos Padres (Jesuítas) e é do sequestro, consta de casas, árvores de espinho e de caroço, vinha, olival, que traz de renda Manuel 
Vidal por 154.000 réis, por arrematação. Pelo maneio 2.000 réis; Casal dos Moinhos que foi dos ditos Padres (Jesuítas) e é do 
sequestro, consta de casas, terras, vinha e traz de renda Miguel Gomes por 5.000 réis, por arrematação. Pelo maneio 100 réis. 
ANTT, Impostos, Setúbal: Freguesia de Nª Srª Anunciada, Livro 6092.
25  Veja-se o caso do Colégio de Santo Antão-o-Velho que, segundo os dirigentes da Província Lusitana, se 
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tivamente pequenas, com pouco espaço para a produção agropecuária muito 
conveniente à subsistência da comunidade residente. Esta mesma comunida-
de, composta por padres que administravam o colégio e leccionavam as dis-
ciplinas ao público externo, e por coadjutores que os auxiliavam nas tarefas 
espirituais e temporais, via-se assim absorvida pelo bulício da cidade, com 
espaços pouco propícios à prática espiritual individualizada. A esta situação 
acrescia a preocupação com o corpo e o bem-estar físico dos seus membros, 
algo de suma importância para os jesuítas, uma vez que, apesar de se procura-
rem sempre zonas salubres para a implantação dos colégios, o ambiente das 
cidades era forçosamente menos saudável que o do campo, o que seria decisi-
vo nos processos de convalescença dos residentes enfermos. 
Esta preocupação está patente nas directrizes deixadas por Santo Inácio. No já 
citado artigo 591 das Constituições, acrescenta-se um parágrafo em que se afirma 
que as comunidades jesuítas poderiam ter casas afastadas da habitação usual 
destinadas à convalescença e entrega espiritual, em lugares mais salubres e 
arejados.  Adverte-se, no entanto, que essas quintas não devem servir apenas 
como propriedades para arrendar a terceiros26 e daí usufruir de rendas27. 
As quintas da Companhia de Jesus serviam assim três funções principais, 
que poderiam funcionar juntas ou isoladamente: a produção agro-pecuária – 
muitas vezes impossível nas diminutas cercas urbanas –, a convalescença dos 
enfermos, e o descanso e retiro espiritual dos seus membros28.  A Quinta do 
Esteval, apesar de ter possuído condições para a prática dos exercícios espi-
rituais ou de residência para convalescentes, teve, conforme atestaremos de 
seguida, uma marcada e bem documentada função agrícola.

encontrava num ponto de difícil acesso aos estudantes (leia-se Francisco Rodrigues, História da Companhia de 
Jesus na Assistência de Portugal, tomo segundo, volume 1, Porto: Tipografia Sequeira, 1938, pág. 165), ou o caso do 
Colégio de S. Francisco Xavier de Lisboa, construído em Alfama por vontade expressa do seu fundador. Este 
pretendia criar uma escola jesuíta para os jovens daquela zona, porque a distância ao colégio de Santo Antão-
o-Novo não os permitia frequentar as aulas (leia-se Inês Gato de Pinho, “O colégio de S. Francisco Xavier de 
Lisboa: Arquitectura e Ornamento”. In Cadernos do Arquivo Municipal. Arquivo Municipal de Lisboa/Câmara 
Municipal de Lisboa, 2ª série, N.º 7, Janeiro a Junho de 2017, p.144.
26   (...) a place apart from the common habitation should be accepted for those who are convalescing and those withdraw there 
to devote themselves to siritual matters, because of the better air or other advantages which it may have. In such a case it should 
not be a property which is let out to others or brings profits equivalent to fixed revenue. Cf. John Padberg, s.j., op. cit., p. 232.
27  Esta afirmação pode soar contraditória se pensarmos que no início do mesmo artigo se refere que podem 
existir bens imóveis de onde se retiram rendimentos para a subsistência da casa. E a realidade é que, das muitas 
propriedades rurais que o colégio de Setúbal possuía, apenas temos notícia da exploração directa da Quinta 
do Esteval e da Quinta de S. João, localizada no termo de Palmela. Provavelmente por o edifício do colégio 
ainda estar inacabado, os rendimentos prediais dessas outras propriedades rurais seriam canalizados para a sua 
construção e daí serem permitidos como necessários e não como um símbolo de excesso ou riqueza.
28  São exemplo de quintas afectas a colégios as seguintes propriedades rurais: Quinta de Caniços (Torres 
Vedras) e Quinta de Vale de Rosal (Charneca da Caparica) pertencentes ao Colégio de Santo Antão; Quinta 
da Fraga (Porto) do Colégio de S. Lourenço; Quinta dos Toledos (Pico, Açores) pertencente ao Colégio de S. 
Francisco Xavier da Horta.



217

património arquitectónico civil de setúbal e azeitão

A Quinta do Esteval como fonte de rendimento 
do Colégio de S. Francisco Xavier 
Não passou muito tempo entre a fundação do Colégio de Setúbal e a compra 
da Quinta do Esteval, realizada por escritura celebrada em Lisboa a 26 de De-
zembro de 166329, o que evidencia a importância de a nova comunidade dis-
por rapidamente de uma propriedade rural com as características assinaladas.
É também de referir o facto de aquele Colégio se ter feito representar, no 
negócio da compra, pelo padre Diogo de Areda, impulsionador da sua cons-
trução e até há pouco o seu primeiro reitor, num acto que, de certa forma, 
ainda se encontrava dentro do ciclo fundacional do novo estabelecimento. 
A vendedora, D. Maria da Silva de Mendonça, era viúva de Francisco Cabral, 
senhor e alcaide-mor de Belmonte, e herdara a Quinta por morte de seu pai, 
João de Mendonça Furtado, cuja partilha se realizara em 1655.
Com a venda, D. Maria da Silva de Mendonça entregou ao padre jesuíta um 
volume encadernado com sete escrituras e outros papéis antigos que titula-
vam a Quinta, o que permite especular que esta já fora objecto de sucessivas 
transacções por parte de outros proprietários anteriores ou que apenas se for-
mara no tempo de João de Mendonça Furtado através da agregação de várias 
parcelas de proveniências distintas, adquiridas a diferentes pessoas.
De acordo com a mencionada escritura, a propriedade foi então descrita 
como “uma quinta que está onde chamam Esteval”, no termo de Setúbal, e cons-
tava de casas, vinhas, pomar, terras de pão, matos e olivais e outras pertenças, 
situando-se a sul da estrada que seguia para Coina. A Quinta era forra e isen-
ta, encontrando-se totalmente desembargada, pois não pertencia a qualquer 
dote, capela ou morgado e não estava sujeita a dívidas, fianças, tornas de par-
tilhas ou outras obrigações, o que a fazia perfeitamente apta a ser adquirida 
pelos sacerdotes da Companhia de Jesus, que poderiam exercer sobre ela um 
domínio pleno e sem encargos a terceiros.
À época em que foi comprada pelos jesuítas, a Quinta do Esteval encontrava-
-se arrendada por 20$000 réis anuais e em 1678 há notícia do seu rendimento 
anual ser de 18$000 réis. Sabe-se, no entanto, que a partir de algum momento 
a propriedade passou a ser explorada directamente pela comunidade como 
forma de obtenção de receita através da venda dos respectivos produtos. A 
vida quotidiana do colégio de São Francisco Xavier exigia, aliás, uma cuidada e 
complexa administração, onde a Quinta do Esteval, com toda a sua dinâmica 
agrícola, tomava uma parte significativa.
Os livros de receita e despesa laboriosamente redigidos pelos padres chega-
ram em boa parte aos nossos dias e permitem-nos partilhar um pouco dessa 
vivência. Num volume que se inicia em 1696 vemos, por exemplo, que os gas-
tos se dividiam entre a compra de géneros alimentares – como carne, peixe, 

29  ANTT, Casa Palmela, caixa 46, fls. 342-357v.
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hortaliças e legumes, frutas, pão, vinho e azeite (mais tarde agrupados numa 
categoria de comestíveis) –, o funcionamento da rouparia e da igreja, o paga-
mento dos serviçais, a realização de obras e a exploração da Quinta do Esteval 
e de umas marinhas de sal que o Colégio também possuía. Uma rubrica de 
despesas mistas completava o rol. Já do lado das receitas, estas eram inicial-
mente agrupadas num único valor mensal, mas a partir de 1704 procedeu-se a 
uma certa discriminação das fontes: o rendimento das classes (especificando-
-se por vezes que eram as aulas de latim), os juros, as rendas de casas alugadas, 
as rendas das referidas marinhas de sal (em Palma e Mitrena) e, por fim, o va-
lor das vendas de pão, azeite e borras de azeite, vinho, farinha, centeio, trigo, 
favas, frutas, leite e até cal, géneros directamente produzidos pelos religiosos, 
sobretudo na Quinta do Esteval30.
No início do século XVIII, a comunidade jesuíta do colégio de São Francisco 
Xavier de Setúbal oscilava entre 7 a 9 religiosos e 4 a 6 criados. Mas para além 
destes últimos, havia que recorrer a vários mesteres, para os muitos e diversi-
ficados serviços que eram necessários no próprio estabelecimento de ensino, 
nas marinhas de sal e, naturalmente, na Quinta do Esteval: médico, sangrador 
e barbeiro, lavadeira, cozinheiro, almocreve, hortelão, carreiro, moço dos re-
cados, moço da sacristia, marroteiro das salinas, solicitador, cabreiro, correio, 
sapateiro, ferrador, letrado (que advogava nas causas do colégio), cerieiro, al-
faiate, serralheiro…31

Havia funções que requeriam certo grau de especialização, mas muitas vezes 
esperava-se que os trabalhadores fossem flexíveis e polivalentes. Certo Ma-
nuel Pereira, natural do Seixal, entrou no colégio de São Francisco Xavier de 
Setúbal em Março de 1728 “para servir de almocreve e hortelão, e para o mais que lhe 
mandarem fazer, e sendo necessário há-de ir assistir na quinta, e estará nela todo o tempo 
que lhe mandarem”. Já em Outubro de 1740, um tal de José Francisco “que foi 
pastor de cabras (…) passou para cozinheiro do esteval e para o mais que lhe mandarem 
fazer”. E em 1751, Manuel Ferreira foi contratado “para moço da Quinta, para 
ajudar ao carreiro e fazer todo o mais trabalho da Quinta, e fora dela, conforme se lhe 
ordenar”. Verifica-se que muitos dos empregados da Quinta do Esteval eram 
provenientes das mais diferentes localidades, umas mais próximas, outras 
mais distantes, como Ourém, Covilhã, Amarante, Torre de Moncorvo, Gali-
za.... Mas uma parte considerável dessa gente era, obviamente, de Setúbal e 
dos seus arredores.
Um registo diz-nos que em meados de setecentos viviam na Quinta do Este-
val um carreiro – tratava-se de um condutor do carro de bois –, um ajudante 
deste, um cabreiro, um pastor de ovelhas, um guarda dos borregos e um rapaz 
da quinta (seria um faz-tudo!). Para os apoiarem, existiam um ou vários cozi-

30  ANTT, Cartório Jesuíta, maço 102, n.º 6.
31  ANTT, Cartório Jesuíta, maço 102, n.º 6; maço 103, n.º 1.
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nheiros e uma lavadeira a quem competia “lavar e remendar a roupa do Irmão da 
Quinta e Lavar somente a roupa do cozinheiro e Ajuda do carreiro”. Por vezes, podia 
lá estar em permanência um barbeiro. E a tudo e a todos superintendia o refe-
rido Irmão da Quinta, um membro da comunidade religiosa sem ordens sacer-
dotais, que vivia na propriedade e assegurava a sua gestão32.
Os trabalhos agrícolas da Quinta do Esteval exigiam com frequência o em-
prego temporário de gente destinada à realização de tarefas sazonais. Ora de 
homens, ora de mulheres, sendo certo que aqueles ganhavam mais do que es-
tas. Esses ranchos compunham-se de largas dezenas de pessoas, podendo por 
vezes chegar à centena ou ultrapassar mesmo o meio milhar, o que evidencia 
bem o peso económico que a propriedade tinha na região33.
No zeloso assentamento que os padres da Companhia faziam das despesas 
que realizavam no Esteval, sentimos essa cadência tão singular da vida no 
campo, das tarefas próprias de cada estação, desse pulsar ritmado que se re-
petia ano após ano… Em Janeiro, era tempo de lavrar, de apanhar mato para 
o curral, de encaldeirar e entroncar os bacelos, de encaldeirar as vinhas e de 
moer a azeitona no lagar. Em Fevereiro, havia que reparar a fazenda das águas, 
podar a vinha, enxertar as árvores, sachar as favas, podar e cavar o mais que 
fosse necessário. Com a chegada da Primavera, em Março, podavam-se os ba-
celos e as vinhas, limpavam-se as valas, enxertavam-se e apanhavam-se as vi-
des, continuava-se a lavrar e a cavar… Em Abril, mês de águas mil, era o tempo 
de pôr estacas e de mantear as terras do meloal, de colocar e espalhar o estru-
me. Maio era o mês de semear o milho e em Junho, quando os dias começa-
vam a ser quentes, sachava-se e lavrava-se aquele cereal ao mesmo tempo que 
se fazia a sega da cevada e do trigo, actividades que prosseguiam em Julho e 
Agosto, meses já de Verão em que a lenha, bem seca, podia ser cortada. Setem-
bro, o mês das colheitas, vivia das vindimas e dos trabalhos na eira. E de Ou-
tubro a Dezembro, por fim, não havia descanso com a apanha da azeitona34.
Alguns dos livros de despesa são de um extraordinário pormenor, revelando 
gastos tão prosaicos como a compra por 90 réis de “uma escumadeira para a quin-
ta” ou a despesa feita com “a veste e calção do rapaz da quinta”, com o chapéu e com 
“quatro varas de pano para duas camisas” que se destinavam ao mesmo servente.
A riqueza dos registos é de tal ordem que nos permite acompanhar com signi-
ficativo rigor o ambiente quase quotidiano vivido no Esteval, percebendo-se 
a sua relevância como um importante centro económico gerador de receita e 
de géneros necessários à subsistência da comunidade colegial jesuíta de Se-
túbal35.

32  ANTT, Cartório Jesuíta, maço 103, n.º 1.
33  ANTT, Cartório Jesuíta, maço 102, n.º 6; maço 103, n.os 3 e 4.
34  ANTT, Cartório Jesuíta, maço 103, n.º 4.
35  ANTT, Cartório Jesuíta, maço 102, n.º 6; maço 103, n.º 3.
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A Casa Rural Jesuíta da Quinta do Esteval 
Quando o Colégio adquire a quinta, em 1663, a D. Maria da Silva de Mendon-
ça a descrição da propriedade já assinalava a existência de casas, não enume-
rando, porém, as características das mesmas. Será um documento datado de 
1710, pedido pelo reitor do colégio de Setúbal e intitulado Tombação da Quinta 
do Esteval36, que nos trará mais informações sobre os limites territoriais e as 
construções existentes. O texto relativo à demarcação dos limites é altamen-
te descritivo, correspondendo a vários fólios manuscritos em que se referem 
confrontações, dimensões e, inclusivamente, a referência à colocação de di-
versos marcos de propriedade em cantaria com a inscrição da palavra Colle-
gio37, numa clara marcação de posição do novo proprietário.
No que se refere à descrição das construções existentes — Demarcação e medi-
ção das casas principais38 —, a descrição é muito elucidativa, permitindo a identi-
ficação da casa principal original, actualmente absorvida por uma construção 
maior, de feição mais nobre [fig.2]. 
As dimensões expressas no manuscrito permitem-nos ler um edifício inscri-
to num rectângulo quase perfeito, com uma ligeira variação provocada pelo 
corpo correspondente à escadaria de acesso ao piso superior e à zona das la-
trinas: Pella parte que esta ao Norte (...) são quinze varas e meya, [o que correspon-
de a 17,05m no sistema métrico39];  pera o poente (...) são vinte e tres varas e meya 
[25,85m]; pera o Sul, (...) são treze varas e meya [14,85m]; pera o Nascente (...) athe a 
parede da varanda são nove varas e meya [10,45m] e por esta parte tem a varanda athe 
a parte da caza commua40 são sinco varas e meia [6,05m] e dalli athe a parede de huma 

36  ANTT, Casa Palmela, caixa 245, fls 329 - 392.
37 Transcrevemos apenas uma frase a título de exemplo do teor da descrição: Esta demarcação e descrição principia 
na Ribeira d’el Carmen aonde está um marco antigo tosco (...), o qual marco mandou o Juiz do Tombo arrancar, e no logar onde 
estava meter um marco de cantaria com um letreiro que diz — Collegio — (...). ANTT, Casa Palmela, caixa 245, fl. 305.
38  Idem, fl. 336. 
39  1 vara corresponde a 1,1m no sistema métrico.
40  Casa das latrinas.

Fig. 2 Alçado principal da casa principal da Quinta do Esteval, actualmente conhecida como Hotel Casa Palmela. 
Disponível em http://www.ouh.pt/hotel-casa-palmela/en/contact. Consultado em 16.04.2018.
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casa terrea que não tem telhado são quatro varas e meya [4,95m]. A transposição des-
tas dimensões para a escala métrica e a análise arquitectónica e dimensional 
do edifício actual permitem-nos sugerir com elevado nível de certeza a locali-
zação exacta da zona correspondente à casa rural jesuíta. Cremos que a antiga 
construção corresponde ao volume disposto à direita da entrada principal, 
encimada pelo frontão triangular coroado com as armas da Casa Palmela, 
formando o braço mais largo do “L” que compõe a casa principal da quinta 
[fig.3], contornado com linha contínua]. A implantação da segunda constru-
ção, descrita como uma caza terrea, também é passível de ser identificada na 
construção actual, apesar de forma não tão exacta como a construção anterior 
porque, ao que parece pela descrição, ainda estava inacabada ou em ruínas: 
Esta caza terrea que não tem telhado pella parede que olha pera o Sul athe o canto tem 
quatorze varas [15,4m]; Pella parte que olha pera o Nascente que se alargava de canto a 
quanto tem sinco varas e meya [6,05m] pela parte que olha pera o Norte em que esta a 
porta principal desta caza dezasseis varas [17,6m].41

A largura corresponde à dimensão actual do outro braço do “L” (apenas da 
zona interior e não das varandas posteriormente acrescentadas), mas o com-
primento dilui-se na construção, mostrando claramente que houve amplia-
ções no edifício, não apenas para estabelecer a ligação entre os dois corpos, 
mas também para crescimento no sentido nascente [fig.3, a tracejado].   
Estas hipóteses ganham ainda mais consistência, em especial a do corpo prin-
cipal, se recorrermos à leitura e análise de um projecto de reabilitação do edi-
fício datado de Janeiro de 1973, encomendado por D. Bernardo de Sousa e 
Holstein Beck ao arquitecto Alberto Cruz42. Os desenhos de alterações, que 
mostram a amarelo o que se pretende demolir ou entaipar e a vermelho o que 

41  ANTT, Casa Palmela, caixa 245, fl. 336.
42  Referir-nos-emos mais adiante e com mais detalhe a esta encomenda e aos seus intervenientes.

Fig. 3 Zona correspondente à casa rural jesuíta. Corpo principal (a cheio) e corpo em construção/ruína (a tra-
cejado). Vistas aéreas disponíveis em www.google.pt. 



222

se pretende construir43 e os desenhos que representam o edificado existente 
antes das obras44, revelam que, antes dessa data, aquela zona da construção 
apresentava um esquema de fenestrações e coberturas diferente do actual. 
Para facilitar a sua leitura recriámos um modelo hipotético da construção an-
terior a essa data. Assim, se observarmos o actual alçado principal, podemos 
constatar que no piso térreo existiam apenas duas portas e no piso superior 
quatro janelas que se mantiveram [fig. 4]. Esta organização corresponde à 
descrição de 1710 atrás referida: Pella parte que esta ao Norte em que estão duas por-
tas por onde se entra pera as cazas, e quatro janelas de cobicullos45. 

Fig. 4 Alçado principal. Representação do existente antes das obras (Janeiro de 1973). 
Processo de Classificação da Quinta do Esteval, APCA (1995). Em baixo: modelo hipotético da mesma fachada.

No que se refere ao alçado lateral direito, anularam-se algumas frestas no piso 
inferior e mantiveram-se sete janelas no piso superior. Na cobertura, anulou-
-se uma água furtada central e construíram-se outras três, mais largas e ex-
pressivas. Cremos que as frestas mais estreitas do piso térreo, algumas janelas 
do primeiro piso (que não apresentam um ritmo certo) e a água furtada, não 
sejam do período inicial jesuíta, até porque não são citadas na descrição: Pella 
parte que olha pera o poente em que está a porta da estrebaria e trez janellas e tres frestas 
de grades de ferro46 [fig. 5].

43  Patentes no processo de obras P.O. 80/19 de Janeiro de 1973, à guarda do Arquivo Municipal de Setúbal. 
44  Curiosamente esta representação não está patente no processo de obras atrás referido. Encontramos estes 
desenhos na candidatura instruída em 1995, pela Associação Portuguesa de Casas Antigas, em representação 
do proprietário da Quinta do Esteval, e entregue ao IPPAR com vista à classificação da Quinta do Esteval. 
Agradecemos à APCA, em especial ao seu presidente, Sr. Hugo O’Neill, a cedência das reproduções dos 
desenhos. 
45  ANTT, Casa Palmela, caixa 245, fl. 336.
46  Idem, ibidem.
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Fig. 5 Alçado lateral direito. Representação do existente antes das obras (Janeiro de 1973). 
Processo de Classificação da Quinta do Esteval, APCA (1995). Em baixo: modelo hipotético da mesma fachada.

Os três vãos do alçado de tardoz, são totalmente alterados em 73, sendo subs-
tituídos por seis grandes fenestrações. A cobertura também é alterada e são 
incorporados vãos na extensão da empena. No entanto, a porta, as duas jane-
las e a fresta existentes em 1973 correspondiam, em número (faltando apenas 
uma fresta, já entaipada à época), à descrição de 1710: Pella parte que olha pera o 
Sul, em que está a porta da cosinha duas janellas e duas frechas de grades de ferro47 [fig. 6]. 

Fig. 6 Alçado de tardoz. Representação do existente antes das obras (Janeiro de 1973). 
Processo de Classificação da Quinta do Esteval, APCA (1995). Em baixo: modelo hipotético da mesma fachada.

47  Idem, ibidem.
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O alçado lateral direito, é o que nos suscita mais dúvidas, uma vez que é o 
que apresenta mais alterações. O corpo da escada encontra-se encerrado, es-
condendo a fachada e os vãos originais. As alterações sugerem a ampliação e 
encerramento da varanda exterior e a demolição de uma água furtada. Esta é, 
portanto, a nossa hipótese de recriação mais falível, baseando-se sobretudo 
na leitura da descrição de 1710: Pella parte que olha pera o Nascente em que esta a 
porta (...) da lagarissa duas janellas e duas frestas de grades de ferro48 [fig. 7]. É, no en-
tanto, possível constatar que as escadas demolidas, com uma inclinação mui-
to acentuada, correspondiam às escadas referidas no manuscrito: huma escada 
de honze degraus de pedra por que se sobe pera os altos49. Quanto à zona onde a escada 
termina e que antecede a entrada no piso superior, é referida como huma ve-
randa50. No modelo que apresentamos recreamos uma varanda sem cobertura, 
mas admitimos a hipótese de esta ser coberta51. 

Fig. 7 Alçado lateral esquerdo. Representação do existente antes das obras (Janeiro de 1973). 
Processo de Classificação da Quinta do Esteval, APCA (1995). Em baixo: modelo hipotético da mesma fachada.

Conforme vimos anteriormente, a descrição das fachadas fornece indicações 
das funções afectas às divisões correspondentes aos vãos. Recorrendo nova-
mente à análise filológica do manuscrito e dos desenhos de 1973, e aliando o 
método heurístico, baseado na análise do edifício e no conhecimento que te-
mos deste tipo de casa e dos sistemas construtivos dessa época, criámos uma 
planta hipotética dos dois pisos da casa principal [fig. 8].

48  Ibidem.
49  Ibidem.
50  Idem, ibidem.
51 De acordo com o dicionário assinado pelo padre Bluteau, o significado do termo “varanda” é o seguinte: 
Obra sacada do corpo do edificio, cuberta, ou descuberta, na qual se costuma passear, tomar o Sol, o fresco (...). Raphael 
Bluteau, Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, architectonico, bellico..., Coimbra: Collegio das Artes da 
Companhia de Jesu, Tomo VIII, 1721, p. 363,
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Fig. 8 Modelos hipotéticos das plantas dos dois pisos. À esquerda: Piso térreo. Legenda: D1 - Cozinha; 
D2 - Estrebaria; D3 a D7 - Divisões com funções desconhecidas; D8 e D9 - Lagariça (?). À direita: Piso superior. 
Legenda: A - Capela; B - Salas; C - Cubículos; D10 a D13 - Divisões com funções desconhecidas; E - Latrinas.

No piso térreo, conforme a descrição, existiriam hoito Cazas52. Segundo Ra-
phael Bluteau, um dos significados de casa no século XVIII é peça ou parte do 
edifício53. Na recreação hipotética que fazemos, identificamos nove casas/divi-
sões, designadas na figura 8 com as legendas D1 a D9. A divisão D9 poderá ser, 
na nossa opinião, uma alteração ao esquema inicial, composto por uma grelha 
original de paredes mestras dispostas ritmada e ortogonalmente. Esta alte-
ração poderá dever-se à eventual inserção tardia de uma pequena abóbada 
de berço na capela, situada sobre essa divisão (no piso superior e assinalada 
com a letra A), situação que implicou a criação de paredes para descarregar os 
esforços dessa estrutura. Estes espaços térreos seriam destinados a funções 
mais operativas da habitação como a cozinha (D1) e a funções relacionadas 
com a vida rural como a lagariça (D8 e D9) e a estrebaria (D2), referidas no 
manuscrito. 

52  ANTT, Casa Palmela, caixa 245, fl. 336.
53  Raphael Bluteu, op. cit, Tomo II, 1712, p. 173. 
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No piso superior, existiam quatro sallas, quatro cobicolos; mais tres cazas, huma ve-
randa, huma capella, huma commua54. Com funções claramente direccionadas 
para a comunidade residente, os espaços organizam-se em torno de uma sala 
central ocupada por uma capela (A). As comunicações entre divisões seriam 
feitas através do sistema de enfilades, em que portas alinhadas sugerem corre-
dores virtuais que permitem uma grande fluidez entre espaços. A única ex-
cepção a essa fluidez, é aplicada aos espaços C1 a C4, correspondentes aos 
quatro cubículos, zonas de dormir dos religiosos residentes ou dos jesuítas 
que visitavam a quinta com vista à convalescença ou ao retiro espiritual. Outra 
zona completamente fora deste esquema distributivo e até mesmo do polígo-
no onde se inserem os espaços nobres, é a zona das latrinas, assinalada pela 
letra E. Esta situação é claramente justificada por questões de salubridade. 
É difícil afirmar que alterações foram feitas pelos jesuítas às casas de João 
Mendonça Furtado. Cremos que a estrutura ortogonal de oito casas no piso 
térreo já existiria e que o piso superior seria muito próximo do que propomos. 
Podemos considerar a hipótese da capela ter sido introduzida pela Compa-
nhia de Jesus no período que medeia a compra da quinta e a descrição de 1710 
(uma vez que nessa data já é referida uma capela). Se assim for, podemos con-
siderar que esta terá ocupado a parte central da divisão correspondente à sala 
vaga, ponto central da entrada e distribuição da casa nobre da época. Não que 
fosse descontextualizado existir uma capela numa casa nobre, situação que é 
muito habitual nesta tipologia civil portuguesa. No entanto, o facto de não ser 
referida ainda que sinteticamente na escritura de compra e, por outro lado, 
o facto da sua posição na casa ser muito central, frente à varanda e, portanto, 
na zona de entrada e de natural distribuição, parece-nos fazer mais sentido 
numa habitação destinada a religiosos. Consideramos também a hipótese de 
adaptação de duas salas a Norte a quatro cubículos (assinalados com a letra 
C) para albergar os religiosos. No entanto, também podemos considerar a sua 
pré-existência, se os encararmos como quatro alcovas55. 
Todas estas hipotéticas alterações poderiam ter sido efectuadas no período 
que medeia a compra e o pedido de Tombação da Quinta do Esteval (1663 e 1710). 
Identificar ou supor intervenções à casa principal após esse período parece-
-nos mais arriscado, até porque os livros de despesa e receita do colégio, pos-
teriores a esta data, enumeram as obras realizadas na quinta. Nestes registos, 
encontramos apenas referências a obras de manutenção na casa principal 
ou a obras nos equipamentos rurais. Vejam-se, a título de exemplo, algumas 
obras feitas no primeiro quartel do século XVIII: em Novembro de 1723 repa-
rava-se o telhado da quinta; em Agosto de 1726 madeirava-se a casa e as portas 
e em Outubro pagava-se a carpinteiros, pedreiros e serventes para consertar o 

54  ANTT, Casa Palmela, caixa 245, fl. 336.
55  Alcova. Derivado do Arabico Cuba, que val o mesmo, que cova, he na parte de hum aposento mais recolhido hum lugar 
abrigado, em que esta o leito. Raphael Bluteau, op. cit, Tomo I, 1712, p. 226.
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lagar, a porta, janela e cancela da quinta; em Setembro de 1727 faziam-se obras 
no galinheiro e no lagar; em Janeiro do ano seguinte pagava-se a carpinteiros 
para assoalharam o sobrado da quinta; em Outubro de 1729 faziam-se obras 
no açude e no forno; e em Setembro de 1730 obras no tanque.
No sismo de 1 de Novembro de 1755 a propriedade terá sofrido graves danos 
pois quatro anos mais tarde, aquando da expulsão dos padres da Companhia 
de Jesus e consequente sequestro dos bens do Colégio, a propriedade é des-
crita como sendo composta por huas casas nobres arruinadas com sua capela, hum 
almazém com outo talhas grandes cheias, e atestadadas de azeite novo todas com suas guar-
das de pedra e cal athe o bojo e com sete centos alqueires de azeite (...), outra talha cheia de 
borras de azeite, hum grande lagar de fabricar azeite [situado perto da ribeira, confor-
me se refere no manuscrito, mais adiante], e um poço com muita água sem nora56.
No que se refere aos bens móveis, destacamos apenas as imagens e alfaias da 
capela: Huma imagem de Nossa Senhora em madeira com 4 palmos de vulto; outra de 
São Francisco Xavier de dous palmos, em madeira; outra de Santo António, de hum pal-
mo, em madeira; huma campainha; dous castissaes de pao; dous dittos de estanho peque-
nos; hum frontal de osteda57 velha branca58.

De propriedade da Companhia de Jesus a propriedade 
da família Palmela 
As diligências relacionadas com a expulsão da comunidade jesuíta de Setúbal 
tiveram início a 7 de Fevereiro de 1759, dia em que os executores das ordens 
régias também se deslocaram à Quinta do Esteval para efectuarem o respec-
tivo inventário e sequestro59. Confiscada pela Coroa, a propriedade andou 
então nas mãos de vários rendeiros durante os anos seguintes, agravando-se 
o seu estado de degradação – quer dos edifícios, quer dos campos – visto que 
esses inquilinos temporários pouco ou nada investiam na sua recuperação60.
Em 1768, porém, a requerimento de Sebastião José Correia, a Coroa decidiu 
aforar-lhe a Quinta do Esteval, ou seja, o respectivo direito de propriedade 
desdobrou-se em dois níveis: o domínio directo, que permaneceu na Coroa 
e se traduzia no direito desta a receber do enfiteuta um foro anual, no caso 
fixado em 100$600 réis; e o domínio útil, transferido para aquele, que, na 
qualidade de enfiteuta ou foreiro, passou a ser o detentor e possuidor da 
Quinta, podendo livremente explorá-la mediante o pagamento do referido 

56  AHTC, Junta da Inconfidência, Maço 133, fls 64 a 69v. 
57  De acordo com o “Glossário de termos têxteis e afins”, Osteda é uma espécie de tecido de lã proveniente de Ostende 
(Flandres). Manuela Pinto da Costa, “Glossário de termos têxteis e afins”, in Ciências e Técnicas do Património: 
revista da Faculdade de Letras. Porto: Faculdade de Letras. I Série Vol. III (2004), p. 137-161.
58  AHTC, Junta da Inconfidência, Maço 133, fls 64 a 69v.
59  CAEIRO S. J., José, História da expulsão da Companhia de Jesus da província de Portugal (séc. XVIII) pelo padre…, 
[Lisboa / São Paulo]: Editorial Verbo, [1999] (tradução portuguesa, segundo o Manuscrito da Livraria 2600-2601 
do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, por José Leite, S. J.), volume 3, pp. 83-84. AHTC, Junta da Inconfidência, 
n.º 133, fls. 64-69 do primeiro caderno.
60  AHTC, Junta da Inconfidência, n.º 133, fls. 67v-68v do primeiro caderno, fl. 17v do segundo caderno e fls. 2-2v 
do quarto caderno. ANTT, Real Fisco da Inconfidência e dos Ausentes, Antigos, maço 125, doc. s/n, 3.º macete
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encargo e com a obrigação de “tratar da cultura das ditas Fazendas (…) trazendo 
as casas habitáveis”61.
Nos tempos seguintes, é crível que Sebastião José Correia se tenha dedicado 
a restaurar e melhorar a propriedade aforada com o objectivo de aumentar 
o seu rendimento. Sabendo-se que se encontrava bastante arruinada, data-
rá deste período a intervenção realizada na residência principal da Quinta 
do Esteval, da qual resultou a sua feição setecentista, expressa sobretudo na 
respectiva frontaria, que ganhou uma configuração aristocrática através do 
acrescento do 2.º andar no corpo mais estreito a nascente e da unificação dos 
dois volumes através do corpo central formado por frontão, balcão e portal. 
A empreitada foi executada por Jacinto Isidoro de Sousa, afamado mestre 
pedreiro – responsável por trabalhos no palácio do marquês de Pombal, em 
Oeiras, por exemplo – a quem Sebastião José Correia, por escritura outorgada 
a 18 de Julho de 1774, confessou estar devendo 1.200$000 réis “procedidos de 
obras que o mesmo tinha feito tanto pertencentes ao seu ofício de pedreiro, como do de 
carpinteiro, na dita Quinta do Esteval”62.
Por esta época, Sebastião José Correia procedeu também ao emparcelamento 
de terras, através de permutas, e à subenfiteuse de baldios, com o objectivo de 
tornar toda a propriedade geograficamente contígua e de arrotear e cultivar 
campos até então improdutivos63.
O esforço financeiro feito pelo detentor da Quinta do Esteval na sua recupe-
ração e melhoramento, possivelmente associado a um rendimento inferior 
ao esperado, acabaria por implicar dificuldades no pagamento regular dos 
respectivo foros à Coroa, chegando a propriedade a ser penhorada. Quando 
Sebastião José Correia morreu, em 1805, ainda existiam dívidas que José An-
tónio de Gouveia, o seu herdeiro testamentário, procurou liquidar a fim de 
suceder no domínio útil da Quinta.
As dificuldades, porém, teimavam em subsistir e o novo detentor da proprie-
dade, sentindo certamente que não conseguiria tirar da Quinta do Esteval os 
rendimentos suficientes para pagar os respectivos encargos, tentou proceder 
à sua venda. Para o efeito fez sair na Gazeta de Lisboa do dia 14 de Outubro de 
1814 o seguinte anúncio: “Vende-se a quinta do Esteval, sita nos termos de Setúbal e 
Palmela, que consta de pomares de espinho e caroço, vinhas, olivais, terras de pão, matos 
e pinhais; com casas nobres, lagares de vinho e azeite; vários casais, e fornos de cal, telha, 

61  AHTC, Junta da Inconfidência, n.º 133, fl. 12v do quinto caderno. ANTT, Real Fisco da Inconfidência e dos Ausentes, 
Antigos, maço 125, doc. s/n, 3.º macete.
62  ANTT, 6.º Cartório Notarial de Lisboa, livros de notas, cx. 11, livro 54, fls. 89-90v; documentos anexos, cx. 4, maço 
15. Sebastião José Correia fez-se representar neste instrumento por José Monteiro de Carvalho, que vivia de seu 
negócio, então morador com aquele na própria Quinta do Esteval, nesta ocasião hipotecada ao pagamento da 
dívida. De Jacinto Isidoro de Sousa foi procurador António José de Macedo. Por esta escritura – cuja descoberta 
devemos a Rui Mesquita Mendes, a quem se agradece a respectiva partilha – as partes acordaram também em 
dar por finda uma acção que aquele credor movera contra Sebastião José, no Juízo do Fisco da Santa Inquisição, 
de que então era escrivão Cipriano António Rodrigues Neves.
63  ANTT, Real Fisco da Inconfidência e dos Ausentes, Antigos, maço 125, doc. s/n, 1.º, 2.º, 4.º e 5.º macetes.
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e tijolo: quem a quiser comprar fale com José António de Gouveia, em Setúbal”64. A ini-
ciativa não teve sucesso e o aflito proprietário continuou a acumular dívidas 
até à sua morte, em 182665.

64  Gazeta de Lisboa, n.º 243, 14 de Outubro de 1815.
65  ANTT, Real Fisco da Inconfidência e dos Ausentes, Jesuítas, maço 13, doc. 7. AHTC, Junta da Inconfidência, n.º 261. 
ADS, Registos Paroquiais, Setúbal, Santa Maria da Graça, óbitos, livro 6, fl. 156.

Fig. 9 Evolução hipotética do edifício principal da Quinta do Esteval. De cima para baixo: 1º Período (1710-
-1759); 2º Período (1759-1973); 3º Período (1973-2015); 4º Período (2015-2018). 
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Foi então no âmbito do respectivo processo de inventário que se procedeu 
à alienação do domínio útil da Quinta do Esteval, através da sua arremata-
ção em hasta pública pelo 1.º conde da Póvoa, Henrique Teixeira de Sampaio, 
grande capitalista, detentor da maior fortuna do país e habitual financiador 
do Estado. Três anos depois, o titular adquiriu à Coroa o domínio directo que 
esta ainda detinha sobre a propriedade, extinguindo-se assim o regime da en-
fiteuse mediante a consolidação dos domínios directo e útil. Henrique Teixei-
ra de Sampaio tornava-se assim no pleno proprietário da Quinta do Esteval, 
libertando-a do pagamento de foro à Coroa66.
Para terminar esta breve incursão na história da propriedade após o seu con-
fisco aos jesuítas, diga-se que, com a morte do 1.º conde da Póvoa, a Quinta do 
Esteval veio a integrar o morgado por este instituído, cuja administração se-
ria incorporada na Casa Palmela por força do casamento da herdeira daquele 
conde, D. Maria Luísa de Noronha e Sampaio, com o filho sucessor do 1.º du-
que de Palmela. A propriedade permaneceu assim nas mãos desta família ao 
longo das gerações seguintes, funcionando sobretudo como exploração agrí-
cola, não havendo notícia da sua utilização como residência. Por morte do 5.º 
duque de Palmela, a Quinta do Esteval foi herdada por seu filho D. Bernardo 
de Sousa Holstein Beck, 2.º marquês de Monfalim, que passou a fazer da pro-
priedade uma habitação de família depois da sua recuperação e adaptação, 
operada em 1972-1973, com projecto do já mencionado arquitecto Alberto 
Cruz. Presentemente, por iniciativa de Bernardo Holstein Guedes, neto da-
quele último titular, e depois de nova campanha de reabilitação e adaptação a 
novas funções, a Quinta do Esteval alberga o Hotel Casa Palmela.

Conclusões e considerações finais 
A investigação aqui apresentada, relativa às propriedades urbanas e rurais que 
o Colégio de S. Francisco Xavier da Companhia de Jesus possuía em Setúbal, 
procurou alertar para a influência do clero no edificado civil, contrariando 
a perspectiva de que os padres regulares e seculares têm que ficar exclusiva-
mente adstritos às tipologias arquitectónicas religiosas.
Por um lado, os livros de registos de impostos dão-nos conta que o clero era, 
no século XVIII, um dos maiores proprietários das casas civis edificadas em 
Setúbal. Como proprietários, os seculares e regulares tiravam partido dos 
rendimentos prediais e tinham obrigações face à manutenção dos imóveis. 
Em casos mais extremos podiam ser mesmo os promotores imobiliários, en-
comendando ou desenhando projectos e gerindo obras de construção de edi-
fícios habitacionais civis, que constituiriam uma fonte de rendimento prove-
niente dos arrendamentos. Sugerindo investigação futuras, cremos que seria 
de extrema importância para o conhecimento da cidade explorar os livros de 

66  ANTT, Casa Palmela, caixa 245.
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impostos e os inventários das casas religiosas, de modo a apurar a sua influên-
cia exacta no edificado civil, estudo esse que urge mas que extravasa claramen-
te os limites da presente investigação.
Por outro lado, temos que considerar também o clero como utilizador das 
tipologias civis. O facto de existirem tipologias residenciais religiosas não 
confina os clérigos a residirem nesses edifícios. Casas arrendadas aquando do 
momento da fundação e construção do convento, mosteiro ou colégio são 
efectivamente ocupações transitórias, mas no caso das quintas exploradas 
directamente por uma comunidade ou usadas para a convalescença e retiro 
espiritual, são situações definitivas em que o utilizador religioso se adapta a 
uma tipologia civil.
Esta segunda realidade está patente no caso da Quinta do Esteval. Adquirida 
e explorada pela comunidade jesuíta do Setúbal, viu a sua casa principal, de 
génese civil, ser adaptada ao uso dos religiosos. Centralizada em torno da ca-
pela, mas com uma circulação fluida própria da casa civil, a casa rural serviu 
os interesses da comunidade do Colégio de S. Francisco Xavier de Setúbal.
No que se refere à transformação da casa principal da quinta após a expulsão 
da Companhia de Jesus de Portugal, é importante salientar que as novas ocu-
pações provocaram transformações radicais na forma do edifício. A constru-
ção paralelepipédica de dois pisos, centralizada na capela e na varanda que 
marcava o centro da fachada principal virada a Nascente e com vista para a 
antiga vila de Setúbal, deu lugar a uma construção em “L”, de linguagem mais 
próxima do imaginário da casa nobre, com fachada principal virada a Norte, 
apresentando-se como um amplo edifício de dois pisos que recebe os visi-
tantes numa entrada coroada por um frontão que emoldura as armas da Casa 
Palmela.
Apesar de todas as transformações sofridas, a análise arquitectónica e a aná-
lise filológica permitiram-nos identificar as marcas da construção original, 
trazendo à memória o período em que uma casa religiosa se adaptou mas, 
de certa forma, também influenciou a dinâmica funcional e espacial de uma 
tipologia civil.
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A SAÚDE DA NOSSA IDENTIDADE CULTURAL ESTÁ NA VIDA DAS 
PEDRAS E DOS SÍTIOS – REVISITAR O PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO 
DA FAMÍLIA O’NEILL NA REGIÃO DE SETÚBAL (1740 – 2018)

Hugo O’Neill
associação portuguesa de casas antigas

É com muito gosto que aqui apresento um resumo da comunicação feita em 
Abril de 2018 na Casa da Baía a convite da LASA – Liga dos Amigos de Setúbal 
e Azeitão – sobre a história do património da minha família na região de Se-
túbal.
A ligação das casas com as famílias que lhes deram origem e nelas viveram 
é, quanto a mim, o que dá verdadeiro valor ao património construído como 
factor da identidade cultural de cada sítio.
Cada família tem um caracter próprio que lhe advém das tradições, costumes 
e valores genéricos da sociedade, mas também, da memória transmitida de 
geração em geração e que se vai acumulando em experiências de vida, gostos, 
sentido estético e de humor, culto de costumes, e vivência de “casos”. Todo 
este sistema vai-se ajustando às alterações trazidas pelos sucessivos matrimó-
nios, mas sobretudo aos desafios lançados pela realidade diária. 
Há assim um diálogo íntimo entre o património construído e as sucessivas no-
vas gerações, que com ele convivem, um influenciando o outro, o que no final 
de contas é a herança cultural recebida e transmitida por cada geração.
O perfil dos patriarcas que construíram as casas, os desastres e sucessos na 
vida dos que lhes sucederam vão ficando bem patentes na história das casas. 
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Parece assim necessário começar por dar uma ideia do perfil de cada um deles 
ilustrando também o que eram os factores críticos dominantes da vida desta 
região quando para cá vieram.
Há duas origens completamente distintas para o património que aqui se 
considera: a família Torlade e a família O’Neill. Vale a pena uma breve refe-
rência às origens de cada uma destas famílias e às razões que as trouxeram até 
Setúbal.

Família Torlade 
A primeira dos meus antepassados que chegou a Portugal e mais concreta-
mente a Setúbal foi a família Torlade na pessoa de Hinrich Torlade, um ban-
queiro e juiz de Hamburgo que montou em 1719 a Sociedade Torlade & Cª. 
Teve um único filho e herdeiro Jacob Friederich Torlade casado com D. Maria 
Inácia Gonçalves.  Foi o primeiro construtor do património da família com a 
Quinta das Machadas e a Quinta de S. Romão. A vinda deste abastado homem 
de negócios para Setúbal tem a ver com a concorrência entre as Repúblicas 
Holandesas e a Liga Hanseática em torno do comércio do Sal do Estuário 
do Sado. D. Pedro II, ainda no reinado de D. Afonso VI seu irmão, negociou 
um acordo com o Governo da Holanda a quem concedeu condições especiais 
para a produção e exportação do sal a troco da saída dos holandeses das coló-
nias Portuguesas conquistadas no Brasil, em Angola e na Índia, nos reinados 
dos Filipes. 
Tanto Hinrich como Jacob Friederich conseguiram através de ligações ma-
trimoniais entrar na posse de lavras próprias para marinhas de sal e desse 
modo desenvolver a produção e o comércio de sal em concorrência com os 
homens de negócio holandeses.  Acresce que procuraram diversificar a oferta 
acrescentando ao sal a produção e exportação de laranja tendo a Quinta de S. 
Romão e a Quinta das Machadas sido os primeiros centros de produção. Uma 
reabilitação da zona da Quinta das Machadas que foi originalmente dedicada 
à produção de laranja fez ver a notável obra de engenharia para condução da 
água e sua distribuição efectuada em simultâneo com a construção da casa 
em 1770. 
Jacob Friederich foi sem dúvida um homem culto, com um finíssimo gosto, 
visível tanto na escolha dos sítios para a construção das suas casas, como no 
cuidado com o método de construção, como também no arranjo do espaço 
conciliando, tanto em S. Romão como sobretudo nas Machadas, o seu uso 
como pomar de laranja e como agradável espaço de recreio para disfrute dos 
meses de Verão. Este espírito culto convergindo com uma sensibilidade artís-
tica ainda estão bem visíveis no belíssimo tanque de rega em que através de 
duas esculturas em pedra e com saídas de água, rendeu homenagem à mitolo-
gia nórdica, contando a história da rivalidade entre Thor, o deus da guerra e a 
serpente Mitgard a sua inimiga figadal.  
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Família O’Neill 
Trata-se da mais antiga família real da raça Gaélica, cuja origem vem por tra-
dição oral desde os primórdios da civilização Indo Europeia desde cerca de 
2000 antes de Cristo e com registo histórico desde o ano 380 na pessoa de 
Nial Noigeallach (dos nove reféns) pai de Eoghan, o primeiro rei cristão da 
Irlanda e meu 54º avô na linha varonil, baptizado no ano 442 por S. Patrício na 
fortaleza pré-histórica de Grian-an-Aileach, onde em 1992, 1550 anos depois, 
fui reconhecido como Chefe da Casa, pelo Heraldo Mor da Irlanda em repre-
sentação da Presidente da Irlanda, na presença dos membros do Conselho 
dos Chefes Irlandeses e dos Embaixadores da Irlanda em Portugal e de Portu-
gal na Irlanda e da minha família Portuguesa e Irlandesa. 
A história desta família é coincidente com a história do povo Celta Gaélico da 
Irlanda, o único país da Europa Ocidental que nunca esteve sob o domínio do 
Império Romano e que desenvolveu uma cultura assente nos valores essen-
ciais da civilização Indo Europeia definidos nos Veda cerca de 1500 AC a que 
aqui deixo uma referência por considerar que nunca é de menos dar conta do 
seu valor como matriz do verdadeiro perfil do que é ser Europeu.
Trata-se de um modelo filosófico não religioso, assente em dois pilares em 
Sânscrito: Purusha – a consciência; Prakriti – Tudo o que existe. Natureza, 
poder criativo. Estes dois pilares convergem numa unidade que tanto pode 
ser o universo inteiro com a mais ínfima das partículas, como o que neste caso 
interessa, a pessoa humana.
Tomando a pessoa humana como unidade, decorre deste conceito que cada 
um é juiz de si próprio (purusha) e que usa o poder criativo (prakriti) em fun-
ção da sua consciência. Ou seja, cada uma faz aos outros (prakriti) o que quer 
para si próprio (purusha). Este modelo foi adoptado com várias nuances por 
todos os povos descendentes dos povos originais da Eurásia que desenvol-
veram este conceito: indianos, persas, gaélicos, gregos etc. Decorre do que 
referi que o imperialismo é rejeitado por este modelo pois implica a sujeição 
do individuo à vontade alheia. O principal impulsionador desta visão foi Jesus 
Cristo quando, segundo nos revela o evangelista S. Marcos, acrescentou ao 1º 
dos 10 Mandamentos de Deus: “Ama os outros como a ti próprio”.  
Curiosamente na mesma época (cerca de 2000 AC) desenvolveu-se na China 
um modelo diferente, assente no taoismo, que evoluiu para o Confucionis-
mo em que a unidade deixa de ser a pessoa para passar a ser a sociedade. Ou 
seja, em vez de cada um ser juiz de si próprio é a sociedade que assume esse 
papel. Tudo está certo até que a sociedade nos condene. Por outras palavras: 
Não se deve fazer aos outros o que não se quer para nós próprios. É, portan-
to, um modelo em que cada pessoa procura ser admirado pelos restantes, ou 
no mínimo não perder a cara. Fica-se, portanto, aberto a regras definidas por 
terceiros, logo sujeitos à vontade alheia, e assim disponíveis para aceitar o im-
perialismo. Em síntese enquanto que no Ocidente todas as tentativas de im-
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por regimes imperialistas abortaram, na China e Extremo Oriente, o regime 
imperial é, pelo contrário, o que sempre vigorou e continua a vigorar. 
O perfil da família O’Neill continuou mesmo em Portugal a reger-se pelos 
valores da cultura gaélica. Cada um actua em função da sua consciência; res-
peita sempre o adversário; mantém o mérito como a única forma aceitável de 
acesso ao poder; mantém a solidariedade como um valor intrínseco e consi-
dera a mentira abominável. 
A partir do Sec. XV a família e a Irlanda Gaélica, por um erro de visão de Conn, 
o Cocho, Rei do Ulster (1519-1542) meu 16º avô, ao aceitar o regime de “ Sur-
render and Regrant”, proposto por Henrique VIII em 1542, a troco do qual as 
Reis Irlandeses, mantinham o seu estatuto na Irlanda mas eram feitos Pares 
do Reino em Inglaterra e reconheciam o Rei de Inglaterra como Rei dos Reis. 
Com esse acordo proporcionaram a ascensão de uma família condal galesa à 
condição de Reis de Inglaterra e da Irlanda satisfazendo desse modo a ambição 
imperialista de Henrique VIII (1498-1541). 
Com esta concessão os Reis Irlandeses mantinham aparentemente o privilé-
gio do estatuto e património, libertavam-se de obrigações onerosas e ganha-
vam o que resultasse do serviço eventualmente prestado ao Rei de Inglaterra. 
Simplesmente punham em causa uma das bases do regime gaélico segundo 
a qual o território não era propriedade pessoal do Rei, mas sim da tribo ou 
do clã, a sucessão deixava de ser por mérito através da avaliação do sucessor 
nomeado pelo Rei incumbente por uma irmandade familiar composta pe-
los filhos, netos e bisnetos de um Rei. Gerou-se então uma rebelião liderada 
por um dos filhos de Conn que se estendeu a toda a Irlanda dando origem a 
uma guerra civil e religiosa, que foi aproveitada por nobres Escoceses para 
procurar ganhar territórios na Irlanda. Nesta passada o meu 15º avô, o último 
Príncipe reinante de Clanaboy foi morto numa batalha contra um exército de 
8000 mercenários escoceses, recrutado por um sobrinho ambicioso que virou 
protestante e obteve o apoio de Isabel I de Inglaterra. 

Fig. 1 Jacob Friederich Torlade e Carlos O’Neill. Pinturas a óleo, propriedade da família O’Neill.
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Durante as seguintes 4 gerações os meus antepassados mantiveram-se fiéis à 
Igreja Católica procurando recuperar os seus territórios e o seu estatuto. O 
último dos quais, o meu 10º avô Felim O’Neill lutou na Batalha de Boyne ao 
lado de Jaime II, Rei católico de Inglaterra contra o seu genro Guilherme de 
Orange e sua filha Mary líder do protestantismo em Inglaterra, que saíram 
vencedores. Após uma última batalha em que as forças católicas foram nova-
mente derrotadas, este meu avô formou juntamente com os restantes chefes 
gaélicos uma Brigada Irlandesa que se juntou em França às forças de Luis XIV 
na luta contra o domínio protestante na Europa. Felim caiu em combate em 
1704 na Batalha de Malplaquet e o seu neto Shane ou João O’Neill, resolveu 
aceitar o conselho e a ajuda do Arcebispo Primaz da Irlanda para vir para Lis-
boa, um dos principais centros Europeus de formação e preparação de padres 
católicos destinados a servir clandestinamente na Irlanda. 
Assim veio em 1740 para Lisboa onde, ajudado pelo líder da comunidade 
Irlandesa, comprou uma casa na zona do Corpo Santo e outra, a Quinta da 
Arealva na margem sul do Tejo em Almada. Casou com Valentina Ferreira, 
filha de um lavrador de Alenquer de quem teve 8 filhos, entre os quais duas 
filhas que foram sucessivamente prioresas do Convento do Bom Sucesso e um 
filho, Carlos O’Neill, o único que deixou descendência e portanto o patriarca 
da família O’Neill em Portugal. 
Carlos O’Neill casou com Ana João filha de Jacob Frederico Torlade que de-
testava o seu genro ao ponto de deserdar a filha por motivo desse casamento. 
Não se sabe ao certo qual o motivo de tão grave  desagrado mas é possível ima-
ginar que enquanto Jacob Frederico era um homem fino, de bom gosto, rico, 
sem dúvida um bom homem de negócios, Carlos O’Neill era um aristocrata, 
com recursos limitados, com a obrigação de olhar pelos seus irmãos, com uma 
visão própria da vida provavelmente não coincidente com a do seu sogro. Di-
feriam assim nos gostos, nas prioridades e na maneira de olhar para a vida.
Com a morte do pai Ana João e as suas irmãs resolveram alterar o testamen-
to e dividir entre todos o património deixado por Jacob Frederico cabendo a 
Ana João e Carlos O’Neill a Quinta das Machadas.  Carlos O’Neill apoiou o 
lado liberal da Guerra Civil e resolveu adquirir uma casa em Lisboa na Rua das 
Flores perto do Palácio do Barão de Quintela seu íntimo amigo. A família nas 
gerações seguintes dividiu-se entre um ramo que ficou predominantemente 
em Setúbal e outro que se instalou em Lisboa. 

Património da família 
Feita esta introdução passarei a referir cada uma das propriedades que ao 
longo do tempo pertenceram, umas, e ainda permanecem, outras, ligadas à 
família, associando a esse património as histórias de família e outros aspectos 
que lhes estão ligados.
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Quinta da Arealva
Foi o local escolhido por João O’Neill para sua residência, no que foi ajudado 
pelo Reitor do Colégio Irlandês em Lisboa.
A quinta estremava a Nascente com a Quinta do Olho de Boi pertencente 
a primos da sua mulher D. Valentina Ferreira uma proprietária na Merceana 
perto de Alenquer. Nessa época quase todos os chefes das grandes famílias 
Irlandesas que não aderiram ao protestantismo e à Coroa Inglesa, foram pros-
critos e para manter os seus direitos de linhagem viram-se obrigados a sair da 
Irlanda na esperança de poderem voltar. A ancestral tendência em associar a 
natureza humana ao resto da natureza levou o povo a apelidar esse movimen-
to de Flight of the Wild Geese - voo dos gansos bravos - pela semelhança com 
o regresso das aves migratórias ao seu ponto de partida.
A dúvida quanto à probabilidade da criação de condições que tornassem o 
regresso útil levou muitos destes lideres emigrados, a procurar soluções mais 
duradouras que, tirando partido da sua experiencia, dos seus hábitos e da sua 
visão especial da vida, se lançassem em actividades em que tivessem um fac-
tor diferenciador positivo em relação aos seus concorrentes. A produção e 
distribuição de vinho e de bebidas alcoólicas em cuja avaliação eram peritos, 
foi naturalmente uma das principais escolhas. O afinado sentido de humor 
dos irlandeses levou-os a apelidar estes líderes emigrados “Wine Geese” os 
gansos do vinho. A nossa família obteve as duas qualificações: Wild Geese pela 
saída de Felim O’Neill para França à frente do regimento O’Neill da Brigada 
Irlandesa e Wine Geese devido à montagem pelo seu neto Shane ou João na 
Quinta da Arealva de uma adega e um negócio de compra e venda de vinhos, 
que mais tarde evoluiu para a exportação de vinhos para os Estados Unidos 
em colaboração com Charles, seu irmão, que veio mais tarde para Portugal ar-
mando um navio “João e Carlos” especialmente destinado a este transporte e 
que usava o ainda existente cais da Quinta para a carga e descarga dos vinhos.
Os vinhos foram ganhando fama tendo João recebido a visita de Giuseppe 
Barretti, um homem de letras e um desfrutador da vida, que o visitou em 1760 
assinalando a sua visita numa das suas obras, onde descreve o cais, a qualidade 
dos vinhos e a elegância da adega e da quinta. 
Valentina Ferreira morre em 1766 e João O’Neill resolveu construir em sua 
memória uma ermida a que deu o nome de S. João Baptista, padroeiro de Al-
mada. Aí casou a sua filha Maria com Brian Lynch em 1774. 
Em 1786 dois dos seus filhos puseram-lhe uma acção de partilhas e obtiveram 
do tribunal a posse provisória da Quinta. João O’Neill morreu em 1788 e após 
a sua morte a casa e quinta passaram para a sua filha Maria que a vendeu em 
1813 a João Luis Lourenço, um negociante de vinhos que aí ficou até 1916, 
ano em que a vendeu à Sociedade Vinícola do Sul de Portugal produtora do 
vinho com a marca Arealva. Já no sec. XXI a casa foi vendida a um especulador 
imobiliário tendo pouco tempo depois da compra sido vítima de um incêndio 
que a destruiu completamente. 
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Quinta de Aranguez
Henrique O’Neill (1794-1849) juntamente com sua mulher Maria Inocência 
Pinto da Maia instalaram-se inicialmente numa quinta pertencente a Carlos 
O’Neill junto à Capela do Bonfim em Setúbal; Lá nasceu e morreu o seu fi-
lho primogénito Carlos O’Neill (1826-1827). Talvez por essa razão Henrique 
O’Neill resolveu comprar a Quinta de Aranguez para onde se mudou em 1827 
e onde nasceu a sua filha Paulina Pinto da Maia O’Neill (1830-1917). 
Henrique O’Neill foi vice-cônsul da Dinamarca e do Império do Brasil e com 
a vitória da ala Liberal na Guerra Civil, foram-lhe dados vários cargos: Recebe-
dor Geral da Província do Alentejo (1834-1835); Recebedor Geral da Província 
da Extremadura (1835-1841); Contador da Fazenda do Direito Administrativo 
de Lisboa (1841-1847). 
Foi feito Cavaleiro da Ordem de Vila Viçosa (1925) e Comendador da Ordem 
de Cristo (1837).
Recebeu na Quinta de Aranguez, juntamente com os seus irmãos José Maria 
e Joaquim, a Rainha D. Maria II e D. Fernando. Foi o último da família a ter 
passaporte britânico e morreu em 1849 na Quinta de Aranguez. 
Guardo o apontamento de uma visita que Tomaz de Mello Breyner, um amigo 
do meu Avô Hugo, e sua Mãe fizera, a D. Maria Innocencia O’Neill de Groot 
Pombo Ahrens (1872-1957), referindo-se aos pomares de laranja e ao jardim e 
descrevendo as salas da casa, a colecção de quadros do Morgado de Setúbal: 
na “…Sala de estar, havia uma grande mesa redonda à roda da qual as senhoras se senta-
vam palrando e fazendo serão. Das janelas avistava-se os arredores da cidade sadina e ao 
fundo a Serra de Palmela com o Castelo histórico no alto. A janela central rasgada até ao 
chão dá para uma escadaria de pedra conduzindo ao jardim. A um canto uma chaminé, 
onde nas longas noites de Inverno ardia um tronco de arvore. À roda, cadeiras confortáveis 
para os palradores e dorminhôcos. No rez do chão com vista para o terreiro do tanque, está 
a grande casa de jantar guarnecida de sólida mobília inglesa e armários cheios de pratas, 
ricas loiças e lindos cristais. Era ali que ao Domingo a veneranda dona de casa presidia 
n’uma cabeceira da mesa ao jantar de toda a família havendo sempre alguns convidados.”
A Quinta de Aranguez manteve-se assim na descendência da família de Hen-
rique O’Neill pelo ramo Ahrens até ao Séc. XX.

Quinta de S. Paulo
Além da Quinta de Aranguez, Henrique O’Neill comprou o Convento Nª Sr.ª 
da Consolação dos Frades da Ordem de S. Paulo e o Convento de Nª Sr.ª da 
Conceição dos Frades Franciscanos Capuchos de Alferrara e a Quinta de onde 
se situavam os dois conventos, após a nacionalização do local com o fim das 
ordens religiosas em 1834.
Quando Henrique O’Neill comprou o convento mandou construir uma casa 
de habitação anexa à Igreja do Convento. Ainda conheci essa casa habitada 
pelos pais do meu parente e amigo António Ahrens Teixeira Esteves.
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O Convento de S. Paulo data de 1383 e está construído num sítio de uma be-
leza excepcional com vista da cidade, do Sado, de Tróia e da barra. Tem uma 
fonte permanente de água que corre para o Sado por uma ribeira conhecida 
por Rio da Figueira. 
O convento era constituído por uma área de serviço, pelo claustro e celas dos 
Frades e uma capela. Todo esse espaço tinha uma cobertura de azulejos de 
excepcional beleza, feitos seguindo o modelo que ainda hoje se pode ver no 
Convento de S. Paulo da Serra de Ossa.
Lembro-me de visitar os meus parentes e de ficar admirado pelas enormes 
árvores de buxo, uma em cada canto do claustro, e das casas de fresco com 
extraordinários embrechados em esquinas de uma vereda de vários níveis im-
pecavelmente arranjada e que circundava o convento. 
O convento dos Capuchos distante cerca de 500 metros, sempre foi um caso 
extraordinário pelo contraste entre a simplicidade e o tamanho mínimo do 
claustro e celas, e a grandeza da capela adjacente, estilo rococó, presumo que 
posterior ao convento. 
O pomar de laranja começado por Henrique O’Neill era considerado o maior 
da região e o que produzia as laranjas de melhor qualidade, tendo ficado cele-
bres num menu de um jantar dado por Napoleão I onde apareciam “Laranjas 
de S. Paulo”.
A Quinta esteve na mão da família até 1975, mas o número de proprietários 
era muito grande o que tornava difícil tomar as decisões de manutenção e 
por outro lado organizar o desfrute da quinta por todos, pelo que delegaram 
no Dr. António Ahrens Teixeira Esteves a sua venda. Tanto quanto sei o com-
prador foi o então dono do Hotel Esperança que depois a passou à Associa-
ção dos Municípios da Região de Setúbal. Os novos proprietários deixaram 
a quinta e o convento abandonados durante muitos anos, o que resultou na 
ruína da casa de habitação que acabou por cair, no roubo completo dos azu-
lejos do convento e da capela, na morte dos buchos do claustro e na selvajaria 
devastadora em que tudo ficou. 
Quando em 1975 me mudei para Setúbal para evitar que a Quinta das Macha-
das fosse vítima das ocupações de casas, acordei um dia com uma sensação de 
desconforto, e dei com a casa virada do avesso e a falta de uma espingarda e de 
um relógio de pulso de uma das minhas filhas. Participei o assunto à GNR que 
não hesitou em indicar o “Papa Léguas” como provável autor. Vivia na Quin-
ta de S. Paulo, nessa altura tornada um abrigo de trastes, onde o apanharam 
pouco tempo depois.
A recuperação, entretanto efectuada, tem o mérito de evitar a continuada de-
gradação do património, mas não recuperou a casa nem conseguiu restituir a 
beleza e qualidade da construção do convento original.
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Quinta da Saboaria 
A Quinta da Saboaria entrou para a família pelo casamento de D. Antónia 
José Torlade filha mais nova de Jacob Friederich Torlade com Martinho Giertz 
(1759 -1811), um negociante sueco, sócio da Casa Torlade. A casa, a quinta e 
seus jardins terão provavelmente sido construídos por Giertz, que, por não 
ter filhos, a aforou ao seu sobrinho Joaquim O’Neill, o último dos filhos de 
Carlos O’Neill nascido em Setúbal. 
Joaquim O’Neill foi um acérrimo defensor da ala Liberal durante o reinado de 
D. Miguel, intocável pela ala Miguelista atendendo ao seu estatuto de cidadão 
britânico a que acrescentava a condição de vice-cônsul de França, do Império 
da Rússia e dos Estados Unidos da América. Com a vitória dos Liberais, Joa-
quim O’Neill comprou o Convento de S. Francisco em Setúbal.
A localização da Casa e da Quinta na margem Norte do Sado é privilegiada; 
a casa como quase todas as que originalmente pertenceram à família tem as 
proporções e a harmonia das casas portuguesas mas com um toque estrangei-
ro, tanto quanto ao desenho das fachadas como quanto ao singular aprovei-
tamento interior.
A casa manteve-se na família até à morte em 1952 de Ricardo O’Neill, neto de 
Joaquim Torlades O’Neill que não casou tendo deixado o seu património ao 
Patriarcado. 

Quinta dos Bonecos 
Quinta que entrou na família por Carlos Torlades O’Neill por volta de 1855. 
Foi nesta quinta que Hans Christian Andersen passou um mês durante a sua 
visita aos seus amigos da Dinamarca José Carlos e Jorge Torlades O’Neill.
Não há descrição melhor sobre o que era a Quinta dos Bonecos que a do pró-
prio Hans Christian Andersen com notáveis apontamentos do historiador da 
vida da família em Portugal, o Arq. Pedro O’Neill Teixeira, recolhidas para um 
trabalho de recuperação da Quinta da autoria do meu neto Arq. Paisagista 
Francisco O’Neill Cortes que passo a transcrever.
A primeira referência que se conseguiu encontrar sobre a Quinta dos Bonecos data de 1855, 
sendo um artigo de jornal mencionando o seu leiloamento. É assim de supor que a quinta, 
construída provavelmente antes, tenha sido comprada por Carlos Torlades O’Neill (seu 
proprietário em 1866, à data da visita de Andersen) nesse ano. Segundo Pedro O’Neill 
Teixeira, foi nesse mesmo ano que ele se mudou para Setúbal, desempenhando o cargo de 
cônsul de vários países nessa cidade.
Como já se disse, em Junho de 1866 Hans Christian Andersen visitou a Quinta, fazendo 
dela uma descrição desta bastante detalhada. Segundo Andersen foram “As muitas esta-
tuetas, bustos e vasos que ornam a casa e os terraplenos dos jardins [que] originaram este 
nome”. É então descrito o sistema de rega: “Dá fisionomia à casa um engenho esguio e 
sibilante que tira a água do fundo do poço para cima, para os grandes depósitos, dos quais 
é conduzida por canos para a rega dos pomares”, descrição que se coaduna com o sistema 
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de rega geralmente praticado nas quintas da região. Em seguida Andersen descreve se-
quencialmente os vários patamares em frente à casa:“O jardim é composto por vários 
terraplenos, descendo-se por uma larga escada depedra para um grande terreno coberto 
de flores. Que profusão de cores e variedade de flores! Até mesmo das fendas dos muros 
desabrochavam cravos e cactos que no Norte só poderiam ter sido criados em estufas. Ár-
vores de pimenta tombavam, como chorões, sobre grandes tanques onde deslizavam peixes 
dourados e vicejavam brancos lírios aquáticos. Uma outra escada de pedra conduzia ao 
pomar. Limoeiros e laranjeiras exibiam aí a sua floração branca de forte perfume. Tudo 
era profusa frescura, vegetação luxuriosa, sombra e água murmurante. Mais ao fundo fica 
a vinha, com a sua folhagem abundante e cachos pesados e sumarentos.”
Desta descrição podem-se retirar valiosas pistas para a elaboração do Plano de Recupera-
ção, tais como as espécies a utilizar, sendo de destacar as “árvores da pimenta” (Schinus 
molle) e os “limoeiros e laranjeiras”, mais abaixo. Além disso Andersen transmite-nos 
muito bem o ambiente que se vivia no jardim (“Tudo era profusa frescura, sombra e água 
murmurante”), que seria do maior interesse recriar. A vinha de que o escritor nos fala, 
existiria para lá do terceiro patamar, não fazendo actualmente parte da quinta.
O escritor descreve ainda o vale entre a propriedade e o convento de Brancanes como sendo 
“um vale estreito, coberto de vinhas e onde corre a água clara de um regato sob romãzeiras 
em flor”, o que não deixa de ser uma imagem agradável para o pequeno regato que está hoje 
em dia coberto de canas ou encanado.
Andersen diz também no seu relato ter plantado “diante da casa, quase junto à palmeira 
grande, um pequeno abeto nórdico” para que servisse como recordação “da Escandinávia 
distante”. No entanto, hoje em dia, essa árvore já não se encontra no jardim, tendo pro-
vavelmente morrido.
Em 1874 morre Carlos Torlades O’Neill, sendo feito um inventário dos seus bens, entre os 
quais figura a Quinta: “Compondo-se de cazas, pomar de espinho e caroço, poço, tanques, 
terras de semear e um pequeno olival, um motor hydraulico movido a vento e uma caldeira 
a vapor.
Confinando ao norte com a estrada publica da Lage; ao sul, com a horta da Guia; ao 
nascente com a estrada das Machadas de Cima ou Arca d’água e ao poente, com a horta 
do Telhal, do Duque de Palmella e terras de Leocádia Morais.”
Desta descrição pode-se verificar que a Horta do Telhal (zona mais baixa da quinta), hoje 
em dia parte da propriedade, pertencia em 1874 ao duque de Palmela, pelo que deve ter 
sido adquirida depois desta data. Pode-se ainda ver que existia, nesta data, um “motor 
hydraulico movido a vento”, que corresponderia, provavelmente, ao moinho americano 
referido pelos actuais proprietários e que se localizava por cima da casa do caseiro e do 
poço, sendo então usado para a elevação da água até ao tanque junto à casa. Quanto às 
produções da quinta, a descrição fala-nos de “pomar de espinho e de caroço” (pomar de 
citrinos e de prunoídeas) e de “um pequeno olival”, dando assim importantes pistas para 
o plano de Recuperação.
Outra das características das quintas da região de qua a Quinta dos Bonecos é 
uma referência, é o uso da água tanto como recurso crítico para a sua vivência 
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como como um elemento de criação artística e promotor de um ambiente de 
serenidade.
Retomo a descrição do meu neto sobre o desenho e arquitectura de um tan-
que de rega junto à casa e a descrição de uma Casa de Fresco e do seu alinha-
mento com o jardim.
“O que há de mais interessante nas quintas de Setúbal e de um modo geral nas quintas de 
recreio portuguesas é que a função produtiva da quinta não está condicionada pela função 
recreativa (o que resultaria numa espécie de parque temático) nem vice-versa (o que lhe 
retiraria todo o interesse do ponto de vista artístico). Assim, as duas funções interligam-se 
de uma forma notável, sendo aproveitada a infra-estrutura agrícola para a recreação dos 
proprietários. 
A quinta dos Bonecos não é excepção. O exemplo mais óbvio disto é o tanque encostado 
à casa. De facto, uma estrutura de carácter antes de mais utilitário torna-se simultanea-
mente num elemento fulcral do ponto de vista estético, por um lado pela simples presença 
da água e por outro pelo trabalho da parede com estuques, formando uma composição 
que se duplica graças ao reflexo. Além deste tanque, pode-se constatar que todo o jardim 
funciona à custa da água que vai ser obrigada a passar nos sucessivos elementos decorativos 
(casa de fresco, tanques, etc.) e ao invés de se perder em seguida vai regar o pomar, mais 
abaixo.
Nesta quinta, construída em meados do século XIX, cujo estilo está muito presente no 
desenho do jardim (como o provam as linhas sinuosas do primeiro patamar ou a cascata 
naturalizada da casa de fresco), observa-se ainda muita influência dos estilos anteriores, 
como se pode ver na simetria da composição de estuques junto ao tanque principal, da 
própria casa de fresco (à excepção da cascata), ou dos tanques (que na realidade são um 
único, estando a escada que aparentemente os separa suspensa) existentes á saída do se-
gundo patamar.
É ainda interessante constatar as influências que a quinta recebeu de outras 
mais antigas, nomeadamente da Quinta das Machadas, do século XVIII, que, como já se 
disse, pertenceu ao avô de Carlos Torlades O’Neill. Isso é concretamente visível no desenho 
dos dois elementos escultóricos em terracota através dos quais a água entrava no terceiro 
patamar, claramente baseados num outro com a mesma função existente na quinta referi-
da. O tanque junto á casa é também parecido com o seu homólogo na Quinta das Macha-
das, tanto pela sua planta em octógono como pela secção das suas paredes.
Corta o coração ver o risco de esquecimento da subtil ligação entre o sentido 
artístico e a visão prática do construtor, de que foram testemunhas os que aí 
viveram.
A quinta está à venda, tudo leva a crer que a um promotor imobiliário que 
como é natural queira maximizar o mais depressa possível o retorno ao inves-
timento que aí venha a ser feito.
Além de se dever procurar que obras futuras respeitem a contribuição do pa-
trimónio existente para identidade cultural da região, julgo que este e outros 
casos poem em evidência a pertinência da iniciativa destas sessões sobre o pa-
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trimónio, que deveriam ser seguidas da captação e comunicação de imagens 
que mostrem o que ainda existe para que não se perca a memória tangível da 
identidade cultural desta região.

A antiga sede da Sociedade Torlades & Cª em Setúbal
Além das quintas não posso deixar de referir um edifício notável de Setúbal 
que foi a sede da Sociedade Torlades & Cª, lançada como referi em 1719 por 
Hinrich ou Heinrich Torlade.  Trata-se de um edifício ainda existente em 
frente ao Quartel do Regimento de Infantaria 11, onde José Carlos e Jorge e 
Joaquim Torlades O’Neill receberam D. Pedro V na visita que fez em 1860 a 
Setúbal.  
Hans Christian Andersen visitou a casa em 1866 deixando o seguinte registo 
no seu livro sobre a visita a Portugal: “Setúbal é mais bonita vista da baía. Daí se vê 
a cidade em toda a extensão, com as suas casas um tanto decaídas. Para os lados do velho 
forte, fica a residencia dos irmãos Carlos e Eduardo O’Neill, com escritórios e jardins sus-
pensos, propriamente um edifício antigo. Entra-se por uma espécie de dique: uma larga 
escadaria, como de um palácio, conduz aos escritórios. O corredor e as parede das escadas 
estão ornamentadas com as armas de quase todos os países do mundo, pintadas em discos 
de madeira e com emblemas do Consulado. Formavam uma galeria completa de quadros, 
um congresso de potencias. Inglaterra, Russia, Prussia, França, Dinamarca, Suécia, No-
ruega, Estado do Vaticano, creio que em verdade nenhum país europeu aí faltava, estando 
também os Estados Unidos da América, repreentados com armas e bandeira.“
A casa foi praticamente destruída por um incêndio ocorrido em 1869, relata-
do pelo Setubalense:
“Na terça-feira pela 1 ora da tarde as torres começaram a dar signal de incendio, e muita 
gente se dirigiu para a praia da Alfandega:
Era o grande prédio situado defronte do quartel do batalhão de Caçadores nº1, onde os Srs 
Torlades tinham o seu escriptorio, que estava ardendo.
O fogo começou na agua furtada, e parece que já existia na véspera, pois quando se deu por 
ele tinha tão grande intensidade que era impossível dominá-lo com os recursos que havia. 
Provavelmente foi ardendo lentamente em quanto não chegou a local onde houvese uma 
forte corrente de ar então é que se manifestou: mas era impossível já o salvarem-se muitos 
objetos  que estavam depositados naquele pavimento, a maior parte dos quaes constavam 
de roupas e mobília que serviram quando o senhor D. Pedro V visitou esta cidade e esteve 
ali hospedado.
Referir-me-ei agora ao património que no momento actual ainda pertence à 
família, terminando com a Quinta das Machadas.

Quinta do Galoé
A Quinta do Galoé, contigua à Quinta das Machadas, foi comprada pelo ir-
mão do meu Pai em 1947. O seu estranho nome resulta de uma cacofonia 
da passagem para português do nome do proprietário original, que muito 
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provavelmente terá sido João Montague Galloway. Curiosamente este João 
Montague Galloway comprou em 1841 à Sociedade Torlades & C.ª a Doca do 
Delpeut, construída pelos nossos antepassados num terreno baldio na praia 
de Caboz, para fazer uma doca para abrigar pequenas embarcações. Segundo 
João Francisco Envia, este era o sítio onde desaguava a Ribeira do Livramento 
…“levando em tempos invernais e de grandes cheias, milhares de laranjas e alguns ani-
mais domésticos, assim como muitos destroços de árvores, que muitas vezes vi, boiando nas 
águas barrentas que o Ribeiro arrastava nessas épocas para a bacia do nosso rio.”
A Casa está implantada numa quinta com cerca de 6 ha e é uma construção 
do final do Sec. XVIII, recuperada pelo meu Tio. Tem um lindo tanque de rega 
num piso inferior junto à casa, que está rodeada por um jardim. O arranjo in-
terior contém duas peças notáveis: a sala grande no extremo poente que está 
forrada com azulejos do Sec. XVIII, que terão sido comprados aos proprie-
tários (possivelmente nossos parentes) da casa da Família Almeida Carvalho 
O’Neill, quando esta esteve para ser demolida. As paredes da casa de jantar 
são frescos, pintados por António Silva um aluno do Bazaliza e representam 
cenas de Setúbal – um pomar de laranja e trabalhos numa marinha de sal. 
É uma beleza e lembro com saudade os jantares de Verão em que se juntavam, 
umas vezes no Galoé, outras na Quinta de Santo Amaro em Azeitão e a maior 
parte das vezes na Quinta das Machadas, em que se falava de tudo, se criticava 
com graça a maneira de olhar para a vida de cada um, se contavam caturrices e 
em que a televisão estava num quarto isolado onde só se ia para ver uma peça 
ou uma notícia que interessasse. 

Quinta de Santo Amaro
A Quinta de Santo Amaro na Aldeia da Piedade, que antes se chamava Coi-
na-a-Velha, nome que foi mudado por não agradar aos seus habitantes, é uma 
propriedade comprada pela minha bisavó Maria Ana de Sousa Coutinho casa-
da com D. Fernando de Serpa Pimentel, mãe da minha avó paterna. A casa foi 
construída no Sec. XVII junto à estrada, numa propriedade com cerca de 12 ha 
e foi sofrendo ajustes à medida que se foi tornando necessário. 
Com a morte da minha bisavó de quem ainda me lembro, em 1945, a quinta 
ficou para a minha tia Maria Ana e passou a ser a casa de verão. 
A casa está repartida por três corpos com 12 quartos de cama, 9 salas, 3 cozi-
nhas e 1 terraço e uma grande capela dedicada a Santo Amaro. 
O primeiro andar da casa principal tem um soalho como nunca vi com tábuas 
de 80 cm de largura por 5 metros de comprimento em madeira do Brasil. A 
sala grande tem a largura da casa, com uma frente virada a Norte e outra, claro 
virada a Sul, esta dando para um terraço de pedra que a minha tia comprou 
numa demolição em Lisboa em que o comprimento de cada lage é rigoro-
samente igual ao que teria de ser para se sobrepor a um caminho no rés do 
chão e o número de lages com cerca de 50cm de largura postas lado a lado, 
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corresponde exactamente ao comprimento da sala. O remate que dá para o 
jardim parece ali ter estado desde sempre. Pode ser que se trate de um verda-
deiro exemplo de standardização, segundo o preceito que ao longo de séculos 
foi sendo criado e ajustado pela escola da Provedoria das Obras Reais, como 
muito bem assina o Dr. Arq. Hélder Carita na sua obra A Casa Senhorial Por-
tuguesa, que ficou como uma referência para a História da Arquitectura Civil 
Portuguesa.
Os meus tios eram das pessoas mais ordenadas que conheci e tinham a parti-
cularidade de fugir à regra das pessoas ordenadas, por terem uma consciência 
própria do que eram e do mundo, cuja adoração mútua tornava compatível. 
A casa e o seu arranjo era impecável e ao mesmo tempo extraordinariamen-
te acolhedor. Tudo tendo uma, por vezes subtil, razão de ser e de estar, ir lá 
transformava-se num vício que persiste, pois, os atributos dos pais continua-
ram absolutamente presentes nas suas filhas e na sua descendência.
Tem um jardim de laranjeiras com um tanque redondo ao centro, em cuja 
fonte de água a minha prima Maria da Pureza O’Neill de Mello, pôs o disco 
de uma charrua, permitindo assim ter sempre um charquinho de água para os 
pássaros poderem beber e tomar banho.
Além da parte rústica havia ainda um campo de ténis, o que de resto acontecia 
com todas as casas da família e assim organizava-se todos os anos um cam-
peonato para o qual se convidava além das pessoas da família, uma escolha de 
amigos com um perfil parecido com o da nossa família. Não havia nada mais 
divertido e, bem vistas as coisas, mais simples de pôr em prática para manter 
uma perspectiva politicamente incorrecta, mas muito sã da vida.
A minha bisavó era uma grande senhora que se preocupava muito com o bem 
estar das famílias dos seus vizinhos. Assim, além de os ajudar no que precisa-
vam e não tinham, gostava de lhes dar uma visão cristã da vida e assim man-
tinha na capela sessões de catequese para a população jovem da terra. Há uma 
história desses tempos que mostra bem o seu caracter.
No fim de uma das primeiras sessões de catequese ofereceu um lanche aos 
seus catecúmenos e perguntou a um que vinha pela primeira vez e se mostrava 
muito sisudo e pouco à vontade: “não queres uma torrada?” A criança ficou 
ainda mais aflita e calada, o que a levou a insistir: “Não gostas de uma torrada? 
— Não, respondeu a criança. — Mas porquê?” Perguntou a minha avó. “Por-
que é o que o meu pai me dá quando me porto mal!!” A bisavó encolheu os 
ombros e não disse mais nada. Quando saíram contou esta história ao marido. 
“Há cada coisa?! não consigo perceber. O pequeno do homem da vacaria diz 
que o pai lhe dá uma torrada quando se porta mal. Que maneira de educar o 
filho!” O meu bisavô desatou a rir e disse: “percebeste mal o que ele quis dizer 
era porrada e não torrada!! — Não sei o que isso é” respondeu a Bisavó. 
A capela onde até há pouco tempo ainda se dizia a Missa continua impecável 
com tudo o que lhe corresponde pronta a servir. 
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Fig. 2 Quintas da família Torlades O’Neill em Setúbal. Fotografias da família O’Neill.

Quinta do Galoé Quinta de Santo Amaro

Quinta da Saboaria Quinta dos Bonecos

Quinta de Aranguez Quinta de S. Paulo
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Quinta das Machadas
Conforme referi a Quinta das Machadas foi mandada construir pelo meu 8º 
avô Jacob Friederich Torlade, filho de Hinrich ou Heinrich Torlade um ban-
queiro e juiz de Hamburgo que veio para Portugal em 1719 liderando um 
grupo da Liga Hanseática, com o objectivo de concorrer com os homens de 
negócio Holandeses na exploração e exportação do sal do Estuário do Sado.
Jacob Friederich, após um período em que habitou uma casa na frente para 
a praia onde se encontra hoje o edifício da Caixa Geral de Depósitos, resol-
veu fixar-se definitivamente procurando um sítio onde pudesse desenvolver a 
produção de laranja doce para acrescentar ao sal e assim satisfazer mais um 
lado da procura dos países nórdicos.
Para tal adquiriu o terreno onde está a Quinta de S. Romão, juntamente com 
aquele onde se encontra a Quinta das Machadas que era então conhecido pelo 
Lugar das Hortas, onde mandou construir uma casa nobre que servia ao mes-
mo tempo de centro de produção agrícola e de habitação de veraneio. Ambas 
as propriedades foram inscritas a 25 de Setembro de 1773 em seu nome no 
Tombo e enquanto foi vivo, a Quinta passou a ser conhecida pelo seu nome 
próprio, Quinta do Jacob. 
A parte agrícola foi desenvolvida ao mesmo tempo que a casa e jardins envol-
vendo uma notável obra de engenharia hidráulica. A rega era assegurada por 
dois poços. Um com uma nora com engenho que dá para um aqueduto, que 
a transporta a um tanque de grande volume na parte mais elevada da quinta 
de onde vinha depois por gravidade através de uma rede de caleiras, com uma 
inclinação tal que permitia fazer a rega de cada um dos talhões num dia e por 
um homem. Outra parte do pomar era regada com água captada num poço 
mourisco que alimentava um tanque de rega, duma beleza e proporções raras 
(o pessoal da quinta ainda hoje lhe chama taça) com uma entrada de água por 
gargântuas no centro do tanque encimadas por uma estátua em pedra repre-
sentando Thor, o deus nórdico da guerra. Na borda do tanque está uma outra 
estátua com um conjunto complexo de figuras: uma serpente, uma figura com 
aspecto humano e uma cabeça de vaca. Trata-se, segundo me contou  Inga 
Magistad, a Embaixadora da Noruega, da saga entre Thor e a serpente Mitgard 
sua inimiga figadal, em que com a ajuda de um gigante, Thor tinha conseguido 
pescar a serpente usando como isco uma cabeça de vaca, mas quando lhe ia 
dar a martelada final o gigante teve medo das consequências,  cortou o cabo 
que a prendia e Mitgard regressou ao fundo do mar. A luta provavelmente con-
tinua, mas segundo a Embaixadora, o tanque das Machadas será provavelmen-
te o único sítio do Mundo em que esta história aparece contada em pedra. 
Ao mesmo tempo que construiu o tanque, Jacob Friederich plantou dois plá-
tanos, possivelmente dos primeiros plantados em Portugal. 248 anos depois 
são duas extraordinárias árvores, que constituem com o tanque uma unidade 
indissociável. 
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Carlos O’Neill comprou uma quinta adjacente, a Quinta das Machadas, cujo 
nome deriva de ter sido parte da lavoura de uma série de irmãs de uma família 
Machado do Alto dos Barris na Serra do Louro. A área desta quinta era cerca 
do dobro da Quinta do Jacob e talvez por esse facto o conjunto das duas quin-
tas adoptou o nome de Quinta das Machadas, uma de Cima a antiga Quinta 
do Jacob e outra de Baixo. 
Em 1975, resolvi mudar-me com a minha família directa para a Quinta das Ma-
chadas de Cima que me tinha sido doada pelo meu Pai. Nessa altura o pomar 
de citrinos estava já em mau estado de produção, pois ainda usava o sistema 
de rega original, era cavado à mão e não gerava um rendimento consentâneo 
com a despesa. Substitui-o, então por uma a área de estufas de produtos hor-
tícolas cujo rendimento ficou no entanto muito aquém do previsto, pelo que 
em 2012, repus o pomar de laranja, lançando uma horta encostada ao muro 
do aqueduto cuja exposição ao Sul permite manter mesmo durante o inverno 
uma temperatura ambiente que proporciona a cultura de produtos hortícolas 
a céu aberto, que tornou viável a abertura de um lugar na praça de Setúbal, 
onde além dos produtos da quinta se vendem especiarias, ajudando assim a 
equilibrar as contas.

Fig. 3 Quinta das Machadas. Entrada principal em 1898 e na actualidade (onde são visíveis as águas furtadas 
introduzidas em 1924). Fotografias da família O’Neill.

Fig. 4 Quinta das Machadas. Jardins: fotografia de 1900 e fotografia actual. Fotografias da família O’Neill.
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Referir-me-ei de seguida à história da casa e aos contributos que cada uma das 
oito gerações foi dando para transformar a casa e jardins no que actualmente 
existe. 
Entre 1770 e 1898 o piso térreo de entrada era o único habitado. Compu-
nha-se de 4 quartos de cama, 1 quarto de banho, 1 capela, 1 casa de jantar, 
1 sala grande de entrada e duas salas de estar.  Todo este andar continua 
praticamente igual ao que existia na origem, incluindo a mobília o que é 
um caso raríssimo como assinala o Arq. Hélder Carita na referência que faz 
à casa na sua obra A Casa Senhorial Portuguesa. Exemplo disso é o forte-piano 
de 1824 e as partituras das modinhas cantadas pelas Infantas D. Maria da 
Assunção e D. Isabel Maria quando acompanharam D. João VI na visita a 
Carlos O’Neill em 1825. Nesse período já existia a Nascente o jardim formal 
ainda que com outro desenho e o logradouro com a entrada a Poente. Em 
1898 a casa foi comprada pelo meu bisavô Jorge O’Neill ao seu primo João 
Pedro Torlades O’Neill, provavelmente logo após a morte de seu pai Joa-
quim Torlades O’Neill que teve um tal desgosto com a morte em 1860 nesta 
casa da sua mulher e prima Carolina Torlades O’Neill Caffary, que não quis 
cá continuar a viver. 
Após comprar a casa Jorge O’Neill fez uma obra de vulto que consistiu no 
aproveitamento de uma divisão no piso térreo Poente para uma grande casa 
de jantar que tinha a vantagem de ficar paredes meias com a cozinha. Esta 
obra ficou notável pela solução encontrada pelo meu bisavô para a ligação 
da casa de jantar com o andar de cima onde estavam as salas. Assim comprou 
o espaldar das escadas de uma nau que se ia desmantelar e com os lanços se 
conseguiu ligar a nova casa de jantar com a velha e ganhar um novo espaço.
No exterior construiu abaixo do jardim formal um court de tennis que terá sido 
dos primeiros em Portugal. 

Fig. 5 Quinta das Machadas. Túnel de acesso à quinta sob a zona dos quartos de dormir. Fotografia actual.
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O meu bisavô pouco vinha a Setúbal e assim quem desfrutou mais da casa foi 
o meu avô Hugo, um grande desportista náutico, um oficial de Marinha e um 
caçador inveterado. Para poder juntar a família e tornar o espaço mais agradá-
vel para a minha avó contruiu um anexo a Sul, ligado à casa com dois andares, 
no qual instalou o seu quarto de dormir e um quarto de banho. A casa passou 
assim a ter mais dois quartos de cama, dois quartos de banho e tornou assim 
o seu uso mais agradável para uma grande família, sem trazer qualquer altera-
ção à parte original da casa.
As inúmeras fotografias desses tempos mostram uma família deliciada com a 
vida de mar e campo que Setúbal proporcionava e ajudou a viver, com um mí-
nimo de recato, um período de alguns anos seguintes ao fim da Casa Torlades, 
em consequência da crise de 1929. 
A minha avó morreu em 1934. Era uma senhora única. Escrevia todos os dias 
aos filhos cartas que passava a papel químico e enviava a cada um para que 
todos estivessem a par do que ia passando. Tinha um coração de oiro. Apesar 
dos problemas que directamente enfrentava mantinha uma ajuda aos mais 
necessitados que se prolongou muito para além da sua morte. 

Fig. 6 Quinta das Machadas. Terraço introduzido em 1941 por Jorge O’Neill. Fotografias actuais.

Fig. 7 Quinta das Machadas. Interiores da casa em 1898. À esquerda, sala da entrada; à direita, sala de jantar. 
Fotografias da família O’Neill.
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Após a morte do meu avô em 1940, o meu Pai empreendeu uma série de obras 
tais que, sem tocar em nada do que é original da casa, virou o desfrute da casa 
da entrada original a Poente, para os jardins a Nascente. 
Tais obras envolveram a transferência da cozinha para ala Norte transforman-
do-a numa sala de estar, o fecho de uma calçada que separava a fachada Nas-
cente do Jardim e a sua transformação num terraço. Passou-se assim a desfru-
tar do terraço, do jardim e do tennis como virados a nascente, logo mais frescos 
ao fim do dia. 
Com esta obra, com um novo acesso directo da nova sala onde estava cozinha 
à casa de jantar e com um aumento considerável do espaço na nova cozinha, a 
casa tornou-se num sítio que alem da família pode acolher mais pessoas, em 
que quem a visita desfruta do novo terraço e do jardim.
Como acho que a verdadeira herança cultural de um sítio implica a ligação 
entre o património construído e a memória dos que lá viveram e o foram fa-
zendo, relembro um episódio: Quando o meu bisavô comprou a casa ao seu 
primo e a arranjou, convidou o seu genro António Avillez e a sua filha Maria 
Teresa para ver a quinta e as obras, coisa que, imagino, não era propriamente 
o que mais apetecia a esse meu tio avô. Passados uns dias o meu bisavô recebe 
uma carta com o seguinte verso:

Fig. 8 Quinta das Machadas. Hugo O’Neill (VI geração), em 1936, na sala de jantar. 
Fotografia da família O’Neill.
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Visita às Machadas

Sim senhor gostei bastante
Da visita às Machadas
E repito a cada instante
Três hora bem empregadas

Senti mui grande alegria 
Ao achá-los tão perfeitos 
Boas cores, cara sadia 
E da vida satisfeitos

A casa está um primor 
De bom gosto e distinção 
E o mais feroz amador 
Não acha ali um senão

Logo na casa de entrada 
Se nota o cunho, o “cachet”
Duma época passada 
Que agora pouco se vê

A mobília é doutras eras 
Faz lembrar a avozinha
Que tinha mais primaveras
Que o cordão da campaínha

O bilhar, jogo moderno
Está um nadinha acanhado
Mas é bom para o Inverno 
É um quarto agasalhado

Os quartos de dormir 
eu cá não vi senão três
Estão todos a pedir 
Barba branca até aos pés

O que achei uma beleza 
Foi a casa de jantar
Outra assim com certeza
Não é fácil de encontrar

Está lá tudo tão correcto 
Tão simples tão bem disposto
Que do chão até ao tecto
Se nota o mesmo bom gosto

O que me fez confusão 
Até me deixou sem fala 
Foi a grande profusão
De …pombos dentro da sala.

D. António de Avillez
Abril 1900

A minha tia-avó Maria Teresa, conta que a minha Avó achava que os filhos 
eram demais senhores do seu nariz, o que comentou com esta sua cunhada 
dizendo: “Estes pequenos pensam que são filhos do Sol e da Lua… — e são!” 
— respondeu a minha tia-avó.
Talvez por nunca terem perdido essa visão independente da vida, das coisas 
porque mais me pelava era ficar no vão das escadas a ouvir as discussões e as 
graças dos serões de verão em que a família se juntava. Falava-se de tudo, de 
política, de touros, de caça, contavam piadas de pessoas que não sabia quem 
eram e que algumas vezes ficavam com um rótulo e uma alcunha pouco abo-
natórias. Mas tudo tinha uma razão de ser e fui a pouco e pouco procurando 
a minha.
Casei em 1962 e comecei uma vida de trabalho de que gostei imenso. Tive 
sucesso e aqui passei uma vida desportiva assente na caça e no mar e comecei 
uma boa relação com os meus filhos. 
Quando chegou o 25 de Abril, muitos dos meus colegas saíram e acabei por 
ficar à frente de um grupo de empresas, a ter de enfrentar problemas para 
que não estava bem preparado. Mudei-me também para Setúbal e começou 
então uma vida de cão para conseguir cumprir e manter a empresa privada, 
ao mesmo tempo que tinha de encontrar soluções para cobrir os custos de 
manutenção da quinta. Aguentei até 1986 altura em que uma viragem na es-
trutura acionista me fez bater com a porta e sair. 
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Fig. 9 Quinta das Machadas. À esquerda, lareira da sala de jantar construída por Hugo O’Neill (VI geração); 
à direita, antiga cozinha transformada em sala.

Fig. 10 Quinta das Machadas. À esquerda, quinta em 1898; à direita, Tanque dos Plátanos na década de 30 do 
século XX. Fotografias da família O’Neill.

Resolvi então mudar de ramo passando da gestão de uma actividade industrial 
para o mundo das finanças. Tudo isso se passou no período em que os merca-
dos dispararam, situação que culminou com o crash de 1987. Não tinha carro, 
apenas tinha uma camioneta para trazer o que as estufas produziam para o 
mercado. Levantava-me pelas 3 da manhã, carregava a camionete, vinha trazer 
as coisas à Praça da Ribeira. Voltava para Setúbal, tomava um banho e apanhava 
o transporte público para estar em Lisboa às 8h00. Tinha nessa altura 48 anos 
e nunca mais me esqueço de vir num autocarro da Praça de Espanha para o 
escritório na baixa e uma rapariga nova se levantar para me oferecer o lugar. 
Com muito trabalho e bastante sorte lá consegui singrar na nova profissão, 
ao ponto de em 1992 ter assumido a representação em Portugal de uma das 
principais Sociedades Gestoras de Londres.
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Fig. 11. Quinta das Machadas. Jardim, tanque e pomar plantado por Hugo O’Neill em 2007 (fotografia actual).

Tudo melhorou, os meus filhos casaram, estabeleci-me como consultor por 
conta própria e comecei então a desfrutar da vida em Setúbal, a resolver pro-
blemas da recuperação da casa e dos jardins, que por força das circunstâncias 
tinham ficado para trás. 
Vivi entre 2000 e 2004 muito bons anos até que em 2004 foi diagnosticado um 
tumor cerebral à minha mulher de que veio a morrer no ano seguinte. Sofri 
um enorme desgosto e para atrair os meus filhos e netos construi uma piscina 
que se enquadrou bem na quinta. 
Preocupa-me a evolução futura. Gostaria muito que a casa principal e a quinta 
oitocentista ficassem classificadas. Para poderem ficar como uma componente 
da identidade cultural das quintas de Setúbal.
Está em curso o aproveitamento de uma zona com construções de auxílio à 
actividade de lavoura antigas que já não têm utilidade e a sua substituição 
por casas que se enquadrem na traça do que existe ao abrigo do actual PDM. 
Curiosamente um dos compradores dessas casas é descendente da família 
Machado que no Séc. XVII deu o nome à Quinta.
Espera-se com o novo PDM ter a possibilidade de aumentar a construção para 
residências turísticas, mantendo sempre a traça actual, enquadrando esse 
projecto na oferta de serviços que permitam replicar no presente a forma de 
viver de épocas passadas.



258



259

património arquitectónico civil de setúbal e azeitão

DO TOPÓNIMO AOS ESTANTES – SUBSÍDIOS PARA A HISTÓRIA 
DOS PRÉDIOS RÚSTICOS E URBANOS DE SETÚBAL EM 1762

António Cunha Bento 
investigador independente

Quantos de nós nos temos questionado sobre a origem de determinado nome 
de rua, praça, avenida, etc.? E quantas vezes, depois de pesquisar nas mais di-
versas fontes, ficamos sem resposta? Na tentativa de ir dando resposta àquelas 
questões venho coligindo um conjunto de informações que gostaria de par-
tilhar.
O Arquivo Pessoal Almeida Carvalho, integrado no acervo do Arquivo Dis-
trital de Setúbal, é uma das fontes indispensáveis para o estudo da História 
Local e esclarecimento de muitas dúvidas, com que nos deparamos com fre-
quência, por conter informação recolhida em fontes de difícil acesso ou até 
mesmo, entretanto, desaparecidas. Para além desta preciosa “fonte inesgo-
tável”, dispomos, para o tema em apreço, de um conjunto de onze roteiros 
publicados entre 1891 e 2012.
Ainda no final de oitocentos, em 1891, José António Januário da Silva leva à 
estampa o primeiro Roteiro da Cidade de Setúbal. No ano seguinte, José Maria 
da Rosa Albino colige o segundo guia para a toponímia da cidade, também 
intitulado Roteiro da Cidade de Setúbal, publicado em Elvas.
Apesar de não ter sido possível consultar, há notícia da existência de um guia 
intitulado Roteiro das Ruas de Lisboa, Porto, Coimbra e Setúbal, assinado por Ale-
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xandre Bernardo dos Santos Morgado e editado pela empresa «Almanach 
Palhares» em 1903, com 2ª edição publicada em 1905.1 
Em 1913 é novamente José Maria da Rosa Albino que faz uma actualização 
da toponímia, publicando a Typographia Albino o novo Roteiro da Cidade de 
Setúbal. Atribui-se a este mesmo autor a autoria do Roteiro da Cidade de Setúbal 
– Nomenclatura Geral, impresso em 1928 pela Papelaria e Tipografia Albino; 
de referir que, sob organização de Pinto de Guimarães, surge outro Roteiro de 
Setúbal, editado sem data, mas datável de 1933/34.
Depois desta data sucedem-se outros roteiros, sempre com o mesmo título 
– Roteiro da Cidade de Setúbal –, assinados por diferentes autores: em 1934 por 
J.  E. Matos Ferreira (Tipografia Simões), em 1953 por um autor desconhecido 
mas pela mesma tipografia, em 1965 por Manuel dos Prazeres Teixeira (Ti-
pografia Rápida) e em 1973 pela mesma tipografia mas por outro autor não 
identificado.
Quase duas décadas depois, Joaquim António Ginó Braz 2 assina o Roteiro Ac-
tualizado da Cidade de Setúbal (Plurijornal). Já no presente século, em 2001, o 
mesmo autor leva à estampa o Roteiro do Concelho de Setúbal.
É ainda de referir a importância para o presente estudo de um roteiro não 
publicado – o Roteiro do Concelho de Setúbal – assinado em 2012 pela Câmara 
Municipal de Setúbal.
A toponímia, área da onomástica que estuda a origem dos topónimos – an-
tropónimos, geotopónimos, biotopónimos, hagiotopónimos, etc. (Mouro e 
Pena, 2007, pp. 25 e 26) – constitui, também, hoje em dia, uma importante 
fonte de informação para a historiografia local.
Actualmente, as Autarquias, mais concretamente os Municípios, mostram al-
guma preocupação na fixação da toponímia, constituindo, para o efeito, “Co-
missões Municipais de Toponímia”. Contudo, nem sempre foi assim. 
Numa primeira fase, não se colocava a questão de saber a quem cabia a atri-
buição da denominação, da afixação do topónimo e a divulgação era feita por 
via oral. Vale a pena recordar aqui a expressão latina “Verba volant, scripta ma-
nent!” (as palavras voam, os escritos ficam!).
Alguns investigadores da toponímia chamam-lhe a fase ingénua3. É frequente, 
nesta fase, o uso da designação da profissão predominante numa determinada 
rua (Sapateiros, Ourives, Correeiros, etc.), da igreja ou convento que aí se 
situa (Largo da Anunciada, do Carmo, de Santa Maria), do nome de quem aí 
reside (de Vasco Soveral, de Jorge d’Aquino, dos Ximenes, das Mosqueiras), 
para citar só alguns exemplos.

1  Conforme é referido no Dicionário Bibliográfico Portuguez, de Inocêncio Francisco da Silva, Tomo XX, Lisboa, 
Imprensa Nacional, 1911, pp. 122 e 123.
2  O autor, Agente da Polícia de Segurança Pública, em Setúbal, sentiu a necessidade de elaborar um roteiro 
actualizado para responder às informações que lhe eram solicitadas. Fica um agradecimento especial ao autor 
pelo seu trabalho e a oferta dos roteiros.
3  Trindade, et al. (coord.), 3.as Jornadas de Toponímia de Lisboa, Lisboa, Ed. Câmara Municipal de Lisboa, 1999, 
p. 315.
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Almeida Carvalho diz que, os prédios urbanos de Setúbal foram todos numerados nos 
annos de 1826 a 18284, mas nada refere sobre a afixação dos nomes das artérias. 
Numa segunda fase, por força de legislação específica que foi surgindo, a partir 
de 1843, verificou-se uma profunda alteração. Assim, Almeida Carvalho, noutro 
apontamento, refere que a nova nomenclatura das ruas, travessas, becos, praças, largos, 
terreiros e a numeração dos diversos prédios da cidade de Setúbal foram renovados em prin-
cípio de 1865, supprimindo-se então a designação de differentes ruas, reunidas a outras, e 
ficando alterada a antiga numeração, e acrescenta: a alteração que se praticou, quanto a 
nós sem motivo justificado, e que de futuro produzirá muitas dúvidas, e talvez não poucas 
questões5, também Luiz Gonzaga do Nascimento, em 1949, viria a dizer a este 
respeito tudo tem mudado, até os nomes das antigas ruas (Nascimento, 1949, p. 11).
O registo das sucessivas alterações da toponímia reveste-se de muita importân-
cia e é, por vezes, crucial para os investigadores da História Local. Faz sentido, 
por isso, a ideia expressa por Menendez y Pelaio6, segundo o qual, onde se não con-
serva piedosamente a herança do passado, pobre ou rica, grande ou pequena, não esperemos 
que brote um pensamento original ou uma ideia dominante (Nascimento, 1949, p. 19).
Em finais do século XIX, as questões não devem ter sido poucas, o que levou o Vi-
ce-Presidente da Câmara José António Januário da Silva a elaborar, em 29 de Ju-
lho de 1891, o Roteiro da Cidade de Setúbal, oferecido com a seguinte dedicatória: À 
illustre Camara Municipal de Setúbal, da qual sou obscuro membro, offereço o insignificante 
trabalho que segue (Silva, 1891, p. 1). Este roteiro apresenta-se elaborado de forma 
a permitir uma fácil consulta e inclui: denominação, freguesia, comprimento 
dos arruamentos, locais confinantes, posição geográfica e observações, onde se 
mencionam: denominação anterior, data de criação e outras informações dignas 
de registo. Tudo indica que será, este, o primeiro roteiro de Setúbal.
No ano seguinte, José Maria da Rosa Albino (1864-1941), edita um novo rotei-
ro organizado com fins diferentes do anterior. Diz ele a abrir: Com a publicação 
d’este roteiro julgamos preencher uma lacuna e prestar um serviço aos nossos numerosos 
visitantes, indicando-lhes os edifícios e logares dignos de sua attenção, tanto da cidade 
como dos seus arrabaldes... (Albino, 1892, p. 6). As artérias são aqui agrupadas por 
tipo (Arco, Beco, Campo, Ladeira, Largo... Rua e Travessa). Acrescenta um 
conjunto de informação sobre monumentos, edifícios memoráveis, vestígios 
romanos, rochedo notável, imprensa em Setúbal, Biblioteca Municipal, censo 
da população, e termina com uma curta resenha histórica.
Após a implantação da República, o autor anteriormente citado vê-se obri-
gado a editar, em 1913, um novo roteiro, dadas as profundas alterações então 
verificadas. O mesmo viria a acontecer, depois de 1926, com nova edição em 
1928. Após a revolução de 25 de Abril de 1974, são de novo introduzidas pro-
fundas alterações na toponímia.

4  Arquivo Distrital de Setúbal, Arquivo Pessoal Almeida Carvalho, Cota 7/59.
5  Idem. 
6  Grande amigo do bibliófilo setubalense Domingos Garcia Peres (1812-1902).
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Setúbal em 1762
Há uma dúzia de anos, a curiosidade levou-me a consultar, no Arquivo Na-
cional Torre do Tombo (ANTT), os livros da “Décima” referentes a Setúbal, 
elaborados em 1762, para servirem em 1763. Constituiu deslumbramento a 
informação que verifiquei ser possível recolher naquela documentação que, 
na maior parte, não cabe no âmbito deste trabalho, sendo merecedora de 
maior atenção pelos investigadores desta época.
A “Décima” foi um imposto criado, em 1641, para prover às necessidades de defesa 
do reino7. Durante cerca de um século, teve períodos de suspensão e de desci-
da de taxa, até que D. José I, em 1762, procedeu ao seu relançamento com a 
taxa inicial de 10%, substituindo a anterior de 4,5%. Tratava-se de uma con-
tribuição que, por prudentes combinações e provadas experiências, foi considerada a 
mais igual e menos onerosa aos Povos, nos quais paga cada pessoa à proporção do que tem 
somente de dez, um, e lhe ficam nove para se sustentar8. 
Este imposto incidia sobre todos os bens, rendas, ordenados, maneios e ofícios, bem 
como sobre o dinheiro dado a juro, mas os bens eclesiásticos e os que per-
tenciam à Ordem de Santiago tinham um tratamento diferenciado, sendo 
relacionados em separado. Os bens cujos rendimentos eram aplicados em 
obras pias estavam isentos. Por força deste diferente processo de tributação, 
somente constam dos livros do lançamento da décima os prédios pertencen-
tes aos padres e a clérigos, bem como a capelas que tenham sido instituídas. 
São excluídas as igrejas, capelas, ermidas e conventos.
Através do lançamento dos juros podemos ter uma percepção de quem era o 
detentor do capital, que desempenhava a função de contrair e conceder em-
préstimos.
Os prédios são relativamente bem descritos quanto ao fim a que se destina-
vam, número de pisos, referindo se estão arrendados, devolutos ou destina-
dos à habitação do proprietário e se estão habitáveis. Assim, podemos verifi-
car que existiam:
– Número total de prédios: 1762.
– Casas, total ou parcialmente devolutas: 307.
– Casas total ou parcialmente arruinadas, em consequência do sismo de 1755: 29.
– Moradas de casas nobres (3 na Anunciada, 5 em S. Julião, 5 em Santa Maria 
e 4 em S. Sebastião): 17.
– Prédios com 2º andar: 392.
– Prédios com 3º andar (Largo dos Testos, Rua dos Sapateiros, Rua do Romeu, 
Rua de S. Julião, Rua de S. Sebastião e 2 no Largo da Ribeira): 8.
– Barracas (167 na Anunciada, 182 em S. Julião e 370 em S. Sebastião9): 719.
– 4 atafonas, 8 moinhos e 4 lagares.

7  Alvará de 26 de Setembro de 1762.
8  Idem.
9  Não são mencionadas barracas na freguesia de Santa Maria da Graça dado que o respectivo território se 
situava na sua totalidade no interior da muralha medieval e aquele tipo de habitação, na generalidade, era 
construída fora da malha urbana.
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O lançamento dos maneios permite-nos ter uma visão muito aproximada da 
actividade comercial, industrial e profissional – função pública, por conta 
própria e por conta de outrem – e, em certos casos, o motivo da inactividade.
As profissões dominantes eram as ligadas à actividade marítima e fluvial:
• Pesca: 490
• Navegação: 300
A população pesqueira residia predominantemente na freguesia de Nossa Se-
nhora da Anunciada, seguida da de São Julião, sendo residual nas de Santa 
Maria da Graça e de S. Sebastião.
As profissões ligadas à navegação residiam, na sua maioria, na freguesia de 
S. Sebastião, seguindo-se a da Nossa Senhora da Anunciada.

Termo de abertura do Livro do Traslado da Décima – Santa Maria da Graça. ANTT, Erário Régio, Contadorias 
da Corte e Estremadura, Impostos, liv. 6105 (PT/TT/ER/A/A/6105). “Imagem cedida pelo ANTT.”
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Muito interessante é a informação que podemos recolher sobre as diferentes 
profissões normalmente com duas categorias profissionais: mestre e oficial e, 
por vezes, a de aprendiz ou moço.
Dado que o lançamento da Décima era efectuado tendo por base a localização 
do imóvel, ou da residência, nos restantes casos, é possível fazer um levanta-
mento muito aproximado da toponímia, naquela época. Digo: muito aproxi-
mada, dado que artéria, onde só existissem imóveis incluídos na Relação dos 
Bens Eclesiásticos ou da Ordem de Santiago, ou traseiras de imóveis, era inexistente 
em termos fiscais (não havendo prédios sujeitos a imposto, não havia registo).
A partir dos livros de traslado da Décima das Freguesias de Nossa Senhora da 
Anunciada, São Julião, Santa Maria da Graça e São Sebastião, elaborados em 
1762, para servir no ano de 1763, foram coligidos:
• um roteiro de Setúbal (parte urbana e rústica) onde são mencionados ar-

ruamentos e os sítios localizados nos arredores, onde são assinalados com * 
os topónimos cuja denominação se mantém;

• um anuário, onde se inventariam estabelecimentos comerciais (destaque 
para a mais antiga livraria de que há notícia), profissionais independentes, 
funcionários de repartições públicas, etc.;

• como mera curiosidade consta o inventário de alcunhas de muitos dos con-
tribuintes, dado que muitos deles só seriam identificados pelo epíteto ono-
mástico;

• por fim foi incluída uma tabela de correspondência entre os topónimos ac-
tuais e os do ano em análise.

I – Roteiro
Açougues, Rua dos – Com início na Praça do Sapal e fim na Rua das Esteiras. 
†São Julião. É a actual Rua Luís de Camões.
Adiantado, Rua do – Com início na Praça da Fonte Nova e fim na Rua das 
Oliveiras. †Anunciada. É a actual Rua Paulino de Oliveira.
Agualva, Sítio de – Sítio localizado na parte mais oriental do Concelho de 
Setúbal, já muito próximo do limite com a freguesia de Marateca. †São Se-
bastião. *
Alcaçarias10 – Zona localizada a norte da Horta sem Portas. †São Sebastião. 
Ainda existe, actualmente, a Rua das Alcaçarias.
Alfândega, Postigo da – Abertura na Muralha Velha, para a Praia, situada pró-
ximo do Edifício da Alfândega. †Santa Maria. Ver: Alfândega, Travessa da.
Alfândega, Praia da – Zona da Praia, situada entre a Praia do Cais e a Travessa 
dos Enjeitados. †Santa Maria. Actualmente é parte da Avenida Luísa Todi.

10  Entre 1917 e 1928 denominou-se Rua João de Deus. Ver o artigo de Carlos Mouro “Bairro Salgado, Setúbal 
(algumas notas)” publicado na presente obra.
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Alfândega, Travessa da – Com início no Postigo da Alfândega e fim na Praça 
da Misericórdia. †Santa Maria. É a actual Rua da Velha Alfândega11. 
Algeruz, Sítio de – Sítio a norte e nascente do Vale de Ana Gomes. †São Se-
bastião. *
Algodeia, Sítio da – Zona de quintas atravessada pela estrada para Palmela 
(estrada da Algodeia, que seguia pela Baixa de Palmela), situada entre o Sítio 
do Bonfim e o Sítio do Cano. †São Julião. Corresponde, em grande parte, ao 
actual Parque da Algodeia.
Almilão, Sítio do – Sítio a nascente da Quinta do Esteval. †Anunciada. * 
Almocreves, Rua dos – Com início no Buraco de Água e fim na Rua de Santo 
António. †São Julião. Mantém a denominação12.
Álvaro Luz, Rua de – Com início na Rua de Santo António e fim na Rua dos 
Caldeireiros. O lado poente pertence a †São Julião e o nascente a †Santa Maria. *
Amoreiras, Rua das – Com início na Praça da Fonte Nova e fim no Ribeiro do 
Livramento, próximo da Porta Nova. O lado nascente pertence a †São Julião e 
o poente à †Anunciada. É a actual Rua João Eloy do Amaral13. 
Amoreiras, Travessa das – Com início na Rua das Amoreiras e fim no Rossio 
da Fonte de São Caetano. †Anunciada. Não é mencionada no Livro das Déci-
mas, possivelmente por não existirem prédios nesse arruamento, contudo é 
assinalado em cartografia da época.*
Ana Gomes, Sítio de – ver: Vale de Ana Gomes, Sítio do.
Ana Gomes, Sítio do Vale de – Ver: Vale de Ana Gomes, Sítio do.
Antão Girão, Rua de – Com início na Praça da Misericórdia e fim na Rua do 
Poço do Concelho. †Santa Maria. Mantém a denominação14.
Anunciada, Largo da – Situa-se entre a Praia e as Ruas dos Marmelinhos, da 
Cruz e do Fraião. O lado nascente pertence a †São Julião e o poente à †Anun-
ciada. É a actual Praça Teófilo Braga15.
Apóstolos, Travessa dos – Com início na Rua do Pinhana e fim no Terreiro de 
Santa Maria. †São Sebastião. *
Aranguez, Sítio de – Local situado a nascente da Estrada de S. João e limitado 
a sul pela Muralha Nova. †São Sebastião. *
Azeda, Sítio da – Localizado a Sul do Sítio do Xarafe. †São Sebastião. *
Barrocas, Sítio das – Localizado entre o Baluarte de São Domingos e a Praia 
das Fontainhas. †São Sebastião. Corresponde aos topónimos actuais de Rua, 
Beco e Escadas das Barrocas.  

11  A alteração deve ter tido lugar quando se efectuou a demolição do edifício da antiga Agência da Caixa Geral 
de Depósitos e o consequente alargamento da travessa, por volta de 1960.
12  A denominação anterior terá sido Rua dos Ferradores (Silva, 1891, s.n.p.).
13  Passou, em 15 de Fevereiro de 1911, a Rua Alberto Costa e a Rua João Eloy do Amaral, em 3 de Novembro de 
1927 (Mouro e Pena, 2007, pp. 94 e 98).
14  A sua denominação vem desde o século XVII e tem origem no facto de ali ter residido nessa época, o médico 
municipal Dr. Antão Girão (Alcochete, cerca de 1555 – Setúbal, ?).
15  Renomeado Largo Francisco Ferrer, em 6 de Outubro de 1910, (Mouro e Pena, 2007, pp. 30 e 64). No Rotei-
ro de 1928 já vem mencionada a actual denominação.
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Boa Vista, Rua da – Com início no Largo da Fonte Nova e fim no Outeiro da 
Saúde. †Anunciada. É a actual Rua José Adelino dos Santos16.
Bolota, Sítio do Cabeço de – Ver: Cabeço de Bolota, Sítio de.
Bonfim, Largo do – ver: Bonfim, Sítio do
Bonfim, Sítio do – Sítio que se estende a norte dos Baluartes de Jesus e do So-
corro, limitado a nascente por hortas, e a poente pelo Ribeiro do Livramento. 
O lado nascente pertence a †São Sebastião e o lado poente a †São Julião. É o 
actual Parque do Bonfim.
Brancanes, Sítio de – Zona envolvente do Convento de Nossa Senhora dos 
Anjos de Brancanes. †Anunciada. *
Brás Martins, Rua de – Com início no Outeiro do Forte e fim na Rua do Rei. 
†São Sebastião. *
Buraco de Água17 – Com início no Largo do Sapal e fim no postigo com a 
mesma designação. †São Julião. Corresponde à actual Rua Tenente Valadim. 
Cabeço de Bolota, Sítio de – Sítio localizado a sul do Sítio da Manteigada. 
†São Sebastião. *
Cachofarra, Sítio da – Sítio da zona oriental, na Estrada da Graça. †São Se-
bastião. *
Cães, Sítio de Vale de – ver: Vale de Cães, Sítio de.
Caiada, Sítio da – Sítio localizado a nascente do Sítio da Azeda. †São Sebastião.*
Cais, Praia do – Lado nascente da Praia, situado junto ao Baluarte da Con-
ceição. †São Sebastião. Corresponde ao lado nascente da Avenida Luísa Todi, 
próximo do antigo Quartel do Regimento de Infantaria nº 11.
Caldeireiros18, Rua dos – Com início na confluência das Ruas do Romeu, das 
Douradas e dos Esparteiros e fim na Praça da Misericórdia. A parte nascente 
pertence a †Santa Maria e a restante a †São Julião. É a actual Rua Álvaro Cas-
telões.
Canas Verdes, Rua das – Com início no Largo de Santa Maria e fim na Rua 
de São Sebastião. †Santa Maria. Corresponde à parte Norte da actual Rua Dr. 
António Joaquim Granjo19. Ver: Postigo do Carvão, Rua do.
Canastras, Rua das – Com início na Praça da Ribeira e fim na Travessa do 
Postigo da Pedra. †São Julião. É a actual Rua José António Januário da Silva.
Canelas, Sítio do Poço de – ver: Poço de Canelas, Sítio do.
Canes, Sítio de – Situado na parte mais oriental da freguesia de †São Sebastião.*
Cano, Sítio do – Zona localizada a poente da Estrada de Palmela que corria 
junto do Aqueduto dos Arcos. †São Julião. Corresponde em grande parte ao 
lado nascente da Quinta de Montalvão.

16  Foi anteriormente Rua da Bela Vista e Rua Dr. Carlos Botelho Moniz.
17  O topónimo tem origem no nome do postigo existente na primeira cintura de muralhas e era assim de-
signado por ali existir a “arca de água” onde era armazenada a água que ali chegava através do “aqueduto dos 
arcos”, vulgo “cano”.
18  Anteriormente Rua das Tabernas, segundo Almeida Carvalho, PT/ADSTB/PSS/APAC/P/0190/m0004.
19  No roteiro de 1928 já assim aprece designada, anteriormente era Rua de São José.
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Carmo, Largo do (ou Terreiro) – Situado a norte da Praia do mesmo nome, 
frente à Igreja do Carmo, na confluência da Rua do Carmo e da Travessa do 
Carmo. †São Julião. *
Carmo, Praia do – ver: Seixal, Praia do
Carmo, Rua do – Com início no Largo do Carmo e fim no Largo da Anuncia-
da. †São Julião. É a actual Rua 19 de Abril.
Carmo, Travessa do – Com início no Largo do Carmo e fim na Rua das Amo-
reiras. †São Julião. *
Carrança, Travessa do – Com início na Praia do Carmo e fim na Rua Direita. 
†São Julião. Mantém a denominação
Carvão, Postigo – Abertura na Muralha Velha, para a Praia. †São Sebastião. 
Ver: Postigo do Carvão, Rua do, e, também: Canas Verdes, Rua das.
Castelo Velho, Sítio do – Sítio localizado a norte, próximo do Convento de 
Brancanes, junto do Forte de São Luís Gonzaga. †Anunciada. Actualmente faz 
parte do Bairro da Reboreda.
Castelo, Sítio do – Zona envolvente do Castelo de São Filipe. †Anunciada. *
Cavaleiros, Rua dos – Com início no Largo de Santa Maria e fim na Rua de 
São Sebastião. †Santa Maria. Corresponde ao lado Norte da actual Rua Pereira 
Cão20.
Cerejeiras, Sítio do Vale de – ver: Vale de Cerejeiras, Sítio do.
Charneca, Sítio da – Denominação muito vasta que parece referir-se à parte 
oriental do concelho, que não tinha outras denominações específicas. †São 
Sebastião.
Chimenes, Travessa do – Com início na Rua do Passadiço e fim no início do 
Postigo de Santa Catarina. †São Julião. É actual Rua do Ximenes.
Chimenes, Terreiro21 – Não é referido.
Cobro, Sítio do Vale de – ver: Vale de Cobro, Sítio de 
Coina, Buraco de – Abertura na Muralha Nova, situada no fim da rua do mes-
mo nome, por onde se efectuava a ligação à estrada de Azeitão. †Anunciada. 
Corresponde a parte da actual Rua Batalha do Viso.
Coina, Rua de – Com início no Largo da Fonte Nova e fim no Buraco de Coina. 
†Anunciada. É a actual Rua da Brasileira22.
Conceição, Ponte da – Ver: Jesus, Ponte de.
Corpo Santo, Travessa do – Com início no Largo de Santa Maria e fim na Rua 
do Poço do Concelho. †Santa Maria. *

20  Anteriormente Rua das Farinhas. Passou, em 1912, a chamar-se Rua Rodrigo Soriano e, em 1927, Rua Pe-
reira Cão. 
21  Os roteiros que vêm a ser mencionados referem a existência do Terreiro do Ximenes, que anteriormente 
se terá chamado “Terreiro dos Arrastados”. No Livro de Lançamento das Décimas não é mencionado, mas já 
existia certamente.
22  Já assim mencionada em 1891 (Silva, 1891, s.n.p.). A actual denominação tem origem no facto de ali ter 
residido Ana Joaquina da Conceição (Lisboa, 1735 – Setúbal, ?), viúva de Manuel José Ferreira (Porto, 1725 – 
Setúbal, 1794), “brasileiro de torna-viagem”, que aparece no Livro da Décima como “homem de negócios”. 
Note-se que a Quinta da Brasileira, no Viso, foi também propriedade deste casal. 
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Correio, Travessa do – Com início no Largo de Santa Maria e fim na Rua do 
Poço do Concelho. †Santa Maria. É a actual Rua Luís Sardinha.
Cruz, Rua da – Com início no Largo da Anunciada e fim no Terreiro dos Tes-
tos. †Anunciada. É a actual Rua Frei Agostinho da Cruz23.
Cruz, Travessa da – Com início na Praça da Palha e fim na Rua de Matias 
Seabra. †São Sebastião. Possivelmente terá desaparecido com a construção 
do Caminho-de-ferro. 
Cruz do Peixe, Sítio da – Localizado entre a Azeda e o Poço Mouro. † São 
Sebastião. Actualmente ainda existe a Azinhaga da Cruz do Peixe.
Cruz Vermelha, Sítio da – Não foi possível localizar.
D. Francisca, Travessa de – Com início na Rua dos Cavaleiros e fim na Rua 
das Canas Verdes. †Santa Maria. É a actual Travessa de São José24.
D. Inês, Sítio do Vale de – ver: Vale de D. Inês, Sítio do
Dançantes, Travessa dos – Com início no Largo do Sapalinho e fim por trás 
do Corpo da Guarda. †São Julião. *
Direita de Tróino, Rua – Com início junto à ponte da Porta Nova e fim na 
Praça da Fonte Nova. O lado nascente, até ao Largo da Anunciada, pertence a 
†São Julião e o poente à †Anunciada. É a actual Rua de Fran Paxeco.25

Direita, Rua – ver: Direita de Tróino, Rua
Douradas, Rua das – Com início na Rua dos Almocreves e fim na confluência 
das Ruas do Romeu, dos Caldeireiros e a dos Esparteiros. †S. Julião. Corres-
ponde ao lado norte da actual Rua dos Correeiros.
Eira da Cal, Sítio da – Local situado a norte do Baluarte da Anunciada. 
†Anunciada. Corresponde, em parte, à actual Rua Acácio Barradas.
Eito, Rua do – Com início na Rua Francisco Pereira e fim na Porta do Sol. 
†São Sebastião. * 
Enjeitados, Postigo dos – Abertura na Muralha Velha, para a Praia, que dava 
acesso à Praça da Misericórdia. †Santa Maria. É a actual Rua da Sociedade 
Musical Capricho Setubalense26. 
Esparteiros, Rua dos – Com início na Praça da Ribeira e fim na confluência 
das Ruas dos Caldeireiros, das Douradas e do Romeu. †S. Julião. Corresponde 
ao lado sul da actual Rua dos Correeiros.
Esteiras, Rua das – Com início na Rua dos Mercadores e fim na Rua dos Al-
mocreves. †São Julião. É a actual Rua Dr. Estêvão de Vasconcelos.
Estrela, Sítio do Forte da – ver: Forte da Estrela, Sítio do.

23  Em 1913 (Albino, 1913, p. 11), aparece como Rua Heroes de Chaves. O Roteiro de 1953 já menciona a nova 
denominação.
24  Já aparece com esta denominação em 1891 (Silva, 1891, s.n.p.).
25  Em 1913 (Albino, 1913, p. 19), denominava-se Rua 25 de Março. Passou a denominar-se Rua de Fran Paxeco, 
em 17 de Setembro de 1953. No Roteiro de 1965 ainda figura com a denominação anterior, contudo a planta 
incluída no mesmo já refira o novo topónimo.
26  Nos roteiros de 1891 (Silva, 1891, s.n.p.) a 1913 (Albino, 1913, p. 12) é referida como Travessa do Hospital; no 
de 1928 (Albino, 1928, p. 32) já aparece com a actual denominação.
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Faleiro, Rua do – Com início no Largo da Fonte Nova e fim na Rua das Olivei-
ras. †Anunciada. É a actual Rua Deputado Henrique Cardoso.
Fantasia, Terreiro da – Entre a Praia das Fontainhas e a Ladeira das Fontes. 
†São Sebastião. É o actual Beco da Fantasia. 
Farinhas, Postigo das – Abertura na Muralha Velha, para a Praia, †Santa Ma-
ria. Ver: também: Postigo das Farinhas, Rua do. 
Farinhas, Travessa das – Com início no Postigo das Farinhas e fim no Postigo 
do Carvão. †Santa Maria. *
Ferradores, Rua dos – Ver: Almocreves, Rua dos.
Ferreiro, Travessa do – Com início na Rua de Santo António e fim na Traves-
sa da Portuguesa. †Santa Maria. *
Fontainhas, Praia das – Troço da Praia, a nascente da Praia do Cais. †São 
Sebastião. Corresponde, aproximadamente, ao início da Avenida Luísa Todi 
(lado nascente).
Fonte Nova, Praça da – Na confluência da Ruas de Coina, do Adiantado, do 
Faleiro, de São Francisco, do Poço, Direita de Tróino, das Amoreiras e da Boa 
Vista. †Anunciada. É a actual Praça Machado Santos27.
Fonte de S. Caetano, Rocio28 da – Entre o Ribeiro do Livramento e o Outeiro 
da Saúde. A parte nascente pertence à freguesia de †São Julião e a poente à 
da †Anunciada. Corresponde à actual Avenida dos Combatentes da Grande 
Guerra29.
Fontes, Ladeira das – Com início no Terreiro do Forte e fim na Rua do Forte. 
†São Sebastião. É a actual Ladeira das Fontainhas30.
Forno, Rua do – Com início na Rua de São Sebastião e fim na Rua do Pinhana. 
†São Sebastião. É a actual Rua da Paz31.
Forte, Rua do – Com início no Outeiro do Forte e fim na Rua de São Domin-
gos. †São Sebastião. *
Forte, Terreiro do – Fica na confluência da Praia das Fontainhas com a Ladei-
ra das Fontes. †São Sebastião. É o actual Largo do Terreiro do Forte.
Forte, Outeiro do – Na confluência da Ladeira de São Sebastião com a Rua do 
Forte. †São Sebastião. É o actual Largo dos Defensores da República. 
Forte da Estrela, Sítio do – Zona a nordeste do Sítio de Aranguez, onde se 
situava o Forte do mesmo nome. †São Sebastião. No local existe actualmente 
a Ladeira do Forte da Estrela.

27  Praça Machado Santos, em 16 de Novembro de 1910. Passou a Praça França Borges, em 16 de Janeiro de 1917 
(Mouro e Pena, 2007, pp. 30, 51 e 94). Passou, novamente, a Praça Machado Santos em 3 de Novembro de 1927.
28  Não foi actualizada a grafia.
29  Nos Roteiros de 1891 (Silva,1891, s.n.p.) e 1892 (Albino, 1892, pp. 16 e 17) aparece como Rua de São Caeta-
no. Passou a denominar-se Avenida Mariano de Carvalho, em Agosto de 1905, e Heliodoro Salgado, em 15 de 
Fevereiro de 1911 (Mouro e Pena, 2007, po. 29 e 30). Assim aparece em 1913 (Albino, 1913) embora, ainda seja 
referida como Avenida Mariano Carvalho no roteiro de 1928. 
30  Aparece em todos os roteiros, desde 1891, com esta denominação.
31  O topónimo “Forno” tem origem no facto de existir, nesta rua, um forno de cozer pão, pertencente à Or-
dem de Santiago. A nova denominação aparece, pela primeira vez em 1913 (Albino, 1913, p. 15).
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Fraião32, Rua do – Com início no Terreiro dos Testos e fim no Largo da Anun-
ciada. †Anunciada. É a actual Rua 26 de Setembro.
Fraião, Travessa do – Tem início na Praia e fim na Rua das Amoreiras. †Anun-
ciada. É a actual Travessa do Forno.
Francisco Pereira33, Rua de – Com início no Postigo do Cais e fim na Rua de 
São Sebastião. †São Sebastião. *
Frei Gaspar, Travessa de – Com início na Praia e fim na Praça da Misericór-
dia. †Santa Maria. *
Gaspar Agostinho, Travessa de – Com início na Travessa de Jorge de Aquino 
e fim na Rua das Canas Verdes. †Santa Maria. *
Gonçalo José de Campos34, Travessa – Com início na Rua de São Sebastião e 
fim na Porta do Sol. †São Sebastião. É a actual Travessa do Gonçalo35.
Gralhal, Sítio do – Situado a Poente de Setúbal junto à Estrada para Azeitão. 
†Anunciada. É o actual sítio do Grelhal.
Granja, Rua da – Tem início na Rua do Adiantado e fim na Rua das Oliveiras. 
†Anunciada. É a actual Rua Jacob Queimado.
Grilos36, Travessa dos – Com início na Praça da Palha e fim na Rua de Matias 
Seabra. †São Sebastião. É a actual Travessa da Boa Hora.
Grou, Sítio de Vale de – ver: Vale de Grou, Sítio de. 
Herdade, Rua da – Com início no Terreiro do Marquês e vai até à Muralha 
Nova. †Anunciada. É a actual Rua dos Mártires da Pátria37.
Jesus, Ponte de – ou Ponte da Conceição, ponte sobre o Ribeiro do Livra-
mento situada entre a muralha velha e a muralha nova. †São Julião. Corres-
ponde ao início da actual Avenida 5 de Outubro (lado poente)
João Galo, Rua de – Com início na Rua de São Sebastião e fim no Postigo do 
mesmo nome. †Santa Maria. É a actual Rua dos Mareantes38.
João Galo, Travessa de – Com início junto do Postigo da Alfândega e fim na 
Rua de João Galo. †Santa Maria. *
João Galvão, Beco de – Situado na Calçada da Ponte de São Sebastião. †São 
Sebastião. *

32  Ou do Frajão, ou Frayão, depois Rua do Feijão – PT/ADSTB/PSS/APAC/P/0022/m0005. Frajão, ou Fraião, 
era apelido de uma família originária de Grândola. No ano em análise aparece João António Frayão, como 
barbeiro (ver mais à frente no “Anuário”).
33  A sua denominação poderá estar ligada a Francisco Pereira de Azevedo e Orta que aí residia em 1762.
34  Cavaleiro da Ordem de Cristo. Baptizado na freguesia de S. Pedro de Alcântara, Lisboa, filho Estêvão Serras 
de Campos e de Arcângela Machado de Sousa. Sobrinho António Gomes Serras, freire da Ordem de Santiago, 
e prior de São Sebastião. Gonçalo “herdou de seu tio muita fazenda”. Casou com Maria Águeda de Faria, na-
tural do Socorro, e tiveram 4 filhos, uma casou com Heitor Botelho de Moraes Sarmento, guarda-mor do sal, 
padrinho de baptismo de Bocage.
35  A actual denominação estará, possivelmente, relacionada com Gonçalo José de Campos que aí residia.
36  A denominação deve-se à proximidade do Convento de Nossa Senhora da Boa Hora, cujos frades eram 
vulgarmente conhecidos por “Grilos”.
37  Desde 18 de Agosto de 1920 (Mouro e Pena, 2007, p. 68).
38  Deliberação da Comissão de Toponímia, de 27 de Março de 1963, a pedido dos moradores. A prostituição 
havia sido ilegalizada a partir de 1 de Janeiro desse ano e essa rua era a que se destinava ao exercício daquela 
actividade.
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Jorge de Aquino39, Travessa de – Com início na Rua de São Sebastião e fim no 
Terreiro de Santa Maria. †Santa Maria. *
Ladeira das Fontes, Largo da – Não localizado. † S. Sebastião
Laje, Sítio da – Não localizado. †Anunciada.  
Ligeiro40, Rua do - Com início na Rua do Poço e fim na Rua das Oliveiras. 
†Anunciada. *
Lobas41, Travessa das – Com início na Rua dos Sapateiros e fim na Praia. †São 
Julião. *
Lobas, Beco das – Situado do lado poente da Travessa do mesmo nome. †São 
Julião. *
Machadas, Rua das – Situado entre a Rua de São Sebastião e a Travessa das 
Mosqueiras. †Santa Maria. Corresponde ao actual Largo Joaquim António de 
Aguiar42.
Manteigada, Sítio da – Sítio localizado a Norte do Sítio do Cabeço de Bolota. 
†São Sebastião. Actualmente vulgarizou-se como Manteigadas.
Maria Ferreira, Sítio de – ver: Vale de Maria Ferreira, Sítio de.
Marmelinhos, Rua dos – Com início no Largo da Anunciada e fim junto ao 
Ribeiro do Livramento. †São Julião. É a actual Rua António Maria Eusébio43.
Marquês, Rua do – Com início no Terreiro do Marquês e fim na Praia do Sei-
xal. †Anunciada. É a actual Travessa do Seixal.
Marquês, Terreiro do – Na confluência das Ruas do Poço, do Moscacho e da 
Herdade. †Anunciada. É o actual Largo António Joaquim Correia, foi ante-
riormente conhecido como Largo da Palmeira.
Matias Seabra, Rua de – Com início na Ladeira de São Sebastião e fim na Rua 
de São Domingos. †São Sebastião. É a actual Rua Gonçalo de Abreu.
Matias Seabra, Travessa que vai de Palhais para a Rua de – Com início na 
Praça da Palha e fim na Rua de Matias Seabra. †São Sebastião. É a actual Tra-
vessa do Funga.
Mercadores, Rua dos – Com início na Praça da Ribeira e fim na Praça da Mi-
sericórdia. †Santa Maria, o lado nascente) e †São Julião (o restante). É a actual 
Rua Dr. Paula Borba44.

39  A sua denominação deve ter origem em Jorge de Aquino e Brito que ali residia e foi Escrivão da Tábula da 
Dízima da Mesa Mestral da Ordem de Santiago, em Setúbal, ou seu pai que tinha o mesmo nome e desempe-
nhou as mesmas funções.
40  Aparece grafado como “Logeiro”, mas parece tratar-se de gralha.
41  Este topónimo deve ter origem no apelido “Loba”, feminino de “Lobo”, usado em indivíduos do sexo 
feminino. Em 1762, na Travessa de Santa Catarina residia (muito próximo desta travessa) Joana da Cruz Loba.
42  Em 1837, com a demolição de uns casarões do lado nascente da rua, foi criado o Largo das Machadas – (PT/
ADSTB/PSS/APAC/P/0110/m003). Passou a ter a denominação actual em 15 de Fevereiro de 1911 (Mouro e 
Pena, 2007, p. 82).
43  Desde 5 de Junho de 1912 (Mouro e Pena, 2007, p. 86).
44  Anterior Rua dos Ourives. Nos roteiros, a partir de 1891, era Rua Serpa Pinto e começava na Rua da Mise-
ricórdia e findava na Praça do Bocage. No Roteiro de 1958 já o lado nascente consta como Rua Dr. Paula Borba 
e o poente como Rua Serpa Pinto.
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Misericórdia, Praça da – Na confluência das Ruas dos Mercadores, de São 
Sebastião, de Antão Girão e Caldeireiros e Travessas da Alfândega e da Portu-
guesa. †Santa Maria. Corresponde ao actual Largo da Misericórdia45.
Mitrena, Sítio da – ver: Motrena, Sítio da.
Moscacho, Praia do – Parece tratar-se da zona da Praia situada entre a Rua 
do Marquês e o Terreiro dos Testos. †Anunciada. Actualmente faz parte da 
Avenida Luísa Todi.
Moscacho46, Rua do – Com início no Terreiro dos Testos e fim no Terreiro do 
Marquês. †Anunciada. É a actual Rua João Soveral47

Mosqueiras48, Travessa das – Com início na Rua das Machadas e fim na Rua 
do Pinhana. †São Sebastião. É a actual Rua das Mosqueiras49.
Motrena, Sítio da – Sítio localizado no extremo oriental do istmo situado na 
entrada dos esteiros situados próximo do Sítio da Gâmbia. †São Sebastião. A 
denominação actual é Mitrena.
Moura Encantada, Beco da – Situado na Porta do Sol. †São Sebastião. É o 
actual Beco da Moura50.
Mouro, Sítio do Poço de – ver: Poço de Mouro, Sítio de.
Mulatas, Sítio de Vale de – ver: Vale de Mulatas, Sítio de.
Muralha Velha – Denominação usada quando se pretende referir à muralha 
do século XIV, o verdadeiro aglomerado urbano intramuros.
Muralha Nova – É a segunda cintura de muralhas, começada a construir nos 
finais do século XVII e que aumentou consideravelmente a área urbana.
Nenhures51, Travessa de – Com início na Rua dos Almocreves e fim junto aos 
Paços do Concelho. †São Julião. *
Oleiros, Rua Velha dos – Com início na Rua do Forte e fim na Rua do Rei. 
†São Sebastião. É a actual Rua da Alegria52.
Olhos de Água, Sítio dos – Sítio da zona ocidental da Vila, situado próximo 
do Castelo Velho. †Anunciada. Actualmente Casal das Figueiras, onde existe 
a Travessa dos Olhos d’Água. 
Oliveiras, Rua das – Com início na Rua de São Francisco e fim na Rua de 
Coina. †Anunciada. *

45  No século XVI – Visitação de D. Jorge de Lencastre a Setúbal, em1510 - aparece referido como Praça do Espírito 
Santo (Samtispirito). Os roteiros anteriores a 1973 referem esta artéria como Rua da Misericórdia e, só a partir 
daquele ano mencionam como Largo da Misericórdia.
46  Assim denominada por aí ter residido João Rodrigo Moscacho, segundo Almeida Carvalho PT/ADSTB/
PSS/APAC/P/0043/m0004.
47  Já assim aparece no Roteiro de 1891 (Silva, 1891, s.n.p.). Poderá ter esta denominação por aí ter vivido e 
falecido, em 13 de Dezembro de 1895, o Dr. João Evaristo Aires do Soveral, médico-cirurgião, irmão do Dr. 
Francisco Joaquim Aires do Soveral, médico, que deu o nome ao Largo da Ribeira Velha.
48  Apelido de família que, em Setúbal veio, pelo menos, até ao século XIX.
49  A denominação deve ter origem em senhoras de apelido Mosqueira que aqui residiriam, pertencentes a 
uma família originária de Alcochete.
50  Todos os roteiros, desde 1891, referem esta denominação
51  No livro da Décima de 1762 não há uma referência directa a esta Travessa, mas aparece um prédio situado 
no Largo do Sapal “que passa à Travessa de Nenhures” o que faz supor a não existência da actual Rua do Concelho.
52  Aparece, pela primeira vez, com esta denominação em 1913 (Albino, 1913, p. 5).
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Paço (chamado do Duque), Largo do – Situa-se a sudoeste da Praça do Sapal. 
†São Julião. Com a demolição das construções situadas do lado nascente pas-
sou a integrar a actual Praça do Bocage.
Padre Manuel dos Santos, Travessa do – Com início na Rua de Santo Antó-
nio e fim na Travessa da Portuguesa. †Santa Maria. *
Palha, Praça da – Praça situada entre a Muralha Velha (Porta da Vila) e o Con-
vento dos Grilos. †São Sebastião. Corresponde às actuais Praça General Luís 
Domingues e Praça do Quebedo53.
Palhais, Largo de – Ver: Palha, Praça da.
Palhavã54 – Arrabalde situado a poente de Tróino, junto à Muralha Nova. 
†Anunciada. Mantém a denominação genérica abrangendo vários arruamentos. 
Pandeiro, Rua do – Com início na Rua do Adiantado e fim na Rua das Olivei-
ras. †Anunciada. *
Parreira, Rua da – Com início na Rua do Forte e fim na Rua do Rei. †São Se-
bastião. É a actual Rua Gil Vicente. 
Passadiço, Rua do55 – Com início na Praça do Sapal e fim no Passadiço. †São 
Julião. É a actual Rua de Bocage56.
Pasteleiro57, Travessa do – Com início no Postigo de Santa Catarina e fim no 
Largo do Sapalinho. †São Julião. Mantém a denominação
Pasteleiro, Travessa do – Com início junto ao Postigo da Pedra e fim na Rua 
dos Mercadores. O lado direito, vindo da Praia, pertence †Santa Maria e o 
lado esquerdo a †São Julião. É a actual Travessa do Postigo da Pedra58.
Pega Manca, Sítio da – Entre o Sítios de Santas e o da Manteigada. †São Se-
bastião. *
Peixe, Sítio da Cruz do – ver: Cruz do Peixe, Sítio da
Penedo, Praia do – Denominação do extremo ocidental da Praia. †Anunciada. 
Corresponde à actual Quinta da Saboaria.

53  Segundo nota do roteiro de 1891 (Silva, 1891, s.n.p.), anteriormente foi denominada por Praça de S. Bernar-
do e por Praça de Palhais. O espaço foi dividido nas duas Praças em 1926.
54  Denominação que já aparece no século XVI – Visitação de D. Jorge de Lencastre a Setúbal, em 1510.
55  Não é mencionada no lançamento da décima.
56  Aberta em 1905 com a demolição de um troço da muralha do Século XIV. Durante escassos meses foi deno-
minada Rua Henrique Pereira, antes de tomar a actual designação (Mouro e Pena, 2007, p. 36)
57  A sua denominação deve-se, certamente, ao facto de aí residir, em 1762, o “mestre pasteleiro” Manuel da 
Costa.
58  Segundo o Roteiro de 1891 (Silva, 1891, s.n.p.), Travessa do Pasteleiro é a denominação da actual Travessa da 
Misericórdia e pertence à freguesia de Santa Maria. No “Lançamento da Décima”, que se vem seguindo, tanto 
a Freguesia de São Julião, como a de Santa Maria, consideram a Travessa do Pasteleiro como sendo a artéria 
que estabelece o limite das duas freguesias (lado nascente pertencendo a Santa Maria e o poente a S. Julião) e a 
Travessa do Postigo da Pedra pertencendo, na totalidade, a Santa Maria. Segundo o que se verifica actualmente, 
tal não faz sentido, pelo que admitimos duas hipóteses: 1ª Houve erro e os nomes estão trocados; 2ª A Travessa 
do Postigo da Pedra não era a artéria que hoje tem esse nome, mas sim a actual Travessa da Misericórdia. Op-
tou-se por considerar o constante no “Lançamento da Décima”, não excluindo a possibilidade de, quem o fez, 
ter trocado os nomes destas duas travessas. 
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Pinhana59, Rua do – Com início na Rua de São Sebastião e fim na Rua do Forno. 
†São Sebastião. É a actual Rua Francisco Augusto Flamengo60.
Poço, Rua do – Com início no Largo da Fonte Nova e fim no Terreiro do Mar-
quês. †Anunciada. É a actual Rua Vasco da Gama. 
Poço de Canelas, Sítio do - A Norte do Bonfim, entre o Quadrado e a Algo-
deia. †São Julião. Actualmente ainda existe, no Bairro do Liceu, a Quinta do 
Poço de Canelas.
Poço do Concelho, Rua do – Com início na Rua Antão Girão e fim junto à Tra-
vessa do Corpo Santo. †Santa Maria. É o actual Largo do Poço do Concelho61.
Poço do Concelho, Travessa do – Com início no Largo de Santa Maria e fim na 
Rua do Poço do Concelho. †Santa Maria. *
Poço de Mouro, Sítio de – Zona a nascente do Vale da Rosa. †São Sebastião. 
Mantém a denominação62.
Ponte de São Sebastião, Calçada da – Com início na Praia do Cais e fim na La-
deira da Ponte de São Sebastião. †São Sebastião. É a actual Ladeira da Ponte 
de São Sebastião.
Porta do Sol – Abertura na Muralha Velha para a Praia do Cais, a mesma de-
nominação seria extensiva à rua que seguia até à Rua de São Sebastião. †São 
Sebastião. Actualmente Ladeira da Porta do Sol.
Porta Nova – Abertura da Muralha Velha no extremo da Rua dos Sapateiros, 
permitia o acesso a Rua Direita de Tróino. †São Julião. Corresponde ao extre-
mo poente da Rua Augusto Cardoso. †São Julião.
Portuguesa, Travessa da – Com início na Praça da Misericórdia e fim na Rua 
Padre Manuel dos Santos. †Santa Maria. Mantém a denominação63.
Possoilos, Sítio de – Situado entre o Vale de Mulatas e o Vale de Ana Gomes. 
†São Sebastião. *
Postigo da Pedra, Travessa do – Com início no Postigo da Pedra e fim na Pra-
ça da Misericórdia. †Santa Maria. É a actual Travessa da Misericórdia64.
Postigo das Farinhas, Rua do – Com início no Postigo das Farinhas (ver) e fim 
na Rua de São Sebastião. †Santa Maria. Corresponde à parte Sul da actual Rua 
Pereira Cão65.
Postigo de São Cristóvão – ver: São Cristóvão, Postigo de.
Postigo do Carvão, Rua do – Com início no Postigo do Carvão e fim na Rua 
de São Sebastião. †São Sebastião. Corresponde à parte Sul da Rua Dr. António 
Joaquim Granjo66. Ver: Canas Verdes, Rua das.

59  No século XVI, é frequente encontrar, nos assentos paroquiais, referências a vários indivíduos com este 
apelido.
60  Já assim aparece no roteiro de 1892 (Albino, 1892, pp. 14 e 15).
61  Já assim aparece no roteiro de 1891 (Silva, 1891, s.n. p.).
62  Já assim era chamado em 1503 – PT/ADSTB/PSS/APAC/L/0003/m0003.
63  Actualmente, parte desta Travessa é o Largo Associação Socorros Mútuos Setubalense. 
64  Ver nota de rodapé nº 58.
65  Anteriormente Rua das Farinhas e Rua do Postigo do Ouvidor – PT/ADSTB/PSS/APAC/P/0047/m0003. 
Passou, em 1912, a chamar-se Rua Rodrigo Soriano e, em 1927, Rua Pereira Cão.
66  No roteiro de 1928 já assim aprece designada; anteriormente era Rua de São José.
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Postigo do Cais – Abertura na Muralha Velha, para a Praia do Cais; permite 
o acesso à Rua Francisco Pereira. †São Sebastião. Corresponde ao local onde, 
actualmente, tem início a Travessa do Postigo do Cais.
Postigo dos Enjeitados – Ver: Enjeitados, Postigo dos.
Pote de Água, Sítio do – Situado a nascente da Vila, próximo da Manteigada. 
†São Sebastião. Ainda existe actualmente a Rua do Pote de Água.
Praia – Tem início nas Fontainhas e fim no Penedo. †São Sebastião, †São Ju-
lião †Santa Maria, e †Anunciada67. É a actual Avenida Luísa Todi.
Quadrado68, Sítio do – A Norte do Bonfim, entre a Azeda e o Poço de Canelas. 
†São Sebastião, †São Julião. Corresponde a uma vasta zona que actualmente 
é conhecida por Várzea.
Quebra Costas, Rua do – Com início na Praia das Fontainhas e fim na Ladei-
ra das Fontes. †São Sebastião. *
Rainha69, Terreiro da – Na Confluência da Rua do Rei e da Travessa da Rai-
nha. †São Sebastião. É o actual Largo 28 de Janeiro.70

Rainha, Travessa da – Com início na Ladeira de São Sebastião e fim no Ter-
reiro da Rainha. †São Sebastião. É a actual Travessa de São Domingos.
Rei71, Rua do – Com início no Terreiro da Rainha e fim na Ladeira de São 
Sebastião. †São Sebastião. É a actual Rua José Fontana72.
Rei, Terreiro do – Não localizado, possivelmente, já não existirá. †São Sebas-
tião.
Ribeira73, Praça da – Praça situada junto ao Postigo do mesmo nome, fica na 
confluência da Travessa de São Julião, da Rua das Canastras e da Rua dos Mer-
cadores. †São Julião. É o actual Largo Dr. Francisco Soveral.
Ribeira, Praia da – Troço da Praia situado entre o Postigo da Ribeira e Postigo 
de São Cristóvão. †São Julião. Actualmente faz parte da Avenida Luísa Todi.
Romão Dias, Rua de – Com início na Travessa Francisco Pereira e fim na Rua 
do Postigo do Carvão. †São Sebastião. *
Romeu, Rua do – Com início no Largo do Sapal e fim no início da Rua das 
Douradas. †São Julião. Mantém a denominação74.
Rosa, Sítio da Vale da – ver: Vale da Rosa, Sítio do.
Sancha Cega, Sítio de – Situado nas proximidades do Sítio de Vale de Cobro. 
†São Sebastião. Corresponderá actualmente ao Bairro Afonso Costa.

67  Denominação genérica dada a toda zona ribeirinha extramuros. Em 1895 passou a denominar-se Avenida 
Todi e, em 1932, Avenida Luísa Todi.
68  Topónimo com origem no Ribeiro do Quadrado.
69  Refere-se à Rainha reinante – D. Mariana Victória de Bourbon (1718-1781), esposa de D. José I.
70  Foi alterada a denominação em 15 de Fevereiro de 1911.
71  É o rei D. José I.
72  Alteração da denominação em Outubro de 1910.
73  Ou Ribeira do Pescado. A actual denominação teve lugar em 1911.
74  Segundo um processo da inquisição de 1686 – PT/TT/TSO/IL/28/8273/m0023 –, aparece uma moradora 
na Rua do Romeu. O roteiro de 1891 (Silva, 1891, s.n.p.) menciona esta artéria como Rua do Romeu, mas refere 
que, anteriormente, seria Rua de Gonçalo Vaz. O roteiro de 1928 menciona esta Rua como de Frederico Nasci-
mento, mas o de 1965 volta a mencioná-la como Rua do Romeu. 
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Santa Catarina, Postigo de – Nome por que era designada a primeira aber-
tura da Muralha Velha, do lado norte, vindo de poente para nascente. Por esse 
motivo era, também, denominada a rua que aí tinha início e findava junto à 
Rua do Ximenes. †São Julião. É a actual Rua de Santa Catarina75.
Santa Maria, Largo de – Na confluência das Ruas das Canas Verdes e dos 
Cavaleiros e Travessas do Correio, de Santa Maria, do Poço do Concelho e do 
Corpo Santo. †Santa Maria. * Mantém a denominação76.
Santa Maria, Terreiro de – Tem entrada pela Rua das Canas Verdes e nele 
confluem as Travessas dos Apóstolos e Jorge de Aquino. O lado nascente per-
tence a †S. Sebastião e o restante a †Santa Maria. *
Santa Maria, Travessa de – Com início no Largo de Santa Maria e fim na Rua 
de Antão Girão. †Santa Maria. *
Santas, Sítio de – Situado próximo do Sítio da Manteigada. †São Sebastião. *
Santo António, Buraco de – Abertura na Muralha Nova, fazendo a ligação 
entre a Praça da Palha e a Estrada de São João. †São Sebastião. Corresponde 
actualmente ao início da Avenida Manuel Maria Portela.
Santo António, Cova de – Não localizado. †São Sebastião.
Santo António, Rua de – Com início na Rua Antão Girão e fim junto à Capela 
de Nossa Senhora da Conceição. †São Julião e †Santa Maria. É a actual Rua 
Major Afonso Pala.
São Caetano, Rossio77 de – Ver: Fonte de São Caetano, Rocio da.
São Caetano, Praça de – Entre a Rua Direita, a Rua das Amoreiras e a Travessa 
de São Caetano. O lado nascente pertence a †São Julião e o poente à †Anun-
ciada. É o actual Largo da Verónica78.
São Caetano, Travessa de – Com início na Rua das Amoreiras e fim no Rossio 
da Fonte de São Caetano. O lado nascente pertence a †São Julião e o poente à 
†Anunciada. Mantém a denominação79.
São Cristóvão80, Postigo de – Abertura na Muralha Velha para a Praia da Ri-
beira. A mesma denominação possuia a Rua que aí tinha início e findava na 
Rua das Canastras. †São Julião. É a actual Rua de São Cristóvão.
São Cristóvão, Travessa de – Com início na Rua de São Cristóvão e fim na 
Praça da Ribeira. †São Julião. *

75  No roteiro de 1928 é referida como Rua Dr. José Brás. Antes de ter esta denominação, chamava-se Rua dos 
Operários Municipais (A Mocidade, 1928).
76  Passou a denominar-se Praça do Exército em 10 de Julho de 1912 (Mouro e Pena, 2007, p.68). Voltou à 
denominação anterior entre 1994 e 2001.
77  Foi actualizada a grafia, aparecia como “Rocio”.
78  No século XVI denominava-se Largo da Palmeloa – PT/ADSTB/PSS/APAC/P/0102/m0001.
79  O roteiro de 1891 (Silva, 1891, s.n.p.) já menciona esta Travessa como de São Caetano e refere que o seu 
nome antigo era de João Vaz. Não parece que se refira ao Pintor setubalense João José Vaz (1859-1931) pois, 
tudo indica, não ter ele ali residido, nem que se justificasse, ainda, a atribuição do seu nome a uma artéria em 
data anterior a 1891.   
80  Segundo Almeida Carvalho, no século XVI este postigo seria conhecido por Postigo de Martim Quadrado 
– PT/ADSTB/PSS/APAC/P/0193/m0003.
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São Domingos, Rua de – Com início no Outeiro do Forte e fim na Rua do Rei. 
†São Sebastião. É a actual Rua Edmond Bartissol81.
São Francisco, Buraco de – Abertura da Muralha Nova, situado no fim da Rua 
do mesmo nome. Corresponde actualmente à parte final da Rua José Carlos 
da Maia. †Anunciada.
São Francisco, Rua de – Tem início no Largo da Fonte Nova e fim na Mura-
lha Nova, no Buraco de São Francisco. †Anunciada. É a actual Rua Ladislau 
Parreira82.
São Francisco, Sítio de – Local, intramuros, junto ao Buraco de São Francis-
co83. †Anunciada.
São João, Buraco de – Abertura na Muralha Nova, a nascente do Baluarte do 
mesmo nome. †São Sebastião. Situava-se, aproximadamente, na confluência 
da Rua Formosa com a Avenida Jaime Cortesão.
São João, Estrada de – Com início na Praça da Palha e dá acesso à estrada 
para Marateca. †São Sebastião. É a actual Av. Manuel Maria Portela84.
São Julião, Rua de – Com início no Largo do Sapal e fim na Praça da Ribeira. 
†São Julião. É a actual Rua Serpa Pinto85.
São Julião, Travessa de – Com início na Praça do Sapal e fim na Praça da Ri-
beira. † São Julião. É a actual Rua do Diário “O Setubalense”86.
São Pedro do Alcube, Sítio de – Localizado a poente do Sítio do Almilão. 
†Anunciada. *
São Sebastião, Calçada da Ponte de – ver Ponte de São Sebastião, Calçada
São Sebastião, Ladeira de – Com início na Praça da Palha e fim no Outeiro do 
Forte. †São Sebastião. É a actual Rua Dr. Vicente José de Carvalho87.
São Sebastião, Rua de – Com início na Praça da Misericórdia e fim na Porta 
do mesmo nome, que dá para o Outeiro do Forte. A parte nascente †São Se-
bastião, a parte poente † Santa Maria. É a actual Rua Arronches Junqueiro88.
Sapal, Praça do – Na confluência das Ruas dos Sapateiros, dos Mercadores, 
dos Açougues, do Romeu, de São Julião e do Passadiço. † São Julião. É a actual 
Praça de Bocage89.
Sapalinho, Largo do – Na confluência das Travessas do Pasteleiro, dos Dan-
çantes e a que vai para o Corpo da Guarda. † São Julião. *

81  Passou a Rua Bartissol, em 1913 (Albino, 1913, p. 7), passando a Rua Edmond Bartissol, em 1954.
82  Passou a ter esta denominação em 12 de Abril a Dezembro de 1911 (Mouro e Pena, 2007, p. 98).
83  Deve corresponder em grande parte aos terrenos situados no interior do Forte Santo Amaro.
84  No Roteiro de 1928 figura como Avenida Portela, no de 1953 já aparece com a denominação actual.
85  Em 1891 (Silva, 1891,s.n.p.) já assim aparece.
86  Em 1891 (Silva, 1891, s.n.p.) aparece como Rua de São Julião. No roteiro de 1953 (p. 19) já aparece com a 
actual denominação.
87  Em 1928 (Albino, 1928, p. 14) já aparece com esta denominação.
88  O roteiro de 1891 (Silva, 1891, s.n.p.) menciona-a como Rua Direita da Porta de São Sebastião. Em 8 de 
Agosto de 1914, passou a denominar-se Rua 20 de Abril (Mouro e Pena, 2007, pp. 64 e 98) e, em 3 de Outubro 
de 1940, passou à actual denominação.
89  Em 1865, por deliberação da Câmara Municipal, a Praça do Sapal passou a chamar-se Praça do Bocage. 
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Sapateiros, Rua dos – Com início na Porta Nova90 e fim na Praça do Sapal. † 
São Julião. É a actual Rua Augusto Cardoso91.
Saúde, Outeiro da – Localizado no Baluarte da Saúde, próximo da Rua da 
Boa Vista. †Anunciada. *
Seixal, Praia do – Troço da Praia situado entre o Terreiro dos Testos e a Praia 
do Penedo. †Anunciada. Actualmente faz parte da Avenida Luísa Todi.
Serralheira, Sítio da – Situado a Nascente do Vale de Ana Gomes. †São Se-
bastião. *
Terroa, Sítio da – Situado entre o Sítio de Vale de D. Inês e o Sítio de Santas. 
†São Sebastião. *
Testos, Terreiro dos – Na confluência das Ruas do Fraião, da Cruz e do Mos-
cacho. †Anunciada. É a actual Praça Marquês de Pombal92.
Travessa que olha para a Igreja de N.ª Sr.ª da Saúde – Com início na Rua de 
Coina e fim na Rua da Boa Vista. †Anunciada. É a actual Travessa da Saúde.
Travessa que vai de Palhais para a Rua de Matias Seabra – Ver: Matias Sea-
bra, Rua de.
Travessa que vai do Sapalinho para o Corpo da Guarda – É a actual Travessa 
do Carmelo. †São Julião.
Vale de Ana Gomes, Sítio do – Localizado entre o Sítio da Serralheira e o 
Sítio de Possoilos. Situado a nordeste da Vila. †São Sebastião. *
Vale de Cães, Sítio de – Ao certo não se consegue identificar a localização. 
Devia situar-se extramuros da Vila. †São Sebastião. Situar-se-á, provavelmen-
te, num local próximo da Rua do Moinho do Frade93.
Vale de Cerejeiras, Sítio do – Situado a nordeste da Vila. †São Sebastião.  
Actualmente existe a Rua de Vale de Cerejeiras.
Vale de Cobro, Sítio de – Situado a nordeste da Vila. †São Sebastião. *
Vale de D. Inês94, Sítio do – Localizado a nascente da Vila, a Norte da Pedra 
Furada. †São Sebastião. Corresponderá actualmente à Zona da Fonte do La-
vra e da Bela Vista.
Vale de Grou, Sítio do – Localizado a nascente do Buraco de S. João. †São 
Sebastião. Actualmente existe a Rua de Vale de Grou.
Vale de Maria Ferreira, Sítio de – Não localizado. †São Sebastião.
Vale de Mulatas, Sítio de – Localizado entre a Azeda e Vale de Ana Gomes. 
†São Sebastião. *
Vale da Rosa, Sítio do – Localizado a nascente da Manteigada. †São Sebastião.*

90  O arco da Porta Nova foi demolido em 1908, segundo notícia de “A Mocidade”, de 15 de Janeiro de 1908.
91  Já assim aparece em 1891 (Silva, 1891,s.n.p.). A alteração ocorreu em 29 de Janeiro de 1890.
92  No Roteiro de 1892 (Albino, 1892, pp. 10 e 11) aparece como Praça de São Pedro. Em Outubro de 1915 
passou à actual denominação.
93  Foi encontrada uma escritura de venda de um moinho - situado em Vale de Cães, extramuros da Cidade 
- que fez o Padre Francisco António Barbosa de Bocage, em 1893; muito provavelmente será esta origem da 
denominação actual: Rua do Moinho do Frade.
94  Segundo Almeida Carvalho, este topónimo estará relacionado com a existência de uma propriedade per-
tencente a D. Inês Gabriel (ou Genabiel) de Quintela: PT/ADSTB/PSS/APAC/L/0145/m0003.
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Vasco Soveral, Rua de – Com início na Rua das Farinhas e fim na Rua Francis-
co Pereira. †São Sebastião. *
Velha dos Oleiros, Rua – ver: Oleiros, Rua Velha dos
Vidais, Sítio dos – Localizado entre Brancanes e o Gralhal. †Anunciada. * 
Xarafe, Sítio do – Localizado próximo do Sítio da Azeda. †São Sebastião. No 
local onde se situava este sítio existe actualmente a Rua Xarafe.
Ximenes, Travessa do – ver: Chimenes, Travessa do

ANEXOS

a – anuário
b – relação das alcunhas mencionadas nos lançamentos
c – relação de barracas por freguesia
d – glossário
e – tabela de correspondência dos topónimos

a – anuário

advogados
Dr. José Gualdino e Silva – Rua dos Marmelinhos
Reverendo Dr. João Belo Galvão – Rua dos Sapateiros
Dr. José Ferreira de Abreu – Rua dos Sapateiros
Dr. Baltazar Cerqueira e Sousa – Praça do Sapal
Reverendo Dr. Francisco José Monteiro Nayo – Rua dos Açougues
Dr. Luís Lopes de Abreu – Rua de São Julião
Dr. João Moreira de Carvalho – Ponte de Jesus
Dr. Manuel dos Santos Parrela – Praia das Fontainhas

administrador da távola do sal
Pedro António de Castro – Postigo de Santa Catarina

alcaide geral da vila
Faustino Ferreira – Travessa que vai de Palhais para a Rua Martins Seabra

boticários
Manuel Roiz – Praça da Fonte Nova
António Dias Carrilho – Praça da Fonte Nova
João Fernandes Botelho – Terreiro dos Testos
Manuel de Goes de Jesus – Rua Direita de Tróino
Joaquim José de Araújo – Rua das Amoreiras
Francisco Carlos – Rua das Douradas
Vicente da Costa Ramos – Barracas junto à Porta da Erva ou de Évora 
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Manuel da Fonseca Abreu – Praça da Misericórdia
Manuel Lopes de Lima – Rua de S. Sebastião
Silvestre José Miranda – Praia do Cais
António José Ramires – Rua do Rei
Bernardo José – Palhais

correio
José Correia de Mendanha – Travessa do Correio

cirurgiões
Luís Ferreira – Rua do Poço
João Simões – Rua Direita de Tróino
José Monteiro Nayo – Rua das Douradas
João da Costa Coca[?] – Barracas junto à Porta da Erva ou de Évora
Manuel Julião – Barracas Junto à Ponte de Jesus
António Pacheco – Travessa de Gonçalo José de Campos

corregedor e ouvidor
José Bernardo da Gama e Atayde – Barracas entre Santo António e Boa Hora

despachantes
Alexandre da Costa Rijo – Rua de Romão Dias
José Gonçalves – Rua do Quebra Costas
Manuel Monteiro – Ladeira das Fontes

guarda-mór do sal
Diogo Botelho de Morais Sarmento – Praia das Fontainhas

guarda-mór de saúde
José Gomes Vieira – Calçada da Ponte de São Sebastião

juíz de fora
José Martins da Costa – Barracas do Largo de Palhais

médicos
Dr. José da Silva – Travessa do Carmo
Dr. João de Deus da Silva – Postigo de Santa Catarina
Dr. Miguel do Couto – Praia do Cais
Dr. Romualdo de Brito e Freitas - Palhais

mestres de meninos
Rodrigo Afonso – Palha vã
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Manuel de Sousa – Rua dos Marmelinhos
Luís da Cunha – Travessa da Portuguesa
António Alvarez – Rua de Santo António
Joaquim José Zesna[?] – Palhais
João da Mata – Terreiro de Santa Maria

mestres de gramática
Raimundo António de Gouveia – Rua de Antão Girão
Tomé Evaristo Vidal – Rua de São Sebastião

corpo diplomático
Cônsul de Inglaterra – Adolphus Pechet – Postigo das Farinhas
Cônsul da Holanda – Boaventura Proost – Praia das Fontainhas
Cônsul da Suécia – Alexandre da Silva Taborda – Postigo do Carvão

governador da praça
António Sodré Pereira Tibau – Rua Direita

ministro inspector
D. Pedro Libório de Amorim95 – Praça da Misericórdia

provedor
Dr. João Pereira Ribeiro de Lemos – Barracas entre Santo António e Boa Hora

mestre saboeiro
João Brodrik – Praia do Penedo

parteira
Vicência Inácia - Palhais

provedor de alfândega
Gaspar Fortunato Soares de Barros – Travessa do Pasteleiro

superintendente da fábrica de saboaria96

António Feliciano da Silva e Sousa – Rua de Santo António

95  “Encarregado por Sua Majestade, em diligências da Alfândega desta vila e mais estações da fazenda, que 
tem de ordenado cada hum dia que nela se emprega 4.000 réis, desde Outubro a Dezembro venceu 22 dias 
que importam em 88.000 réis”, folha 46 do Livro nº 6105 de Traslado da Décima, da Freguesia de Santa Maria 
da Graça, folha 46 (PT/TT/ER/A/A/6105/m0095). Pedro Libório de Amorim viria a falecer, na freguesia de S. 
Julião, a 4 de Janeiro de 1777 (PT/ADSTB/PRQ/PSTB03/003/00006/m0013).
96  Foi a primeira saboaria de Setúbal, propriedade do Sereníssimo Infante D. Pedro de Portugal, depois Rei 
D. Pedro III.
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COMÉRCIO

algibebe
Manuel de Jesus – Travessa de São Julião

bufarinheiro
Jacinto Lopes – Barracas junto ao Buraco d’Água
Sebastião Fernandes – Barracas entre Santo António e Boa Hora

confeitaria
Joana Teresa – Rua dos Mercadores

estanqueiro
João Manuel – Praça da Fonte Nova
Maria Inácia – Praia do Penedo
Francisco Manuel – Praça da Ribeira
Antónia Maria Josefa – Rua de São Sebastião
Francisca Inácia – Barracas entre Santo António e Boa Hora

livraria
Francisco Dias Raposo – Rua dos Açougues

loja de capela (capelista)
Estevão Francisco Monteiro – Ponte de Jesus
José G. Golias Maltez – Rua dos Sapateiros
Domingos Ardissom – Praça do Sapal
Lourenço da Fonseca – Postigo de Santa Catarina
Pascoal da Ermida – Rua de São Julião
Inácio de Loredo (Espanhol) – Rua de São Julião
João Álvares Seixas – Rua de São Julião
António Lourenço Supardo – Rua de São Julião
Francisco Xavier Viana – Rua de São Julião
João Alberto de Sousa Carvalho – Rua de São Julião
José Ferro – Rua dos Mercadores

loja de pano de linho
Luís Ferreira Quintão – Praça do Sapal
Manuel Ribeiro Beça – Praça do Sapal
António Luís Pacheco – Praça do Sapal
Manuel Fernandes da Cunha – Praça do Sapal
Manuel Ribeiro Coelho – Praça do Sapal
José Coelho Carvalho – Rua dos Sapateiros
Luís Ferreira da Costa – Rua dos Sapateiros
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José Ferreira dos Santos – Rua dos Sapateiros
Manuel Martins da Costa – Postigo de Santa Catarina
Custódio Nunes – Buraco d’Água
Manuel Pinto – Buraco d’Água

loja de roupas inglesas
José Moreira de Carvalho – Praça do Sapal
António Álvares de Oliveira – Rua de São Julião
Constantino Pacheco – Rua de São Julião

mercearia
José dos Ramos – Rua de Coina
António da Silva – Terreiro dos Testos
Catarina da Conceição – Barracas no Rocio de São Caetano
Manuel Baptista – Rua Direita de Tróino
Maria da Conceição – Buraco de São Francisco (Palhavã)
Francisco Montalvão – Rua dos Mercadores
Francisco Ventura Sotelo – Rua de Antão Girão
Paulo António – Rua de Antão Girão
Vicente Gonçalves – Rua do Poço do Concelho
Manuel Gonçalves Xavier – Barracas de Santo António à Boa Hora 
António Baptista – Casas de Palhais
Bernardo da Silva – Barracas de Palhais
Manuel António da Silva – Barracas junto ao Buraco de São João
José de Sousa Pepe – Praia do Cais
José Maria Gomes – Praia do Cais
Manuel António Ribeiro – Praia das Fontainhas

loja de sardinha / loja de peixe
João dos Santos – Largo da Fonte Nova
José dos Santos – Barracas em frente de Jesus
João António Quadrilheiro – Travessa de São Julião
Simão Vaz – Travessa de São Julião
Ana Inácia Joaquina São José – Travessa de São Julião
João Lopes – Rua das Douradas
Miguel Rodrigues – Rua das Canastras
Manuel Gonçalves – Rua das Canastras
Manuel Gonçalves Cigano – Praça da Ribeira
Manuel Gonçalves Guerra - Praça da Ribeira
José Carvalho – Praça da Ribeira
Manuel Ferreira – Praça da Ribeira
João Nunes Castro - Praça da Ribeira
Francisco dos Santos Pastogal – Barracas de Palhais
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ourives
Manuel Ribeiro – Rua dos Marmelinhos
Joaquim da Cruz – Porta Nova
António José da Rosa – Rua dos Mercadores
Manuel da Cruz Coelho – Rua dos Mercadores
Manuel Ribeiro – Rua dos Mercadores
Romualdo de Brito – Rua dos Mercadores
João da Cruz – Praça da Misericórdia
António Baptista – Rua de São Sebastião
José Paulino – Ladeira de São Sebastião
Martinho Gonçalves – Ladeira de São Sebastião
António José Forniay – Ladeira de São Sebastião

pasteleiro / confeiteiro
Manuel da Costa – Travessa do Pasteleiro 
José de Freitas – Praça da Misericórdia

estalajadeiro
Ana Rodrigues a “Castelhana” – Rua dos Almocreves
João dos Santos – Rua dos Almocreves
Feliciano Ribeiro – Rua dos Almocreves
Matias Mourato – Rua dos Almocreves

OUTROS

barbeiro
João António Frajão – Ponte de Jesus
Lourenço da Costa – Rua das Amoreiras
Eufrásio Marques – Rua do Romeu
António Nunes – Rua das Canastras
José Inácio – Praia da Ribeira

barbeiro e sangrador
António José da Costa – Rua da Herdade
António João – Rua do Poço
Henrique de Almeida – Travessa do Carmo
Francisco Pereira – Praça da Ribeira
João Rodrigues – Barracas do Buraco d’Água
Jorge da Lança Raposo – Barracas de Palhais junto ao Buraco de São João

sangrador
Plácido José Marques – Barracas junto à muralha de S. Caetano
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José da Costa Bragança – Palhais
Teotónio José da Costa – Barracas entre Santo António e Boa Hora
Jorge Joaquim – Rua de São Domingos

fornos de cozer pão
D. João de Almeida97 – Rua da Herdade
Conde de São Vicente98 – Rua de Coina
D. João de Almeida – Rua do Feijão dá para a Rua da Cruz
Ordem de Santiago99 – Rua das Amoreiras
Ordem de Santiago –Largo do Sapalinho
D. Fernando de Almeida100 – Rua dos Esparteiros
Conde de São Vicente101 – Rua dos Caldeireiros
Ordem de Santiago102 – Rua do Poço do Concelho
Ordem de Santiago – Rua do Forno
Ordem de Santiago – Rua da Parreira

forno de olaria
Feliciano de Siqueira – Rua de Matias  Seabra

atafona
Herdeiros do Capitão Vicente Gomes Parrela103 – Rua de Antão Girão
Marcos Ribeiro104 – Rua da Granja
António Faleiro105 – Rua da Praia
Manuel de Oliveira – Rua de Coina

moinhos
Teodora Francisca – Moinho do Castelo de São Filipe
Luís João de Morais – Moinho do Viso
Manuel Martins – Moinho do Manuel Martins
Fernando Xavier de Miranda – Moinho da Mourisca
João de Almada e Melo – Moinho das Praias
Comenda do Ducado de Aveiro – Moinho Novo
Agostinho José da Gama – Moinho de pão
Agostinho José da Gama – Moinho da Pedra Furada

97  É rendeira Maria de Jesus.
98  Segundo a tradição, terá sido neste forno que Luísa Todi se terá escondido quando do sismo de 1755.
99  Chamado da “Porta Nova”.
100  Este forno já é referido na “Visitação de D. Jorge de Lencastre a Setúbal”, em 1510, e é mencionado como 
“Forno do Castelo”.
101  Está arruinado e devoluto
102  Este forno é referido na “Visitação de D. Jorge de Lencastre a Setúbal”, em 1510, e é mencionado como 
“Forno dos Baynhos”.
103  Devoluta e incapaz de habitar.
104  Com dois engenhos.
105  Com dois engenhos
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b – alcunhas

ALCUNHA NOME FREGUESIA
Alma Santa João S. Sebastião

Anquinha Manuel dos Santos S. Sebastião

Atofeiro Manuel Ferreira S. Sebastião

Boca Torta Francisco Martins S. Sebastião

Burleca Luís de Carvalho S. Julião

Cabeleireiro João Ferreira S. Sebastião

Cangoja Bartolomeu Baptista S. Julião

Castelhana Ana Rodrigues S. Julião

Cigana Maria S. Julião

Cigano José da Silva S. Julião

Cigano Msnuel Gonçalves S. Julião

Coneca1 António Maria S. Julião

Cotas António Rodrigues S. Sebastião

Duque Manuel Gonçalves S. Julião

Ferro Velho António Ferreira S. Sebastião

Fogareiro António Baptista S. Julião

Franganito José Inácio S. Julião

Gago Bartolomeu S. Julião

Intrevado Francisco Pinto Anunciada

Linheiro António Ferreira S. Julião

Loiro Vicente Nogueira S. Sebastião

Loiro Feliciano Cerqueira S. Sebastião

Magro Manuel Rodrigues S. Sebastião

Manta Padre José dos Santos S. Sebastião

Marocho Francisco Manuel S. Julião

Mata Burras Manuel Monteiro S. Sebastião

Tormenta João da Costa S. Julião

Tropeçado Francisco Fernandes Anunciada

Velho Francisco Lopes S. Sebastião

Mexia José S. Sebastião

Mialhada Manuel Rodrigues S. Sebastião

Mineiro Manuel José Anunciada

Mulatinho João Baptista S. Sebastião

Papado José Gomes Anunciada

Parrelinha Padre Luís Gomes Parrela S. Sebastião

Patarata Manuel da Costa S. Sebastião

Peia Manuel Marques S. Sebastião

Peneireiro Manuel Gonçalves S. Sebastião

Pepe José de Sousa S. Julião

Pespega Jorge Rodrigues Xavier S. Sebastião

Pianha João Rodrigues S. Sebastião

Pudão Inácio Gomes S. Sebastião
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ALCUNHA NOME FREGUESIA
Rebola Josefa Maria de Jesus S. Sebastião

Robalo João da Costa S. Julião

Rompe Terras Antónia Maria S. Sebastião

Rompe Terras António Machado S. Sebastião

Sabido José Joaquim Santa Maria

Sonso Manuel António S. Sebastião

c – relação de barracas por freguesia

Como afirma Frei Cláudio da Conceição106, Setúbal, foi a vila deste reino que pade-
ceu mais; o terramoto arruinou a maior parte dos seus templos, conventos e casas, o mar 
entrou com tanta fúria que derrubou muralhas e muitos edifícios. 
Pinho Leal107 dá-nos notícia do estado de ruína em que Setúbal ficou e da ne-
cessidade de resolver o problema da habitação: a destruição nas casas foi tal que 
ficaram ruas inteiras entulhadas. No largo da Fonte Nova se reuniu tão grande monte de 
entulho, que chegava à altura das janellas dos primeiros andares.
À falta de habitações, se fizeram barracas em diversos sitios, principalmente junto das mu-
ralhas, de que ainda restam alguns vestigios.
Em 1762 existiam, ainda, muitos sinais dessa destruição e existiam 719 barra-
cas, assim distribuídas:

LOCALIZAÇÃO
Nº BARRACAS

P/ LOCAL P/ FREGUESIA

FREGUESIA – ANUNCIADA

Terreiro do Marquês 17

Praia do Moscacho 4

Rua das Oliveiras 6

Outeiro da Saúde 1

Terreiro dos Testos 2

Rocio da Fonte de S. Caetano 77

Palha vã 37

Buraco de Coina 11

Sítio da Laje 6

Sítio da Eira da Cal 6 167

FREGUESIA – S. JULIÃO

Largo da Anunciada 1

Rocio de S. Caetano 5

Frontaria de Jesus 49

Porta Nova 2

106 (Conceição, 1829, p. 169).
107 (Leal, 1880, p. 282).
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LOCALIZAÇÃO
Nº BARRACAS

P/ LOCAL P/ FREGUESIA

Praça da Ribeira 1

Desde o Buraco d’Água até à Conceição 60

A Nascente da Conceição 26

Junto à Ponte de Jesus (fora das Muralhas) 13

Outras junto ao Livramento 24 182

FREGUESIA – S. SEBASTIÃO

Praia do Cais 10

Fontainhas 12

Ladeira de S. Sebastião 11

Do Arco de Santo António à Boa Hora 75

Cova de Santo António, junto à Muralha [Nova] 14

De Santo António a Palhais 57

Palhais 62

Junto ao Cemitério 38

Buraco de S. João 37

Junto à Horta sem Portas 4

Estrada de S. João e Serrado da Russa 30

Aranguez 8

Junto à Capela do Bonfim 9 370

De referir que estas habitações provisórias não se destinavam, apenas, à popu-
lação mais carenciada. Na verdade vamos encontrar ali, mercearias, lojas de 
fazendas, ourives, trabalhadores rurais, marítimos, marroteiros, sangradores, 
cirurgião, rabequista, escrivães de diversos serviços, o Superintendente do Sal 
e Lastro – com os seus dois “criados grave”, um “criado de acompanhar” e uma 
criada –, o Tenente Coronel José Bruno de Cabedo108 com os seus seis criados, 
para citar só alguns exemplos.

d – glossário

Açougue – Local de venda tráfico de todos os objectos de consumo tanto vi-
tualhas como de roupas ou alfaias de qualquer espécie e ainda para outras 
mercadorias. (in “Visitação de D. Jorge de Lencastre a Setúbal”, Arnaldo Fer-
reira da Soledade)
Algibebe – Vendedor de roupas feitas.
Arribana – Curral, abegoaria , palheiro.
Atafona – Engenho de moer grão, manual ou tocado por bestas.

108  As casas nobres situadas no Largo do Poço do Concelho estavam “arruinadas e por terra” e a barraca tinha 
uma renda avaliada, para efeito do pagamento da décima, em 20.000 réis, valor idêntico ao de umas “casas 
nobres de Cobelos de Andrade, situada no Terreiro de Santa Maria.
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As atafonas são engenhos compostos por duas mós sobrepostas que esmagam 
o cereal a partir da rotação de uma sobre a outra. A sua origem remonta pelo 
menos ao século II a.C., e deve-se ao desenvolvimento da vida urbana em Itália. 
As mais pequenas eram accionadas pela força humana (normalmente escravos), 
enquanto nas mais pesadas eram usados animais de tracção. Para um estudo 
mais aprofundado sobre esta matéria, cf. Ernesto Veiga de Oliveira, Fernando 
Galhano e Benjamim Pereira, Tecnologia Tradicional Portuguesa - Sistemas de Moa-
gem, Instituto Nacional de Investigação Científica, Lisboa, 1983, p. 43 e segs.
Assentista – Fornecedor de mantimentos para as tropas, mediante quantia 
ajustada.
Barbeiro e sangrador – ver: Sangrador.
Boleeiro – O mesmo que cocheiro.
Bufarinheiro – Vendedor ambulante de bugigangas.
Cabeiro – Pessoa que elabora a cabeira (apainelamento de tectos e soalhos).
Cabeleireiro – Pessoa que faz ou trata de cabeleiras postiças.
Caboeira – Tipo de barco usado na pesca que utilizava o covo.
Caboeiro – O mesmo que covoeiro.
Caixeiro – Pessoa que faz caixas.
Carreiro – Condutor de carros de bois.
Catraia – Tipo de barco usado na pesca(?), segundo o Pároco de São Sebas-
tião, em memórias paroquiais.
Cerieiro – ver: cirieiro.
Chincha – ver: chinchorra.
Chinchorra – Arte de pesca. O mesmo que chincha.
Cirieiro – Aquele que produz círios (velas grandes de cera), o mesmo que 
cerieiro.
Cirurgião –O que pratica a cirurgia, isto é, a arte de curar feridas, chagas e 
tumores109.
Correeiro – Profissional que faz trabalhos em couro – cintos, correias, arreios, 
etc. 
Covo – Cesto comprido de pescar.
Covoeira – Conjunto de pescado conseguido com a pesca com covo. 
Covoeiro – Em Setúbal, pescador que pesca com o covo110.
Cristaleira – Mulher encarregada de ministrar clisteres.
Cursor – Escravo que acompanha a pé a carruagem do amo.
Décima – Imposto de 4,5% fixado pelas Cortes de 1641, promulgado pelo de-
creto de 5 de Setembro de 1641. Esteve suspenso durante vários anos. Resta-
belecido com carácter permanente por alvará de 26 de Setembro de 1762 com 
a taxa de 10% a incidir sobre o rendimento dos imóveis, juros e profissões.

109  (Bluteau, 1789, p. 276).
110  (“Dicionário Geral da Lingoa Portuguesa de algibeira”, 1818, p. 528).
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Empreita – Tira de esparto (que se cose com outras para formar esteiras e 
outras artefactos).
Empreiteiro – A quele que trabalha com empreita.
Esparteiro – Pessoa que faz trabalhos de esparto.
Estacal – Olival novo.
Estanco – Loja onde se vende tabaco, tabacaria.
Estanqueiro – Dono do estanco.
Gibanete – Pequena couraça de ferro ou de malha de aço.
Gibiteiro, ou gibeteiro – Que faz gibanetes.
Lagariça – Tanquezinho de lagar.
Lancha – Pequeno barco de pesca.
Marroteiro – Aquele que trabalha nas salinas. O mesmo que marnoteiro, con-
tudo em Setúbal o termo mais usado é marroteiro.
Meio de sola – Couro curtido para o fabrico de calçado.
Mendigante – Mendigo, pedinte.
Moio – O moio, pela medida de Setúbal equivalia a 792 litros, o hectolitro a 
7,576 alqueires e o alqueire a 13,200 litros. BN, J. A. Fradesso da Silva, Mapas 
das Medidas do Novo Systema Legal Comparadas com as antigas nos diversos concelhos 
do Reino e Ilhas, Imprensa Nacional, Lisboa, 1868, 
Morocho – O mesmo que mestiço.
Muleta111 – Embarcação de pesca típica do Barreiro e Seixal, concebida para 
a utilização de uma rede de tartaranha, pelo que se tinha de se mover late-
ralmente quando pescava. Possuía um fundo largo e chato, e era portadora 
de um mastro muito inclinado para vante onde era içada a verga de uma vela 
triangular de grandes dimensões, latina, auxiliada por dois paus compridos 
(batelós), deitados pela proa e pela popa que serviam para amurar e caçar as 
outra velas. Para além desta vela triangular, tinha ainda mais cerca de seis ou 
sete pequenas velas, tornando esta embarcação algo característica e difícil de 
manobrar. A imagem desta embarcação ocupa o lugar central no brasão da 
cidade do Barreiro. 
Poleeiro – Aquele que fabrica polés (roldanas).
Priostado (ou Priostato) – A palavra está registada como “priostado” no 
Grande Dicionário da Língua Portuguesa, de José Pedro Machado, como 
«cargo ou função de prioste».
Prioste – Um “prioste” é um arcaísmo que se refere «em épocas antigas, [ao] 
cobrador de rendas eclesiásticas» (Dicionário Houaiss).
Proes e percalços – emolumentos.
Quadrilheiro – Cada um dos soldados que, guiados por um cabo, faziam a 
polícia nocturna pelas ruas e encruzilhadas. 

111  (Silva, 1895, pp. 98-101).
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Salteiro – Fabricante de saltos de madeira para calçado.
Sangrador – Profissional, normalmente, barbeiro a quem era exigida expe-
riência de dois anos, após o que era submetido a exame do cirurgião-mór. 
Efectuava sangrias, mediante prescrição médica. O perfil do barbeiro-sangra-
dor devia: ser jovem para não tremer, ver bem, saber distinguir uma veia de 
uma artéria e saber quais as veias sangráveis (18 na cabeça, 12 nos braços e 12 
nas pernas).
Tanoeiro – Pessoa que fabrica tonéis, barricas, pipas e outras vasilhas de ma-
deira.
Tataranha – Tipo de barco usado na pesca(?), segundo o Pároco de São Sebas-
tião, em memórias paroquiais.
Violeiro – Pessoa que fabrica e vende violas e outros instrumentos musicais 
de cordas.
Vuiva – O mesmo que viúva.

e – tabela de correspondência dos topónimos

denominação actual denominação em 1762 outras denominações
5 de Outubro (Avenida) Rocio ou Rossio Nova da Conceição (Rua)

19 de Abril (Rua) Carmo (Rua do)  

26 de Setembro (Rua) Fraião (Rua do)
Rua do Rua do Frayão  
e Rua do Feijão

28 de Janeiro (Largo) Rainha (Terreiro da)  

Acácio Barradas (Rua) Eira da Cal (Sítio da)  

Alcaçarias (Rua das) Alcaçarias  

Alegria (Rua da) Velha dos Oleiros (Rua)  

Alfândega - ver: Velha Alfândega   

Almocreves (Rua dos) Almocreves (Rua dos) Rua dos Ferradores

Álvaro Castelões (Rua) Caldeireiros (Rua dos)  

Álvaro Luz (Rua de) Álvaro Luz (Rua de)  

Antão Girão (Rua de) Antão Girão (Rua de)  

António Joaquim Correia (Largo) Marquês (Terreiro do) Largo da Palmeira

António Joaquim Granjo - ver: Dr.   

António Maria Eusébio (Rua) Marmelinhos (Rua dos) Rua de João Landrobe

Apóstolos (Travessa dos) Apóstolos (Travessa dos)  

Arronches Junqueiro (Rua) São Sebastião (Rua de)
Rua Direita de S. Sebastião  
e Rua 20 de Abril

Augusto Cardoso (Rua) Sapateiros (Rua) e Porta Nova  

Barrocas (Rua, Escadas e Beco das) Barrocas (Sítio das)  

Batalha do Viso (Rua da) Buraco de Coina  

Bela Vista (Bairro da) Vale de D. Inês (Sítio)  

Boa Hora (Travessa da) Grilos (Travessa dos)  

Bocage (Praça do) Sapal (Praça do) e Paço (Largo do)  

Bocage (Rua de) Passadiço (Rua do)  

Bonfim (Parque do) Bonfim (Largo do)  
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Brás Martins (Rua de ) Brás Martins (Rua de )  

Brasileira (Rua da) Coina (Rua de)  

Carmelo (Travessa do)
Travessa que vai do Sapalinho para o 
Corpo da Guarda

 

Carmo (Largo do) Carmo (Largo do)  

Carmo (Travessa do) Carmo (Travessa do)  

Carrança (Travessa do) Carrança (Travessa do)  

Combatentes da Grande Guerra  
(Avenida)

Fonte de São Caetano (Rossio da)
Rua de São Caetano,  
Avenida Mariano de Carvalho  
e Avenida Heliodoro Salgado

Concelho (Rua do) Não mencionada. (Existiria?)

Corpo Santo (Travessa do) Corpo Santo (Travessa do)  

Correeiros (Rua dos) – Lado Norte Douradas (Rua das)  

Correeiros (Rua dos) – Lado Sul
Esparteiros (Rua dos) - a parte sul e 
Douradas (Rua das) - a parte norte

Rua de Gomes Dourado 

Dançantes (Travessa dos) Dançantes (Travessa dos)  

Defensores da República (Largo dos) Forte (Outeiro do)  

Deputado Henrique Cardoso (Rua) Faleiro (Rua do)  

Dezanove de Abril (Rua) - ver: 19 de Abril   

Diário O Setubalense (Rua do) São Julião (Travessa de)  

Dr. António Joaquim Granjo (Rua)  
– parte norte

Canas Verdes (Rua das)  

Dr. António Joaquim Granjo (Rua)  
– parte sul

Postigo do Carvão (Rua do) Rua de São José

Dr. Estêvão de Vasconcelos (Rua) Esteiras (Rua das)  

Dr. Francisco Soveral (Largo) Ribeira (Praça da)  

Dr. Paula Borba (Rua) Mercadores (Rua dos) Rua Serpa Pinto e Rua dos Ourives

Dr. Vicente José de Carvalho (Rua) São Sebastião (Ladeira de)  

Edmundo Bartissol (Rua) São Domingos (Rua de)  

Eito (Rua do) Eito (Rua do)  

Estêvão de Vasconcelos - ver: Dr.   

Fantasia (Beco da) Fantasia (Terreiro da)  

Ferreiro (Travessa do) Ferreiro (Travessa do)  

Fontainhas (Ladeira das) Fontes (Ladeira das)  

Formosa (Rua) São João (Buraco de)  

Forno (travessa do) Feijão (Travessa do)  

Forte (Rua do) Forte (Rua do)  

Fran Paxeco (Rua de) Direita de Tróino (Rua) Rua Direita e Rua 25 de Março

Francisco Augusto Flamengo (Rua) Pinhana (Rua do)  

Francisco Pereira (Rua) Francisco Pereira (Rua)  

Francisco Soveral - ver: Dr.   

Frei Agostinho da Cruz (Rua) Cruz (Rua da)
Rua Heróis de Chaves e  
Rua Larga de N.a Sr.a da Anunciada

Frei Gaspar (Travessa de) Frei Gaspar (Travessa de)  

Funga (Travessa do)
Travessa que vai de Palhais para a Rua 
de Matias Seabra
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denominação actual denominação em 1762 outras denominações
Gaspar Agostinho (Travessa de) Gaspar Agostinho (Travessa de)  

General Luís Domingues (Largo)
Palha (Praça da) ou Palhais (Largo) - 
Lado nascente

 

Gil Vicente (Rua) Parreira (Rua da)  

Gonçalo (Travessa do) Gonçalo José de Campos (Travessa de)  

Gonçalo de Abreu (Rua) Matias Seabra (Rua)  

Jacob Queimado (Rua) Granja (Rua da)  

João Eloy do Amaral (Rua) Amoreiras (Rua das) Alberto Costa (Rua)

João Galo (Travessa de) João Galo (Travessa de)  

João Galvão (Beco de) João Galvão (Beco de)  

João Soveral (Rua) Moscacho (Rua do)  

Joaquim António de Aguiar (Largo) Machadas (Rua das) Largo das Machadas

Jorge de Aquino (Travessa de) Jorge de Aquino (Travessa de)  

José Adelino dos Santos (Rua) Boa Vista (Rua da)
Rua da Bela Vista e Rua Dr. Carlos 
Botelho Monis

José António Januário da Silva (Rua) Canastras (Rua das)  

José Carlos da Maia (Rua) São Francisco, Buraco e Sítio de  

José Fontana (Rua) Rei (Rua do)  

Ladislau Parreira (Rua) São Francisco (Rua de)  

Ligeiro (Rua do) Ligeiro (Rua do) Rua do Lojeiro

Lobas (Travessa das) Lobas (Travessa das)  Rua da Ama d’El-Rei

Luís de Camões (Rua) Açougues (Rua dos)  

Luís Sardinha (Rua) Correio (Travessa do)  

Luísa Todi (Avenida) Praia (Rua da)
Praias do Cais, da Ribeira, do 
Carmo, do Moscacho, do Seixal, 
do Penedo e Avenida Todi

Machado dos Santos (Praça) Fonte Nova (Largo da) Praça França Borges

Major Afonso Pala (Rua) Santo António (Rua)  Rua Direita da Judiaria

Manteigadas (Sítio das) Manteigada (Sítio)  

Manuel Maria Portela (Avenida)
Buraco de Santo António e Estrada de 
São João

Avenida Portela

Mareantes (Rua dos) João Galo (Rua do)  

Marquês de Pombal (Praça) Testos (Terreiro dos) Praça de São Pedro

Mártires da Pátria (Rua dos) Herdade (Rua da) Rua dos Paus das Redes

Misericórdia (Largo da) Misericórdia (Praça da) Rua da Misericórdia

Misericórdia (Travessa do) Postigo da Pedra (Travessa da)  

Mosqueiras (Travessa das) Mosqueiras (Travessa das)  

Moura (Beco da) Moura Encantada (Beco da)  

Nenhures (Travessa de) Nenhures (Travessa de)

Oliveiras (Rua das) Oliveiras (Rua das)  

Outeiro da Saúde ver: Saúde, Outeiro  

Padre Manuel dos Santos (Travessa do) Padre Manuel dos Santos (Travessa do)  

Palhavã (Sítio da) Palha vã (Sítio da)  

Pandeiro (Rua do) Pandeiro (Rua do)  

Pasteleiro (Travessa do) Pasteleiro (Travessa do)  
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Paula Borba - ver: Dr.   

Paulio de Oliveira (Rua) Adiantado (Rua do)  

Paz (Rua da) Forno (Rua do)  Travessa de D. Filipa

Pega Manca (Sítio da) Pega Manca (Sítio da)  

Pereira Cão (Rua) - parte Norte Cavaleiros (Rua dos)
Rua das Farinhas  
e Rua do Postigo do Ouvidor

Pereira Cão (Rua) - parte Sul Postigo das Farinhas Rua das Farinhas

Poço do Concelho (Largo do) Poço do Concelho (Rua do)  

Poço do Concelho (Travessa do) Poço do Concelho (Travessa do)  

Ponte de S. Sebastião (Ladeira da) Ponte de S. Sebastião (Calçada da)  

Porta do Sol (Ladeira da) Porta do Sol  

Portela (Avenida) - ver: Manuel Maria 
Portela

  

Portuguesa (Travessa da) Portuguesa (Travessa da) Travessa da Judiaria

Postigo da Pedra (Travessa do) Pasteleiro (Travessa do)  

Postigo do Cais (Travessa do) Postigo do Cais (Travessa do)  

Quebedo (Praça do)
Palha (Praça da) ou Palhais (Largo) - 
Lado Poente

 

Quebra Costas (Rua do) Quebra Costas (Rua do)  

Romão Dias (Rua de) Romão Dias (Rua de)  

Romeu (Rua do) Romeu (Rua do)
Rua de Gonçalo Vaz  
e Rua Frederico do Nascimento

Santa Catarina (Rua de) Santa Catarina (Postigo de)
Rua de Jesus, Rua do Frias,  
Rua dos Operários Municipais 
e Rua Dr. José Brás

Santa Maria (Largo de) Santa Maria (Largo de) Praça do Exército

Santa Maria (Terreiro de) Santa Maria (Terreiro de)  

Santa Maria (Travessa de) Santa Maria (Travessa de)  

São Caetano (Travessa de) São Caetano (Travessa de) Travessa de João Vaz

São Cristóvão (Rua de) Postigo de São Cristóvão  

São Cristóvão (Travessa de) São Cristóvão (Travessa de)  

São Domingos (Travessa de) Rainha (Travessa da)  

São José (Travessa de) D. Francisca (Travessa de)  

São Pedro do Alcube (Sítio de) São Pedro do Alcube (Sítio de)  

Sapalinho (Largo do) Sapalinho (Largo do)  

Saúde  (Outeiro da) Saúde, Outeiro da  

Saúde (Travessa da)
Travessa que olha para a Igreja de Nª 
Srª da Saúde

 

Seixal (Travessa do) Marquês (Rua do)  

Serpa Pinto (Rua) São Julião (Rua de)  

Sociedade Musical Capricho Setubalense 
(Rua)

Enjeitados (Postigo dos) Travessa do Hospital

Tenente Valadim (Rua) Buraco d’Água  

Teófilo Braga (Praça) Anunciada (Largo da)
Largo Estêvão de Lagos  
e Largo Francisco Ferrer

Terreiro do Forte (Largo do) Forte (Terreiro do)  
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Terroa (Bairro da) Terroa (Sítio da)  

Vasco da Gama (Rua) Poço (Rua do)  

Vasco Soveral (Rua de) Vasco Soveral (Rua de)  

Velha Alfândea (Rua da) Alfândega (Travessa) e (Postigo)  

Vicente José de Carvalho - ver: Dr.   

Vinte e oito de Janeiro (Largo) - ver: 28 
de Janeiro

  

Vinte Seis de Setembro - ver: 26 de 
Setembro

  

Ximenes (Largo) Não mencionado Terreiro dos Arrastados

Ximenes (Rua do) Chimenes (Travessa do)  
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O EDIFÍCIO DO MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOGRAFIA DO 
DISTRITO DE SETÚBAL: CONTRIBUTOS PARA A SUA HISTÓRIA

César Mexia De Almeida
investigador independente

Introdução
O edifício onde actualmente se encontra instalado o Museu de Arqueologia 
e Etnografia do Distrito de Setúbal (MAEDS) (FOTO 1) constituiu uma resi-
dência privada até meados do século XX. Em 1974-76, ainda em posse privada, 
que aliás parece manter-se como veremos, inicia-se a instalação do MAEDS.

Foto 1 Aspecto actual do edifício de Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal
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Como descendente das famílias Mendes D’Almeida e Cabral Sacadura que 
entre 1892 e 1961 tiveram a posse daquele edifício, e com base em elementos 
colhidos no arquivo familiar e outras fontes, nomeadamente na Conservató-
ria do Registo Predial Nº 1 de Setúbal, apresentei uma comunicação com este 
título no Colóquio Património Arquitectónico Civil de Setúbal e Azeitão (18-
20 de Abril 2018). É essa comunicação que aqui apresento.
O primeiro aspecto que me chamou a atenção na leitura inicial dos docu-
mentos do arquivo familiar, em que se incluem diferentes escrituras e outros 
documentos relacionadas com o edifício do MAEDS abrangendo o período 
entre 1753 e 1949, foi o facto de no 4º documento, datado de 1820, serem re-
feridas as “… Cazas Sitas na Praia desta Villa...”. Tendo-o sempre conhecido 
como situado na Av. Luísa Todi (ALT) não podia deixar de estranhar a refe-
rência à localização na “Praia desta Villa” de Setúbal. Mas a análise da evo-
lução daquela avenida, resumida no QUADRO 1, permitiu constatar que de 
facto existiu uma praia fluvial que se estendia até junto da frontaria da casa, 
ou casas, onde está actualmente instalado e que só em 1895, após finalização 
das obras de aterro, a Câmara Municipal atribuiu à Rua da Praia a sua nova 
designação de ALT.

“Nascimento” da Avenida Luísa Todi (ALT)

• Onde está o lado nascente da ALT era a “praia da villa de Setúbal”.  
Daí chamar-se Rua da Praia da Villa de Setúbal 

• 1848-49: terraplanagem e calcetamento lado nascente da “alameda”,  
desde o baluarte de N. S. da Conceição até ao Ribeiro do Livramento

• 1873: no “elegante” “passeio da praia” senhoras “exibiam toilletes”

• 1884: discussão na Câmara sobre a reconstrução da R. da Praia

• 1887: concurso para construção do troço poente da futura ALT

• 1892: completou-se o aterro da praia para receber edifícios; abaixo assinado 
defende conservação “do que ainda resta de um dos encantos de Setúbal  
qual é a vista do nosso grandioso rio ao longo da extensa R. da Praia”

• 1893: inicia-se construção de prédios lado sul; fundos para novo coreto

• 1895 28 Ag: câmara atribui designação “Av. Luíza Todi” à R. da Praia

• 1910: ajardinamento entre Infantaria 11 e o Mercado do Livramento

Fonte: Mouro C e Pena H. “155 anos do Clube Setubalense” 2014 – (Gentileza Arq. Inês Gato de Pinho)

Quadro 1 Algumas etapas do desenvolvimento da Avenida Luísa Todi

Uma fotografia de Anthero Frederico Seabra, anterior a 1871, ilustra bem a di-
mensão do aterro efectuado e da alteração do perfil da zona (FOTO 2).
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Foto 2 Imagem de Anthero Frederico Seabra. Anterior a 1871. Arquivo Fotográfico da Cidade de Setúbal - 
AFAFS16 Pormenor.1 (A seta aponta a casa que penso ser o edifício nº 268 onde está actualmente o MAEDS) 

Os documentos do arquivo familiar
Os documentos, em número de dezanove, e sucessivamente datados entre 
1753 e 1949, encontram-se envoltos numa cinta de papel, na qual está manus-
crito que se trata de “Documentos do prédio de Cazas em Setúbal Avenida 
Todi – nº 268”.
São documentos de natureza e valor bastante distintos, os quais são apresentados 
de forma muito resumida no quadro 2. Respeita o primeiro, de 1753, a um afora-
mento, possivelmente em Azeitão, e o último, de 1949, a uma declaração de re-
núncia de indemnização se a casa viesse a ser atingida por eventual expropriação 
urbana resultante de alteração no desenho de ruas adjacentes.

• 1º   1753   aforamento
• 2º   1796   partilha herd FFS
• 3º   1818   arrematação ATFS
• 4º   1820   alvará CMS
• 5º   1823   distrate
• 6º   1850   partilhas JMFe
• 7º   1851   remissão foro
• 8º   1851   pag. foro (cópia)
• 9º   1851   escrituras JMFe 

Jácome Maria Ferro
• 10º 1863   escritura JMFeJr

• 11º  1872  Justificação Virgínia da Con-
ceição Ferro Junqueiro

• 12º  1872 compra Vd’A  
• 13º  1872  inscrição predial por Vd’A 
• 14º  1893 pagamento empréstimo  

hipotecário por CAMA
• 15º 1902 arrematação foro  
• 16º 1916 registo Transmissão  

MALMACS
• 17º 1928 avaliação rendimento predial. 
• 18º 1930 instalação eléctrica 
• 19º 1949 renúncia indemnização.

Quadro 2 Temas dos dezanove documentos do arquivo familiar relativo ao edifício onde se viria a instalar o 
MAEDS

1  Contribuição do Dr. Bruno Ferro do Arquivo Fotográfico Américo Ribeiro de Setúbal
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Vou referir-me com mais pormenor a alguns dos documentos do quadro 2. 
O primeiro, de 1753, apresenta-se de leitura tão difícil que até ao momento 
não foi possível obter a sua transcrição para uma escrita actualizada, apesar 
dos esforços da conservadora do MAEDS, Dra Joaquina Soares, o que atesta a 
dificuldade desta leitura paleográfica. Parece tratar-se de um aforamento por-
que nas costas da última página se encontra uma pequena nota, de três linhas, 
cuja primeira palavra parece ser aforamento (“aforam to”). 
O 4º documento, na sequência temporal, datado de 17 de Maio de 1820, é 
constituído pelo “Alvará de licença que o Senado da Câmara concedeo ao D.or 
Agostinho José Ferreira de Souza para poder sahir fora com a frontaria das 
suas Cazas sitas na Praia desta Villa defronte do Caes e do Quartel Militar com 
doze palmos da parte Poente e quatorze palmos e meio da parte do Nascente 
como neste se declara”. Aqueles valores correspondem, respectivamente, a 
2,64 e 3,12 m. É um texto extenso, de 19 páginas perfeitamente legível, no qual 
se salienta também, na página 7, que “A parede da fronteria pendente amiassa 
ruina esta percisa de a fazer Sua total Reedificação della porem a sua forma 
antiga fez deformidade…”
É de 9-1-1851 o 7º documento o qual atesta a remissão do foro do prédio: 
“Dona Maria por Graça de Deos, Rainha de Portugal e dos Algarves, d’aquem 
e d´alem Mar em África Faço saber aos que esta Carta de remissão e conso-
lidação de domínio virem que sendo-lhe presente o requerimento em que 
Dona Joanna Ma Monteiro Correia…expondo ser Enphyteuta d´um Prazo 
constituido em umas cazas situadas na rua de S. José da Villa de Setubal…Me 
pedia Houvesse por bem Permitir-lhe a remissão do dito foro…Hei por bem 
Confirmar a referida remissão pura e irrevogável, ficando assim consolidados 
ambos os domínios na pessoa della possuidora, seus herdeiros e sucessores 
para daqui em diante possuirem e desfructarem o mesmo predio como livre, 
allodial e desembaraçado do referido encargo”
Por sua vez o 9º documento, de 1851, atesta a venda do edifício pela mesma 
Joanna Monteiro Correia a Jácome Maria Ferro: “Saibam quantos este Ins-
trumento de Venda Leal, quitação do preço, e obrigação virem…” que está “…
authorizando…” “Donna Joanna Monteiro Correia… a vender a Jácome Maria 
Ferro…dois prédios de cazas”.
O 11º documento é uma “Publica forma” de “Sentença de Justificação”, isto é, 
uma legitimação, emitida em 4-12-1872, que constitui um documento com 57 
páginas que encerra a “Carta de Sentença cível de Justificação passada a favor 
da Justificante Dona Virgínia da Conceição Ferro Junqueiro, aucthorisada por 
seu marido Sebastião Ezequiel Junqueiro”: “Dom Luiz Primeiro por Graça de 
Deos Rei de Portugal, Algarves e seus Domínios etctera…Faço saber a todos…
em como correrram uns autos cíveis de Petição para Justificação…” e que a 
justificante é filha natural do falecido João Maria Ferro, que o falecido Jácome 
Maria Ferro, primo de João Maria Ferro, não tinha herdeiros e João Maria Fer-
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ro foi o único herdeiro e entre outros bens herdou as moradas de casas da rua 
da Praia e da rua de S. José. 
Estavam assim criadas as condições que permitiram a venda por aquele casal, 
em 4-12-1872 (12 º Doc), a António Caetano Figueiredo, Visconde d’Alcácer, 
do edifício em que se viria a instalar, cerca de 100 anos depois, o MAEDS. Este 
documento constitui então a escritura de compra, pelo Visconde d’Alcácer, a 
Sebastião Ezequiel Junqueiro e Mulher, de duas casas que estão constituindo, 
actualmente, um só prédio com o artigo 2.811.                
Anexos a esta escritura de compra: a) certidão comprovativa de que sobre os 
edifícios com registo 2811 e 2812 não pende qualquer hipoteca b) recibo nº 
273, sem data, da Santa Casa, relativo ao pagamento do foro de 888 reis c) rol 
das despesas efectuadas pelo procurador, na compra.
Últimos documentos entre os dezanove referidos: documento de 30-11-
1930, Título nº 516 em nome de José Alves Cabral Sacadura, emitido pela a 
Secção de Fiscalização Eléctrica de Lisboa, Direcção dos Serviços Eléctricos 
do Ministério do Comércio e Comunicações, relativo à instalação de ilumi-
nação eléctrica na Av. Todi 268 (corrente contínua, 220 volts, 62 lâmpadas e 
7 tomadas); documento de 8-10-1949, escritura de renúncia a qualquer in-
demnização em caso de expropriação por obras a efectuar no prédio com re-
gisto nº 2812, no caso de este vir “a ser atingido pelo plano de urbanização”.

3 – Registos na Conservatória do Registo Predial Nº 1 de Setúbal 
Da consulta dos registos de propriedade sucessivos e inscrições na Conser-
vatória do Registo Predial N.º 1 relativos a este edifício pode concluir-se que 
os sucessivos proprietários do 268 da ALT, entre 1753 e 1961, terão pertencido 
sucessivamente às famílias Ferreira de Souza (1753 Dr. Francisco Ferreira de 
Souza; 1796 Dr. Agostinho José Ferreira de Sousa; 1818 Dr. Agostinho Tomás 
Ferreira de Souza; 1820 Dr. Agostinho José Ferreira de Souza), Ferro (1850 Já-
come Maria Ferro e Bernardina Felizardo Corrêa Ferro de Souza Moura; 1863 
João Maria Ferro Júnior que compra a Ma Glória Amélia Pereira de Moura 
parte de propriedade; 1872 Virgínia da Conceição Ferro Junqueiro e Sebastião 
Ezequiel Junqueiro) e Mendes d’Almeida ou familiares por afinidade (1872 
António Caetano de Figueiredo; por seu falecimento em 1883 Maria Paula 
Leite de Figueiredo; 1892 Maria Amélia Leite Mendes d’Almeida; 1916 Maria 
Amélia Leite Mendes d’Almeida Cabral Sacadura; 1961 Maria Fernanda Men-
des d’Almeida Cabral Sacadura Teixeira, Maria Amélia Mendes d’Almeida 
Cabral de Albuquerque Sacadura Monteiro e Maria do Carmo Mendes d’Al-
meida Cabral Sacadura Mexia de Almeida. Em 1961 aquisição por António A. 
Matias e doação a sua filha. Finalmente em 2015 e 2016 inscrição a favor de 
Oitante (veículo financeiro de activos financeiros problemáticos do Banif ).
Saliento o primeiro documento referindo um membro da família Mendes 
d’Almeida na posse do edifício do MAEDS: 8 de Fevereiro de 1892, Conser-
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vatória do Registo Predial nº1, inscrição Nº 5678: “Vistos os mencionados 
documentos (carta de partilhas) inscrevo definitivamente em nome da dita 
D. Maria Amélia Leite Mendes d’Almeida (mulher de César Augusto Mendes 
d’Almeida) o prédio 2811…prédio que no seguimento do referido inventário 
lhe ficou pertencendo…como uma das herdeiras de sua fallecida irmã, a Vis-
condessa d’Alcácer do Sal, Maria Paula Leite Figueiredo”.

Personalidades ligadas ao edifício do MAEDS 
que se distinguiram como figuras públicas
António Caetano de Figueiredo, Visconde d’Alcácer (1810-1883) FOTO 3
Nasceu no Vale do Guiso a 18-10-1810 e faleceu em Setúbal a 6-9-1883. Casou 
em 1841 com Maria de Paula Leite, irmã de Maria Amélia Leite Mendes d’Al-
meida por sua vez casada com César Augusto Mendes d’Almeida (juiz desem-
bargador que exerceu em várias comarcas do Alentejo). 
O Rei D. Luís concedeu-lhe, em 31-5-1871, o título de 1º Visconde de Alcácer 
do Sal.
Segundo referência recolhida no Fundo Almeida Carvalho do Arquivo Distri-
tal de Setúbal era considerado “Um dos maiores proprietários e lavradores da 
villa de Alcácer”2. Ocupou os cargos, em Alcácer do Sal, de provedor da Santa 
Casa da Misericórdia e de presidente da Câmara Municipal, assim como de 
substituto do Juiz de Direito e chefe local do Partido Regenerador. Fundou 
em 1830 a Sociedade Filarmónica de Alcácer do Sal (1830), contratou mestres 
e manteve-a a suas expensas. Segundo António Lopes Soares Branco tinha 
“grande amor à sua terra e extraordinária abnegação e desinteresse” e possuía 
uma “alma diamantina de português de lei, a sua casa estava sempre aberta 
para receber bizarramente ricos e pobres…”3

Como alferes do regimento de milícias de Alcácer, integrou o batalhão pro-
visório de Companhias de Granadeiros de Paço de Arcos (1831) que tomou 
parte no cerco do Porto (1832) e foi promovido a capitão. “Portou-se sempre 
com valentia e muito sangue frio” 2. “Grande lavrador recebeu várias visitas 
de D. Luís I”4 e “Apesar da sua fortuna vivia com o povo e privilegiava os traba-
lhadores, facto que lhe acarreta dissabores nas camadas ricas.” 4. Funda o Club 
Pedro Nunes e a charanga “Sete Estrelas”, origem da Sociedade Filarmónica 
Amizade Visconde de Alcácer”4. 
São de assinalar os termos de abertura do seu testamento: “Em Nome de Deus 
Amen. Eu António Caetano de Figueiredo, nascido e baptisado na freguesia 
de Valle do Guiso achando-me no pleno uso das minhas faculdades intelec-
tuais, resolvi fazer o meu testamento nos termos seguintes: Em 1º lugar como 
christão Catholico Apostolico Romano cuja religião tenho vivido e protesto 

2  Fundo Almeida Carvalho, Arquivo Distrital Setúbal  
3  In Vale do Sado, 24 de Maio de 1920
4  Ficha monográfica da Camara Municipal de Alcácer do Sal 13/8/1981 
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morrer – invoco o auxílio divino para o momen-
to solene de transito d’esta vida…”
Distribui 8 herdades e outros bens por familia-
res, 9 sobrinhos, 4 afilhados, feitores, “creadas, 
creados de lavoura, creados de cavalariça”, faz 
perdão de dívidas, encomenda missas, faz dis-
tribuição de esmolas a entrevados, orfãos e viú-
vas. Estipula que terá um enterro sem pompa e 
sem ofício de corpo presente. O remanescente, 
em que se inclui o edifício no qual concentra-
mos a nossa atenção, fica na posse da viúva Ma-
ria Paula Leite de Figueiredo.5

Entretanto tenho a informação de que duran-
te pesquizas efectuadas no Arquivo Distrital, a 
propósito do jazigo do Visconde de Alcácer, foi 
encontrado por um familiar próximo6 um tes-
tamento seu, “cerrado”, e foi mesmo efectuada 
uma fotocópia que se perdeu. As tentativas que 
efectuei junto do Arquivo Distrital para reen-
contrar o testamento “cerrado” foram infrutífe-
ras. Mas talvez o MAEDS possa efectuar contac-
tos com o Arquipo Distrital que permitam reen-
contrar aquele testamento. Segundo a mesma 
fonte neste testamento a casa da ALT nº 268 era 

deixada pelo Visconde d’Alcácer directamente à sobrinha Maria Amélia Leite 
Mendes d’Almeida, a qual viria a casar com José Alves Cabral Sacadura, e o 
seu usufruto reservado para a viúva Maria Paula Leite de Figueiredo. Mas em 
contradição com esta hipótese existe na Conservatória do Registo Predial Nº 
1 de Setúbal, um registo de 8 Fevereiro 1892, com o nº 5678, já citado.

José Alves Cabral Sacadura (1863-1939). 
Carreira militar e administrativa 
Casado com Maria Amélia Leite Mendes d’Almeida Cabral Sacadura (FOTO 
4), é natural de Celorico da Beira onde nasce a 15 de Janeiro de 1863. De acor-
do com as informações colhidas no processo individual presente no Arqui-
vo Histórico Militar, sito no edifício do Museu Militar, faz a sua carreira na 
Arma de Artilharia. Em 1894-95, como 1º tenente de artilharia, participa nas 
Operações de Anguane, Marracuene e Coolela, das lutas contra os Vátuas em 
Moçambique, integrando a Brigada de Artilharia de Campanha. 

5  Original na posse de Maria Amélia Monteiro
6  João Luís Sacadura Mexia de Almeida

Foto 3 António Caetano de Figueiredo (Visconde d’Alcácer do Sal)
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Entre 1898 a 1901 desempenha funções ao serviço da administração do Ul-
tramar como Residente da Circunscrição Administrativa do Cacongo (Dis-
trito do Congo – Landana - Cabinda) por dois períodos. Segundo Augusto 
Alves Roçadas, Chefe do Estado-Maior com Quartel em Luanda “Este oficial 
e residente em Landana É tido em muito bom conceito pelas suas qualidades 
moraes e competência que tem mostrado no desempenho do seu cargo” (1 
de Janeiro de 1900)7. Desta estadia no Cacongo em Cabinda apresento duas 
fotografias (FOTOS 5 e 6) de um conjunto de 15 do arquivo familiar8.
Em 1902 é nomeado Capitão de Artilharia, em carta patente, assinada pelo 
Rei D. Carlos. Em 1911 é promovido a Major (documento assinado por Teófilo 
Braga e Corrêa Barreto). Passa à reserva em 1912 mas em 1917 volta a prestar 
serviço, agora no Regimento de Infantaria 11 em Setúbal e vem depois a rece-
ber, até 1919, o Comando do Grupo de Artilharia do Campo Entrincheirado 
de Lisboa. Passa à reserva, definitivamente, em 1923.
Cargos que desempenhou: encarregado da biblioteca da Direcção Geral do Ser-
viço de Artilharia no Ministério da Guerra; integra a Comissão de Aperfeiçoa-
mento da Arma de Artilharia em 1907, ano em que foi também ajudante de 
campo do Presidente Interino do Conselho de Administração da Fábrica de 
Material de Guerra do Arsenal do Exército; ajudante de campo do Director 
da 3ª Direcção da Secretaria de Guerra; Comandante de Artilharia 5 (Viana 
do Castelo).
Condecorações: “Cavaleiro da antiga e muito nobre Ordem da Torre e Espada 
de valor, lealdade e mérito” (1896) e posteriormente oficial da mesma ordem 
(1897), medalha Rainha D. Amélia (1896?), Cavaleiro da Real Ordem Militar 
de S. Bento de Avis (1904), medalha de prata de classe de comportamento 
exemplar (1909).

7  Arquivo Histórico Ultramarino
8  Recuperação e digitalização por Nuno Miguel Paula Rodrigues (FotoSport 2004)

Foto 4 Maria Amélia Leite Mendes d’Almeida Cabral Sacadura e José Alves Cabral Sacadura
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Foto 6 No Cacongo rodeado de personalidades locais

O seu revólver, Abadie calibre 9 mm m/886, foi doado ao Museu Militar e está 
na Sala Mouzinho de Albuquerque.
O casamento com Maria Amélia Leite Mendes de Almeida, natural da fregue-
sia da Sé (Lisboa), é celebrado em 9 Abril de 1904, em St Maria da Graça, Se-
túbal

Foto 5 José Alves Cabral Sacadura na sua residência no Cacongo
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De casa de habitação sita no nº 268 da Avenida Luísa Todi 
a edifício do Museu Arqueológico e Etnográfico do Distrito 
de Setúbal
A venda, pela última família que terá utilizado esta casa como habitação, 
consumou-se em 1961. A adaptação a Museu Arqueológico e Etnográfico do 
Distrito de Setúbal é iniciada em 1974 e estará completa em 1976. Foram exe-
cutadas extensas obras de adaptação no seu interior, em particular para efec-
tuar a adaptação das salas e quartos a espaços expositivos e um auditório. Este 
ocupa a antiga cozinha e também parte do pátio interior. Foram preservadas, 
com intervenções menores, a escada principal de acesso ao 1º andar e a galeria 
na qual esta se abre, assim como alguns tectos com estuques pintados. 
Por outro lado, na frontaria, aparentemente não terá havido qualquer inter-
venção acompanhando a adaptação a museu. Aliás, com base nos elementos 
colhidos nos documentos do arquivo familiar, nomeadamente o pedido efec-
tuado ao senado da Câmara de Setúbal em 1820, pelo Dr. Agostinho Tomás 
Ferreira de Sousa, para reconstrução e para avançar a frontaria, porque esta 
ameaçava ruína, poderá levar-nos a admitir que a implantação actual da casa 
poderá ser a que então se estabeleceu. Por outro lado, a observação em por-
menor, da casa na fotografia de Anthero Frederico Seabra (FOTO 2) não pare-
ce mostrar a existência, antes de 1871, de uma mansarda, com duas janelas, no 
lado direito da frontaria. Se for verdadeira esta hipótese temos de acrescen-
tar que não dispomos de nenhuma informação quanto ao momento da sua 
construção. No domínio das hipóteses poderíamos, no entanto, admitir que o 
Visconde poderia ter realizado obras de embelezamento exterior, ao gosto da 
época, incluindo o sótão e a balaustrada, após a sua compra em 1872, e antes 
de 1883 data do seu falecimento. 
Finalmente, há informações familiares9 já referidas de que o Major José Alves 
Cabral Sacadura efectuou obras de embelezamento interior, incluindo os es-
tuques pintados, pelos anos 20 ou 30 do século XX.

Conclusões
1 – As primeiras notícias relativas a “cazas sitas na praia” implantadas no local 
onde hoje está situado o edifício do MAEDS, são de 1796 ou, eventualmente, 
de 1753.
2 – A implantação e estrutura exterior do edifício actual do MAEDS poderão 
ter ficado, no essencial, definidas com as obras de 1820 (Alvará do Senado da 
CMS, fotografia de Anthero Frederico Seabra). 
3 – Após a compra, em 1872, pelo Visconde d’Alcácer, o edifício poderá ter so-
frido obras de embelezamento exterior, ao gosto da época, com colocação da 
balaustrada e também da mansarda. Se esta hipótese tiver fundamento estas 

9  Maria Elisa Cabral Sacadura Mexia de Almeida da Cunha Rego
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obras poderiam ter ocorrido entre 1872, data da compra, e 1883 data do seu 
falecimento.
4 – O Major José Alves Cabral Sacadura efectuou obras de embelezamento 
interior, incluindo os estuques pintados, pelos anos 20 ou 30 do século XX.
5 – A adaptação da casa de habitação a museu ocorre após 1961, data da venda 
pelas descendentes de Maria Amélia Leite Mendes d’Almeida Cabral Sacadu-
ra, nossa saudosa Avó, mais concretamente no período 1974-76.
6 – Actualmente (1917) o edifício está inscrito em nome da Oitante, desde 
2015 e 2016, com o nº 783/20090519, na Conservatória do Registo Predial nº 
1 de Setúbal. Pelo que parece poder concluir-se que o edifício não pertence 
ainda ao MAEDS.
7 – Estão em aberto a leitura paleográfica do 1º dos documentos do arquivo 
familiar relativo ao MAEDS e reencontrar o testamento “cerrado” efectuado 
pelo Visconde d’Alcácer e que se encontra no Arquivo Distrital de Setúbal.  

algumas fontes

1. Mouro C e Pena H. 155 anos do Clube Setubalense, 2014
2. Fundo Almeida Carvalho, Arquivo Distrital de Setúbal
3. Vale do Sado, 24 de Maio de 1920
4. Major José Alves Cabral Sacadura. Processo individual. Arquivo Histórico-Militar e 
Arquivo Histórico Ultramarino
5. Conservatória do Registo Predial Nº 1, Setúbal
6. Arquivo Fotográfico Américo Ribeiro
7. Documentos do arquivo familiar
8. Informações da memória familiar
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FORMA E FUNÇÃO – OBSERVAÇÕES RELATIVAS À NATUREZA 
DOS ESPAÇOS E PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO DAS ANTIGAS 
QUINTAS DA BAIXA DE PALMELA

Pedro Fernandes
investigador independente

Resumo
No contexto das antigas Quintas da cidade de Setúbal e arredores imediatos, 
a Baixa de Palmela distingue-se como área de acentuado interesse, tanto pelo 
elevado número de propriedades que concentra, como pelas particularida-
des inerentes às mesmas nos campos da utilização e adaptação dos espaços 
e respectivas edificações. Ao observarmos mais atentamente propriedades 
desta área, é-nos possível comentar acerca de uma série de aspectos, desde 
as simples realidades da distribuição geográfica, passando pelas complemen-
taridades e dicotomias das vertentes de recreio e produção agrícola, consi-
derando igualmente as particularidades da evolução da utilização do espaço 
e ponderando acerca da implementação, transformação e adaptação do pa-
trimónio arquitectónico e estruturas de apoio associadas. Um breve percurso 
pela história de 3 antigas Quintas da área em questão, Hilário, Salema de Bai-
xo e Salema de Cima, permite evidenciar uma herança cultural de relevo, cuja 
manifestação física se torna cada vez menos presente. Assim, reveste-se de 
especial relevância a documentação visual do património para que o mesmo 
possa ser dado a conhecer e para que argumentos em favor da sua preservação 
tenham oportunidade de ser elaborados e discutidos. 
A investigação que se desenvolve há quase 5 anos em redor da temática das 
antigas Quintas da cidade de Setúbal e arredores imediatos tem-se debruçado 
sobre aproximadamente 170 propriedades, encontrando-se algumas das mais 
relevantes deste conjunto na área da Baixa de Palmela. 



312

Muitas das Quintas inseridas nesse contexto geográfico destacam-se tanto 
pela considerável dimensão, como pela relevância das ligações passíveis de 
serem estabelecidas entre o percurso histórico da propriedade em si e a li-
gação da mesma a um conceito de história mais abrangente: a história local 
Setubalense. Nesta segunda dimensão, a Baixa de Palmela prima pela origi-
nalidade do seu património, o qual providencia uma relevante e interessante 
janela para o passado. 
Ao contrário de diversas áreas hoje em dia estabelecidas num contexto mais 
central à cidade, a Baixa de Palmela – devido às particularidades físicas e ad-
ministrativas da sua área geográfica – ainda não sofre com uma expansão par-
ticularmente descontrolada do processo de urbanização, algo que já tomou 
de assalto variadíssimas das antigas Quintas de Setúbal e arredores. Devido 
a este factor, ao procurar catalogar o património físico que permanece em 
diversos espaços desta área, é possível constatar que uma parte bastante signi-
ficativa do mesmo ainda se define como perfeitamente elegível para recupe-
ração, mas suscita uma necessidade imediata no sentido da consideração de 
opções que possam conduzir à preservação do mesmo, o qual apresenta, em 
diversos casos, elementos e composições únicas na região.     
Ao procurar estabelecer uma divisão da Baixa de Palmela atendendo ao nú-
mero de propriedades aí enquadradas, fazendo uso da própria estrada da Bai-
xa de Palmela como uma espécie de fio condutor ao longo da área, delineando 
percurso com início e fim nas Quintas do Centeio e das Asseadas, é possível 
constatar a existência de, pelo menos, duas dezenas de Quintas, assim como 
alguns Casais e outras propriedades de carácter semelhante. Torna-se consi-
deravelmente mais simples estabelecer este enquadramento à luz da realida-
de de meados do séc. XX já que, na actualidade, o processo de subdivisão em 
lotes cada vez mais reduzidos que se tem vindo a registar desde então torna 
este tipo de observação num processo bastante desafiante. 
Curiosamente, ao longo de numerosas décadas, as alterações à disposição 
geográfica das propriedades nesta área caracterizaram-se como bastante re-
duzidas. Considere-se, a título de exemplo, a Carta Topographica Militar do 
Terreno da Peninsula de Setubal de 1861, na qual nos deparamos com um re-
trato da Baixa de Palmela perfeitamente reconhecível, mesmo atendendo aos 
padrões actuais de organização do espaço.  
A área apresenta correntemente uma considerável variedade no que diz res-
peito à manutenção dos propósitos originais dos espaços, assim como em 
relação aos níveis de conservação do património edificado. Embora exis-
tam Quintas já quase completamente tomadas pelos avanços imlacáveis do 
processo de urbanização, como é o caso da Fonte da Talha e do Páteo, ou-
tras como o Brejo e Bezelga mantêm uso habitacional nas suas residências 
originais. Outras ainda como a Feia permanecem como centro de produção 
agrícola.  
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Por ser impossível neste contexto debruçarmo-nos sobre todas as proprie-
dades da área, consideremos três destes espaços em maior detalhe: a Quinta 
do Hilário e a Quinta da Salema, dividida entre Salema de Cima e Salema de 
Baixo (sendo mais prático observar as particularidades de cada uma destas 
parcelas individualmente). Estas propriedades são, possivelmente, os exem-
plos mais relevantes de duas tendências distintas no contexto do património 
edificado nesta área: na Hilário dá-se um caso extremamente interessante de 
transformação e adaptação do espaço físico à vocação da propriedade, pri-
mordialmente uma vocação focada para o lazer, em formas bastante diversas 
e de natureza mutável, com um património arquitetónico de tom mais erudi-
to a reflectir essa realidade; e na Salema (principalmente Salema de Baixo), 
o histórico de desenvolvimento retrata uma realidade oposta, ou seja, o pa-
trimónio e vocação da propriedade encontraram-se subjugados às exigências 
do espaço (primordialmente, exigências associadas a práticas agrícolas), com 
a arquitectura de carácter tradicional e altamente funcional a reflectir preci-
samente uma dinâmica virada para o uso prático e para a lavoura. 

Hilário
No que diz respeito à Hilário, com uma área actual de aproximadamente 12 
hectares, não será desapropriado ainda referir a propriedade como um es-
paço de grande dimensão. Contudo, esta mesma dimensão tem vindo a ser 
reduzida ao longo dos últimos anos, perdendo a Hilário recentemente (por 
venda) uma porção de terreno considerável para a vizinha Quinta do Centeio, 
hoje em dia ocupada por uma instituição de ensino privado. 
Contudo, apesar da redução na área, o apelo essencial da Hilário será na ac-
tualidade tão forte como certamente o seria em meados do séc. XVIII. A pro-
priedade é objectivamente uma das mais relevantes e carismáticas da região, 
impressionando pela abertura do espaço e simplicidade lógica da organiza-
ção do mesmo, com o longo caminho pitoresco através do pomar, entre o im-
ponente portão e as primeiras edificações ao cimo de uma ligeira elevação, 
a convidar o visitante a um agradável percurso ao longo da Quinta, um figu-
rativo tapete vermelho de boas vindas, ainda cativante mesmo na condição 
actual. 
Existem vários edifícios na propriedade, algumas dependências [Fig. 1 – A2], 
edifícios recentes de trabalho e armazenamento [Fig. 1 – A3], assim como 
áreas de lazer distintas; no primeiro campo, o mais digno de referência será, 
certamente, o da residência principal da Quinta [Fig. 1 – A1] e, no segundo, 
duas zonas dominadas pela presença de lagos, uma de layout mais moderno 
[Fig. 1 – B1] e outra de gosto fortemente ancorado no romântico, num apa-
rente espírito de revivalismo [Fig. 1 – B2]. 
Focando primeiramente atenção na interessantíssima residência da Hilário, 
esta encontra-se desabitada há vários anos; actualmente à venda (com o resto 
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da propriedade, naturalmente) são já notáveis várias questões em termos de 
conservação do edifício, estas indissociáveis das realidades de uma habita-
ção encerrada por qualquer período de tempo prolongado. Contudo, outros 
factores têm acelerado a degradação da residência e do restante património 
edificado na Quinta. 
Ao percorrer o espaço da Hilário, a atenção do observador é imediatamente 
dominada pela infinidade de coberturas descartadas de cabo elétrico que co-
brem o chão do acesso à residência principal e dependências. A propriedade 
tornou-se uma das maiores vítimas de assaltos na área ao longo dos últimos 
anos; o objectivo é a remoção de metais para venda, especialmente o cobre e 
o alumínio e a destruição de património não é certamente uma preocupação 
para os invasores do espaço. Presentemente, qualquer visitante à Hilário terá 
dificuldade em encontrar um único cabo elétrico na propriedade. 
A minuciosidade do processo de remoção destes elementos seria até de certo 
modo impressionante se não atendêssemos à natureza multifacetadamente 
destrutiva da prática. Além do cobre obtido a partir dos cabos acima referi-
dos, também torneiras, material elétrico diverso e até mesmo as próprias fe-
chaduras são alvos dos assaltantes para remoção. Até recentemente, a Hilário 
sofria – reportadamente – vários assaltos por mês; actualmente, a proprieda-
de simplesmente já não possui uma abundância de material passível de furto. 
As perdas para a Quinta constituem-se, sem qualquer surpresa, como extre-
mamente avultadas. 

Figura 1 Layout da Quinta do Hilário (legendado). Crédito: Google Earth; Autor
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Colocando de novo o foco nas particularidades formais da carismática resi-
dência principal da Hilário, reconstruída em 1760 devido a danos provocados 
pelo terramoto de 17551, constatamos tratar-se de um belíssimo edifício com 
os denominados telhados de tesouro, de 4 águas, planta retangular de piso 
único com um – algo incomum – corredor central que divide a habitação qua-
se por completo num plano longitudinal. A fachada principal é virada a Sul, 
sendo de tom sóbrio e coberta a reboco pintado. É enquadrada entre cunhais 
não estilizados e friso/cornija, com 8 janelas de sacada de moldura retangu-
lar simples em cantaria, dispostas simetricamente, destacando-se apenas um 
modesto ornato no reboco e cornijas lineares sobre cada janela. 
O portal principal em verga de arco abatido e moldura recortada em cantaria, 
dotado essencialmente das mesmas características decorativas exibidas pe-
las janelas, possui a excepção de ser encimado por cornija contracurvada e 
pelo foco central neste elemento (portal) residir sobre um pequeno detalhe 
decorativo em cantaria acima da moldura, sendo este, curiosamente, de mo-
tivo pouco definido. Amaral et al. (1988, p. 234) aludiram à “notável dignida-
de arquitectónica conseguida por uma volumetria disciplinada e sóbria” nas 
estruturas desta natureza presentes na região da Estremadura e a residência 
principal da Hilário é certamente um bom exemplo de tais atributos.
Embora a habitação seja de piso único, existem três níveis a considerar entre 
o acesso (entenda-se, caminho de acesso da propriedade) e a entrada prin-
cipal da residência; a Norte, tal variação já não se verifica. No primeiro nível, 
o visitante é encaminhado através do imponente portão em ferro, coroado 

1  Esta informação ainda não é verificada, encontrando-se ancorada na história oral da propriedade. 

Figura 2 Residência principal da Quinta do Hilário (2018). Crédito: Autor
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por um brasão de família (de elementos mistos; carece de investigação mais 
aprofundada), para cinco degraus que culminam num pequeno jardim (se-
gundo nível) dividido pelo acesso à entrada principal da residência (terceiro 
nível) através da escadaria de 14 degraus, sendo esta igualmente de uma sim-
plicidade elegante e assumindo-se como principal elemento de destaque do 
exterior da habitação. O jardim, limitado à extensão da fachada da residência, 
é composto por duas pequenas fontes circulares que se definiram, no passa-
do, como o centro de um padrão em cruz ainda discernível através de uma 
observação atenta de levantamentos aéreos da área de meados do séc. XX. 
Esta regularidade geométrica do jardim complementava com naturalidade o 
mesmo atributo da própria habitação. Actualmente permanecem apenas as 
fontes circulares, sendo o restante espaço do jardim coberto unicamente por 
relva simples. 
No interior da residência, a partir do amplo vestíbulo, é possível o acesso di-
recto ao corredor principal2. Os efeitos nefastos das incursões sofridas pela 
habitação são dolorosamente evidentes. Além destes, entenda-se múltiplos 
cabos elétricos arrancados e descarnados, equipamentos eletrónicos destruí-
dos e elementos decorativos em falta ou danificados, são também notórios os 
estragos causados pelo próprio processo de degradação do espaço não habi-
tado. A título de exemplo, é possível apontar infiltrações no tecto de madeira 
do corredor, as quais causam já deformações na estrutura do mesmo.
Debrucemo-nos um pouco sobre algumas das divisões mais emblemáticas da 
habitação, começando pela vasta sala principal. Esta encontra-se, em redor, 
belissimamente ornada com um padrão pintado que, à primeira vista, quase 
se confunde por painéis de azulejo devido à sua vivacidade e percepção su-
gestionada de profundidade. A grande lareira, peça de destaque da divisão, 
encontra-se já seriamente vitimada pelas incursões anteriormente referidas. 
Outro espaço extraordinário é a “sala de música”3. Com paredes cobertas qua-
se na totalidade por uma colecção extraordinária e vibrante de frescos retra-
tando elementos militares, paisagens bucólicas, grandes navios e até mesmo 
um comboio, a divisão é um hino à vocação de lazer da Hilário e um forte 
aceno à vertente social da habitação, claramente pensada não só para uso fa-
miliar, mas também para causar uma impressão no visitante. 
Uma terceira divisão digna de referência é a capela, também esta repleta de 
frescos interessantes e respectivas molduras e frisos em gesso. Como algo 
deveras único acerca desta divisão, é possível apontar as portas de acesso ao 
espaço, adornadas com painéis esculpidos (figuras religiosas) na parte supe-

2  É igualmente possível o acesso a duas divisões, a sala principal a Poente e outra divisão de carácter indefinido 
a Nascente. O corredor central da habitação pode ser igualmente alcançado a partir do exterior por uma porta 
a Nascente na lateral do edifício e por um acesso improvisado a Norte, resultado directo de alterações mais 
recentes à residência.
3  Designação não formal ou necessariamente ancorada em histórico de utilização; optámos por esta designa-
ção devido ao facto da divisão ter albergado, até há poucos anos, um grande piano. 
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rior das mesmas; contudo estas já não se encontram no local. Acima, sobre o 
belíssimo portal de moldura recortada em cantaria, encontra-se um pequeno 
nicho, actualmente vazio. 
Historicamente, uma propriedade mais próxima à natureza de um retiro cam-
pestre de veraneio do que à de um centro de produção agrícola intensa, a Hi-
lário viu o seu espaço consideravelmente reorganizado logo no início da déca-
da de 50 do séc. XX. Adquirida em 1949 pelo Doutor António Júdice Bustorff 
Silva, a Quinta tornar-se-ia a capital de um império agrícola da região criado 
pelo proeminente advogado, o qual se tornou proprietário de várias Quintas 
em Setúbal e zonas circundantes. António Bustorff Silva dinamizou o vasto 
pomar da Hilário, chegando também a propriedade a ser um ponto relevante 
da produção de queijo, com um rebanho de centenas de ovelhas no local.
A habitação principal da Quinta passou igualmente a servir, ao longo de várias 
décadas, como residência de elementos da família Bustorff Silva. Contudo, ao 
longo dos anos, o declínio dos lucros inerentes à actividade agrícola levou à 
necessidade de medidas alternativas para a capitalização do património edifi-
cado da propriedade, culminando na aposta de modelo de pequena unidade 
hoteleira. 
A transformação da grande residência da Hilário de habitação familiar para 
local aberto ao público através do aluguer de quartos num modelo semelhan-
te ao de um hotel de charme, constituiu um passo ambicioso na busca de 
rentabilização do património mais significativo da grande propriedade; sem 
dúvida, uma procura de exploração de novas oportunidades mais adaptadas 
ao séc. XXI para um espaço desta natureza. As antigas dependências da resi-
dência [Fig. 1 – A2] também foram transformadas em pequenos apartamentos 
de férias em linha com o mesmo propósito. A propriedade já havia sofrido 
variadíssimas intervenções desde 1949, mas nunca focadas para um propósito 
tão directamente aberto ao exterior. 
Além da residência da Hilário e das áreas destinadas à exploração agrícola 
(enquanto esta existiu), também os espaços de recreio da propriedade sofre-
ram alterações ao longo das décadas. Em anos mais recentes, a Quinta assistiu 
inclusive à inclusão de uma piscina a Nascente da habitação principal, assim 
como outras estruturas, mas será mais relevante focarmo-nos essencialmente 
nos interessantes lagos da Hilário. Encontramos um destes a Sul e outro a 
Norte da imponente residência. 
Toda área circundante ao lago Sul [Fig. 1 – B1] é uma curiosa mistura de ele-
mentos recentes e antigos, integrados com níveis variáveis de sucesso. Este 
lago é alimentado por uma antiga mina de água (que passa também, reporta-
damente, pela Quinta do Hilário de Cima4), sendo um elemento cuja confi-

4  A mina é ampla e aparentemente passível de ser percorrida. O volume de água, a quando da nossa última 
visita, constituía-se como extremamente limitado. A cobertura é incomum, com uma estrutura em aparente 
arco tudor. 
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guração exacta se torna complexa de estimar pré-meados do séc. XX, mesmo 
com recurso à observação de levantamentos aéreos. A disposição geográfica 
do corpo de água em si, aparenta ser essencialmente a mesma da que pode-
ríamos encontrar nesse período, mas teria provavelmente então uma vocação 
mais próxima a poça (em benefício da rega) do que lago no sentido de área de 
lazer. Certamente que pelo menos a disposição da área circundante ao lago 
Sul terá sido consideravelmente alterada, pois a grande maioria dos materiais 
empregues em redor são bastante modernos e mesmo os elementos que fa-
zem recurso a peças antigas exibem traços de modernidade. Alias, interven-
ções com materiais modernos sobrepostos com elementos antigos são uma 
constante na propriedade. 
Muito do que se encontra constituído na Hilário actualmente em termos de-
corativos nos espaços de lazer da propriedade é exemplo de ideias interes-
santes e demonstrativas de uma real preocupação estética, nas quais a exe-
cução ficou algo aquém do desejado. Consideremos a título ilustrativo dos 
problemas de execução anteriormente referidos o pequeno percurso coberto 
paralelo ao lago Sul, o qual acompanha o muro Poente da propriedade. Aí, op-
tou-se por aliar agradáveis pedras decorativas esculpidas, questionamo-nos 
se originais ao espaço ou não, com um acabamento profundamente infeliz de 
vigas de betão modernas e expostas que sustentam a cobertura do percurso. 
Apesar das limitações, o lago Sul continua a ser um dos espaços de lazer mais 
interessantes não só das Quintas enquadradas no contexto geográfico da Bai-
xa de Palmela, mas também num universo mais abrangente, nomeadamente, 
o regional. O espaço merece sem dúvida um estudo muitíssimo mais aprofun-
dado e competente, com vista a uma futura optimização.
No que diz respeito ao lago Norte [Fig. 1 – B2], o espaço de lazer – à primeira 
vista – mais antigo da Hilário, este encontra-se ligeiramente afastado da re-
sidência principal, sendo parte integrante de um espaço arborizado e relati-
vamente isolado do resto da propriedade. A visita ao lago Norte envolve uma 
pequena caminhada e uma “descoberta” do património, aninhado no alto de 
uma colina moderada. Apesar de um avançado estado de degradação, o am-
biente é inconfundivelmente ancorado no gosto pelo romântico. Atendendo 
à disposição deste espaço, será possível especular que toda a área – actual-
mente bastante a descoberto – terá sido mais fortemente arborizada no pas-
sado com o intuito de filtrar a luz do sol pelas copas das árvores circundantes, 
providenciando um retiro sombreado onde o elemento da água se assumiria 
como de destaque central no espaço, composto por uma pequena fonte circu-
lar com ligação directa a um agradável tanque/lago de linhas curvas de dimen-
são também relativamente reduzida. 
O lago Norte aparenta contudo ser enganador, definindo-se – cremos – como 
um exemplo curioso de homenagem ao tom romântico. O espaço apresenta 
muitas das características inerentes ao gosto desse período, mas a composi-
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ção/construção é, de acordo com as evidências, moderna. O facto da pequena 
fonte ter sido seccionada para relocalização, com as uniões da subsequente 
reagregação não particularmente bem-sucedidas e o lago a apresentar uma 
técnica de construção e material aparentemente modernos tornam-se nas 
primeiras pistas para percepcionar o espaço como uma recriação. Além do 
mais, ao observarmos os já referidos levantamentos aéreos de meados do séc. 
XX, constatamos que não há então no local evidência destas estruturas, sendo 
o lago Norte, provavelmente, apenas mais uma das transformações sofridas 
pela Hilário ao serviço da maximização do apelo da propriedade no campo 
do lazer. 
Nesta área (lago Norte), um pouco por todo o lado, encontram-se vestígios de 
outros elementos arquitectónicos, pedras esculpidas em diversos estilos e va-
riando fortemente em dimensão, quebradas e espalhadas pelo solo. Será bas-
tante improvável que se tratasse de elementos nativos ao espaço, aparentando 
providenciar unicamente um acrescento de interesse ao local, focos de aten-
ção para o visitante ou, talvez, simplesmente aguardando integração em algum 
futuro processo de renovação de um dos outros espaços da propriedade. 
A estas considerações, será ainda conveniente acrescentar que o tanque – 
acreditamos – original à Hilário, actualmente sem utilização, uma estrutura 
de dimensão impressionante com muitíssimo agradáveis curvaturas internas 
e espessas paredes, localiza-se a pouca distância (a Nascente) do lago Sul, e 
aparenta ter detido uma vocação bastante focada para o propósito da rega, 
não apresentando em redor outras estruturas (bancos, decoração, azulejos, 
etc) que lhe sugiram um carácter vocacionado para lazer. Mesmo a robustez 
da própria construção lhe atribui um caracter altamente funcional, apesar do 
inegável apelo estético que detém.   
A Hilário, no seu conjunto, constitui-se, na actualidade, com um curioso pu-
zzle de elementos antigos e modernos, um património misto cuja integração 
é frequentemente impossível e cujos elementos verdadeiramente conciliáveis 
exigem, no futuro, uma harmonia mais integral, mais disciplinada e atenta ao 
detalhe. 
Os últimos anos marcaram o início de uma série de dificuldades para o espaço 
que continuam na actualidade e que colocam em risco património erudito 
único. O colapso do negócio do aluguer de quartos na residência principal e 
apartamentos anexos marcou o fim de mais uma fonte de rendimentos para a 
propriedade, deixando igualmente o grande edifício com alterações arquitec-
tónicas que poderão exigir um considerável esforço de revertência no futuro. 
Uma outra das alterações a ponderar é a ala/anexo associada à residência, edi-
ficação recente por parte dos proprietários a Norte. Embora tenha havido um 
muitíssimo louvável e claro esforço de estabelecer um paralelismo estilístico 
com o edifício original, ainda existe lugar para melhoramento caso a estru-
tura seja mantida. Alterações a uma residência desta natureza são quase uma 
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inevitabilidade; uma casa que atravessa gerações e subsiste pelos séculos sofre 
obras e transforma-se (Azevedo, 1988. p. 14), sendo contudo relevante que se 
busque a maior harmonia possível em todos os casos.  
Outra adição de anos recentes – não ligada à residência principal – que exi-
giu um nível particularmente considerável de esforço de transformação do 
espaço da Quinta prendeu-se com a entrada da Hilário no negócio dos casa-
mentos. No extremo Sul da propriedade, a Nascente, foi edificado um maciço 
salão de festas e casamentos [Fig. 1 – A4], um impressionante espaço aberto 
com capacidade reportada para 500 convidados e dotado de dependências de 
apoio incorporadas. Esta vertente de negócio entrou igualmente em colapso 
e, sem rentabilidade agrícola ou outras fontes de lucro, o declínio da Hilário 
tornou-se inevitável.
A questão anteriormente exposta dos assaltos a propriedades desabitadas, 
aliada à natural degradação que ocorre neste tipo de situações e que já afecta 
de modo alarmante as belíssimas decorações do interior da grande residência 
da Quinta (infiltrações, humidade, fungos, etc), exige uma ponderação séria e 
cuidada no sentido de buscar soluções criativas para a salvaguarda deste tipo 
de património verdadeiramente irrepetível. Tais soluções necessitam, natu-
ralmente, de incluir um diálogo aberto entre proprietários, município e enti-
dades que atuam, a nível local, na defesa de património cultural e edificado. 
Pequenos entendimentos e compromissos poderão fazer grandes diferenças 
no futuro e os potenciais benefícios são perfeitamente óbvios para todos os 
envolvidos.  

Salema de Baixo
Debrucemo-nos agora sobre o segundo exemplo, a Quinta da Salema, já há a 
um longo período dividida entre Salema de Cima e Salema da Baixo. 
De carácter inegavelmente agrícola, é interessante notar que, nos primeiros 
levantamentos aéreos disponíveis para esta área é desde logo possível obser-
var que tal actividade já não se definia, neste período (meados do séc. XX), 
como a mais intensa, concentrando-se essencialmente os esforços de produ-
ção no pomar da porção superior do terreno da Salema de Baixo. 
Em finais da década de 50, com novo proprietário e novo alento à produção, a 
Salema de Cima registou um sério esforço de reorganização e incremento da 
produtividade, enquanto a Salema de Baixo permaneceu, essencialmente, na 
mesma dinâmica. O declínio dos lucros associados à produção agrícola deli-
neou duras realidades para ambas as Salemas; mesmo a Salema de Cima já se 
encontra actualmente desprovida de cultivo em grande parte da sua área e a 
Salema de Baixo acabou por cair em total abandono. 
O estado actual não reflecte de modo algum a realidade da Salema de Baixo de 
há mais de meio século. A propriedade foi cuidadosamente pensada para ma-
ximizar produção, sendo o aspecto mais relevante da Quinta o seu complexo e 
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eficaz sistema de gestão de águas, o qual ficará em segundo lugar apenas para 
o da Quinta da Lage de Cima, por este constituir um esforço absolutamente 
extraordinário de engenharia que seria extremamente desafiante de replicar 
mesmo na actualidade. 
É muitíssimo interessante ponderar as estruturas edificadas na Salema de Bai-
xo para a gestão deste recurso. Estas constituem o património edificado mais 
significativo da propriedade. Ao contrário da Hilário, na qual o foco no lazer 
esteve sempre presente, apesar da inevitável dualidade de vocação (pois mes-
mo a própria dimensão do espaço por si só convida ao estabelecimento de 
produção agropecuária), o foco da Salema de Baixo aparenta ter-se invariavel-
mente definido como agrícola. A arquitectura do património edificado deste 
espaço é simples, assim como os métodos de construção do mesmo, ambas as 
vertentes essencialmente desprovidas de regra formal. Contudo, o esforço de 
engenharia aplicado é perfeitamente funcional e altamente eficaz, ancorado 
em conhecimentos práticos e soluções concretas, testadas pelo tempo e des-
providas de floreados desnecessários. 
Como apontado no início, enquanto o espaço da Hilário se encontrou, ao 
longo da história da propriedade, ao serviço da vocação mutável da Quinta, 
adaptável a esse aspecto e sempre aberto a transformações, na Salema de Bai-
xo ocorreu essencialmente o contrário; a vocação da Quinta não só perma-
neceu estável como se encontrou ao serviço das particularidades do espaço 
em si. Um dos elementos determinantes nesse aspecto é o declive natural da 
propriedade, uma diferença significativa na elevação do terreno que dita, por 
sua vez, a geografia do sistema de gestão de águas.

Figura 3 Layout das Quintas da Salema de Cima e de Baixo (legendado). Crédito: Google Earth; Autor
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O conjunto edificado (de apoio à actividade agrícola) que mais se destaca na 
propriedade e que lida com este desafio geográfico é composto por poço, tan-
que e aqueduto [Fig. 3 – A1], encontrando-se todas estas estruturas localizadas 
na parte superior da Quinta. Existem mais três tanques na propriedade, um 
[Fig. 3 – A2] próximo da habitação principal da Salema de Baixo (a Nascente 
da mesma) de dimensão bastante notável, sendo aparentemente alimentado 
por um poço a Poente, de construção também aparentemente mais moder-
na que o anteriormente referenciado; um segundo tanque [Fig. 3 – A3] a Sul 
do primeiro, de grande dimensão (o maior dos três) e que será referenciado 
adiante com mais detalhe; e um terceiro [Fig. 3 – A4], praticamente em linha 
com os dois anteriores e de menor dimensão, aparentemente sem utilização 
há já um longo período.
Colocando de novo o foco no conjunto poço/tanque/aqueduto, destaca-se de 
imediato a considerável extensão deste terceiro elemento. Com um compri-
mento de aproximadamente 37 metros, o aqueduto é uma construção mui-
to claramente de método tradicional, em alvenaria ordinária com recurso a 
argamassa. Torna-se imediatamente óbvio perante qualquer observação su-
perficial da estrutura que não houve uma preocupação com a uniformidade 
dos arcos. A intenção dos edificadores do aqueduto seria, provavelmente, a 
de estabelecerem uma sucessão de arcos romanos ou arcos de volta perfeita, 
mas estes variam fortemente em termos de vão e flecha; inclusive, é notório 
que nem a construção da estrutura em linha recta foi uma prioridade para os 
criadores da obra. Mas o aqueduto terá certamente servido o seu propósito 
com distinção; a funcionalidade da estrutura é inegável e a tradicionalidade 
dos métodos, associada à simplicidade honesta do resultado final, atribuem 
ao aqueduto da Salema de Baixo um apelo estético que não depende de sime-
trias ou acabamentos perfeitos. 
A água seria então retirada do poço por uma nora de alcatruzes de eixo compri-
do, movida com recurso à tracção animal (sugerem-no as evidências estrutu-
rais no terreno), viajando depois pelo aqueduto até ao tanque localizado numa 
parte mais elevada da propriedade, de onde seguidamente partia por canal de 
rega (paralelo ao muro que acompanha a estrada da Baixa de Palmela), com 
recurso à gravidade, para as áreas de cultivo na metade superior da quinta. 
Consideremos agora o sistema de recolha, armazenamento e distribuição de 
água para a rega da porção inferior da Quinta da Salema de Baixo. O tanque 
de grandes dimensões acima mencionado (A3) é alimentado por uma mina 
d’água também de dimensão bastante significativa. A mina possui largura e 
altura suficiente para ser percorrida até, pelo menos, onde a visão do observa-
dor consegue alcançar; contudo, os danos na estrutura são já bastante exten-
sos. A pressão exercida pelo solo provocou deformação nas paredes, as quais 
se inclinam agora para o interior da mina, estreitando-a. Também a cobertura 
em arco apresenta danos consideráveis, registando-se mesmo o colapso de 
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uma pequena porção desta, sendo igualmente evidentes, em vários outros 
pontos, tentativas de reparações de outras questões estruturais semelhan-
tes, com graus variáveis de sucesso. O método de construção da cobertura da 
mina de água de Salema de Baixo aparenta não diferir significativamente do 
utilizado na concretização dos arcos do aqueduto da propriedade, embora 
não seja possível apontar se as obras pertencem a um mesmo período tempo-
ral sem uma análise profissional a ambas as estruturas. 
A entrada da mina tem claramente sofrido sucessivas alterações ao longo das 
décadas e será actualmente bastante distinta da sua forma original. A algum 
ponto da sua história foi colocada uma porta (talvez por questões de seguran-
ça visto a altura da água no interior ser significativa), a qual já não se encontra 
no local. No lado Norte da mina, a qual tem uma porção considerável a desco-
berto antes de a estrutura desaparecer debaixo do solo da Quinta, tomando 
partido da inclinação da mesma, foi incorporado um banco estreito e curto. 
Esta é provavelmente a única sugestão de lazer introduzida no património 
edificado da Salema de Baixo, não sendo difícil ali imaginar momentos de 
repouso com o som da água da mina a correr para o vasto tanque como agra-
dável melodia de fundo. Curiosamente, a inclusão de assento no lado Sul da 
mina providenciaria uma vista sobre o tanque, o que inicialmente aparenta fa-
zer mais sentido. Contudo, o lado Norte permite linha de visão directa para a 
residência principal e talvez a lógica dos construtores se tenha baseado nesse 
factor, mas qualquer consideração neste sentido é meramente especulativa. 
O tanque (A3), alimentado pela complexa mina de água, destinar-se-ia então à 
rega da porção inferior da propriedade (provavelmente em complementarida-
de com os outros dois tanques – A2 e A4 – situados, sensivelmente, ao mesmo 
nível em termos geográficos), do mesmo modo em que o aqueduto e tanque 
anteriormente referenciados (A1) se destinavam à mesma função na parte su-
perior da Quinta. Uma vez mais, a geografia do espaço a ditar a localização das 
estruturas e apoio à actividade agrícola e funcionamento das mesmas.

Figura 4 Quinta da Salema de Baixo; conjunto poço, aqueduto, tanque (2018). Crédito: Autor
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Outro tipo de estruturas passíveis de análise e consideração na Salema de Bai-
xo são as habitações e respectivas dependências. Neste campo, destaca-se a 
residência principal da propriedade [Fig. 3 – B3], estrategicamente estabeleci-
da num ponto elevado do terreno, com linha de visão parcial para a estrada da 
Baixa de Palmela e vista panorâmica sobre a total extensão da parte inferior da 
Quinta, existindo igualmente, próximo a esta, uma pequena habitação tradi-
cional [Fig. 3 – B1] acompanhada de dependência indeterminada [Fig. 3 – B2]. 
No que diz respeito a estas duas edificações, a primeira (B1) define-se como 
uma habitação de paredes de alvenaria ordinária e revestimento a reboco, 
construção de um só piso, planta alongada com poucas aberturas e chaminé 
larga, ou seja, encontram-se presentes uma série de características da arqui-
tectura popular típica da região (Amaral et al. 1988, p. 223). Estas construções 
são, usualmente, de planta aberta, contudo é possível observar uma divisão 
clara entre dois espaços da habitação. Talvez esta residência tenha sido pro-
duto de uma construção em duas fases, mas uma vez mais, tal observação é 
estritamente especulativa. É igualmente especulativa a possibilidade da es-
trutura se tratar de uma simples residência de quinteiros/rendeiros, mas as 
características da edificação apontam com alguma insistência nesse sentido. 
O segundo edifício (B2), paralelo à pequena residência, enquadra-se muito 
naturalmente na geografia da Quinta, sendo parte integrante da colina/monte 
em que parte da propriedade termina a Poente. Alias, é altamente provável que 
a construção deste edifício em confluência com a elevação no terreno, colo-
cando-o em parte abaixo do nível do solo, tenha sido elaborada com o propó-
sito de criação de um ambiente fresco no interior. Uma observação mais cui-
dada da estrutura aparenta suportar esta hipótese; as paredes particularmente 
espessas do edifício, as quais requerem inclusive contrafortes e vergalhões an-
corados com ferrolhos para ajudar a distribuir a carga (Rodrigues, 2010. p. 16) 
e a falta de outras aberturas para além da porta de entrada sugerem mesmo, 
possivelmente, uso como adega. A pequena habitação paralela já se encontra 
em estado quase completo de ruína, mas esta segunda estrutura, precisamente 
devido a uma construção reforçada, permanece maioritariamente intacta, mas 
não imune aos rigores da passagem do tempo. O telhado colapsou e é possível 
observar claramente fendilhação na parede partindo, como é comum nestas 
construções, de uma abertura (Rodrigues, 2010. p. 33), neste caso, da porta.
Em relação à residência principal da Salema de Baixo, não quebrando com 
a tendência do restante património na propriedade, simplicidade é o termo 
que mais adequadamente se aplica à disposição e composição do edifício. De 
planta rectangular simples em dois níveis, os métodos de construção aplica-
dos nesta residência são os mesmos utilizados nas restantes edificações pre-
sentes na Quinta: uma construção em alvenaria ordinária, ou seja pedras tos-
cas de forma irregular – como referem Amaral et al. (1988, p. 172) “constrói-se 
com os materiais que estão mais ao pé da porta e não longe da forma como a 
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natureza os dá” – usualmente de dimensão reduzida o suficiente para serem 
carregadas por uma só pessoa e fragmentos de cerâmica (Rodrigues, 2010. p. 
20), unidos com recurso a uma argamassa simples (provavelmente de cal hi-
dráulica e areia; Flores-Colen et al. 2010, p. 37). Apesar do estado geral de de-
gradação do edifício, a parede Norte é sem dúvida o exemplo mais dramático 
desta tendência, pois a mesma já ruiu parcialmente. A derrocada de paredes 
não é incomum neste tipo de construção tradicional, tanto devido à fragili-
dade perante fenómenos naturais (actividade sísmica; este tipo de estrutura 
possui uma boa resistência à compressão, mas não à tracção. Rodrigues, 2010. 
p. 10) como devido a um processo de desagregação iniciado por parasitas or-
gânicos e pela dissolução de sais presentes nos materiais de construção atra-
vés da infiltração de humidade, o que provoca fendas e queda de reboco – este 
também particularmente sujeito às exigências das condições climáticas – e, 
eventualmente, perda de integridade estrutural nas paredes (Azevedo, 2010. 
p. 13; Rodrigues, 2010. p. 39). 
Mesmo pelo observador não treinado é possível discernir, pelo menos, três 
fases distintas de construção do edifício; a primeira fase terá estabelecido a 
habitação simples de dois níveis com acesso ao segundo através de escadaria 
exterior, o topo da qual providencia um ponto de observação de excelência de 
180º sobre toda a porção inferior da propriedade. Já em finais da década de 40 
do séc. XX a residência ganha nova área coberta (afirmação baseada na obser-
vação de levantamentos aéreos do período) e, ao longo dos anos e até muito 
recentemente, foram multiplicando-se igualmente as dependências anexas à 
residência. Esta terceira fase de construção contínua tornou-se tão desregra-
da e caótica que, numa perspectiva de Poente para Nascente, é já impossível 
distinguir o traçado original da edificação devido à constante adição de ane-
xos, muitos dos quais inacabados e sem qualquer tipo de planeamento prévio. 

Salema de Cima
Ao ponderar a Salema de Cima, deparamo-nos com uma propriedade igual-
mente focada para a actividade agrícola, mas com algumas surpresas a reve-
lar em relação a uma dualidade de carácter que exigirá, no futuro, um estudo 
muito mais cuidado. 
Nesta divisão da Quinta (recorde-se que, num período anterior da sua história, 
a Quinta da Salema tratava-se apenas de uma propriedade) encontramos uma 
série de dependências de apoio à actividade agrícola [Fig. 3 – C1], a maioria 
das quais datadas do final da década de 40 do séc. XX. Existe igualmente uma 
obra inacabada moderna [Fig. 3 – C2], a qual constitui tentativa, por parte do 
proprietário, de revitalizar a Quinta com recurso a actividades do domínio 
do turismo rural, mas que acabou embargada. E encontramos igualmente na 
Salema de Cima o grande tanque e respectivo conjunto arquitetónico [Fig. 
3 – C3], uma obra absolutamente singular na Baixa de Palmela (diga-se, na 
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região). É unicamente sobre este património que nos vamos debruçar no con-
texto da Salema de Cima, não só devido ao imenso apelo estético do mesmo, 
mas também atendendo às múltiplas questões que inevitavelmente levanta.  
O tanque (ou lago) da Salema de Cima (C3) é de grandes dimensões, medin-
do aproximadamente 27 metros de cumprimento por 11 metros de largura. Ao 
longo da borda Poente do tanque, encontram-se vestígios do que aparentam 
ter sido 10 bases uniformemente dispostas, as quais não estão presentes no 
lado oposto e que sugerem a existência de algum tipo de adorno ou estatueta 
sobre as mesmas em determinada altura da história da propriedade. 
Igualmente a Poente do vasto tanque encontramos uma parede que acompa-
nha (e excede) a largura deste elemento; esta confronta com o monte/colina 
que eventualmente termina na estrada da Baixa de Palmela, integrando-se 
neste elemento natural, delimitando-o. Esta parede consideravelmente alta é 
de grande simplicidade na porção paralela ao taque, mas bastante ornada na 
lateral do espaço. Refere-se acerca deste ponto “lateral” e não “laterais”, pois 
embora seja possível especular que a planta original do espaço constituísse 
uma forma perfeita de “U” invertido, com o grande tanque ao centro, apenas 
a lateral Sul existe na actualidade, tornando a possibilidade de um elemento 
simétrico correspondente a Norte apenas isso mesmo. 
Ao centro da parede paralela ao vasto tanque, encontra-se a joia da coroa da 
Salema de Cima: um imponente pórtico. Este encontrar-se-á relativamente 
próximo dos 4 metros de altura5, sendo de influência clássica, ou seja toda 
a estrutura foi elaborada num estilo muito claramente marcado pelo gosto 
greco-romano. Dotado de frontão interrompido e com algo que se assemelha 
a um pequeno pedestal, talvez antiga base para algum elemento decorativo, o 
pórtico da Salema de Cima possui igualmente cornija, friso e colunas (simu-
ladas), sendo composto de arco romano estilizado em concha, um elemento 
não incomum no estilo arquitetónico homenageado pela obra. 
O conjunto (tanque, pórtico e estrutura associada) levanta uma série de ques-
tões que, de momento, são obrigadas a permanecer sem resposta. A própria 
inclusão desta obra neste espaço em particular é profundamente enigmática, 
pois aparenta dotar-se de uma natureza desconexa do restante contexto arqui-
tectónico e da própria vocação do espaço. Mesmo atendendo à possibilidade 
provável da obra ser produto de um período em que a Salema ainda constituía 
uma propriedade unificada, o empreendimento continua a definir-se como 
enigmático. A área da actual Salema de Cima não possuía estruturas de espe-
cial relevo antes do final da década de 40 / início da década de 50 do séc. XX, 
não albergando uma habitação que justificasse tal espaço de lazer. A Salema de 
Baixo é de vocação inegavelmente agrícola com a composição do património 
arquitectónico presente no espaço da Quinta a definir-se como profundamen-

5  Todo o conjunto arquitectónico carece de medições exactas, incluindo o próprio tanque.
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te modesta, tornando o grande tanque – possivelmente 
– ornamentado e o impressionante pórtico em elemen-
tos que aparentam encontrar-se fora de contexto no 
espaço da propriedade, mesmo quando esta pensada 
como unidade coesa. 
É óbvio que, apesar da vocação agrícola da Salema, tal 
não seria com certeza impedimento para estabelecer 
na propriedade uma área de recreio cuidada; aliás, o 
vasto tanque aparenta ter sido a principal fonte de 
água para rega na actual Salema de Cima, pelo que o 
espaço não se definia apenas como um exercício de 
estética, mas continuava a servir igualmente um pro-
pósito muito prático e, obviamente, essencial. Além do 
mais, existem outros pontos a ter em conta a quando 
da ponderação deste conjunto arquitectónico.
Em primeiro lugar, será relevante analisar as técnicas 
de construção envolvidas na elaboração deste espaço 
e, para tal, uma ponderação mais cuidada do pórtico 
torna-se indispensável. Embora a natureza do trabalho 

seja grandiosa em termos de estilo escolhido e da própria dimensão, os méto-
dos de construção são extremamente simples. Ao observar o pórtico, toman-
do especial atenção às áreas que exibem danos e que permitem uma análise 
dos materiais e modo como os mesmos se encontram integrados na estrutura, 
é possível constatar que não existe verdadeiramente nenhuma forma de pedra 
esculpida na obra; todo o pórtico é, unicamente, uma estrutura básica de alve-
naria e cerâmica coberta a reboco. Os floreados estilísticos e formas comple-
xas foram compostos com exemplar atenção ao detalhe e grande equilíbrio na 
composição, mas de modo estruturalmente muito simples. 
Esta obra, grandiosa no exterior mas dotada de uma acentuada simplicidade 
interna em termos de construção, aparenta então fazer mais sentido na Quin-
ta quando recordamos as técnicas semelhantes empregues no património 
estabelecido na Salema de Baixo. Aliás, esta não é a única obra no contexto 
das Salemas a aparentar desenquadramento dos restantes elementos do es-
paço, facto que em si mesmo, paradoxalmente, poderá evidenciar um padrão. 
Consideremos por exemplo a estrutura do portão da propriedade (situado na 
actual Salema de Baixo). A entrada monumental da Quinta, edificação altíssi-
ma e estilizada, coroada com pináculos, aparenta encontrar-se também total-
mente fora de contexto, especialmente quando observada em contraste direc-
to com a relativamente modesta habitação principal da propriedade, visível a 
pouca distância. Assim, o conjunto do tanque, pórtico e estrutura circundante 
poderá constituir muito simplesmente apenas mais uma expressão de um de-
terminado gosto pela monumentalidade exibido logo à entrada da Quinta. 

Figura 5 Pórtico da Quinta da Salema de Cima (2018). 
Crédito: Autor
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Além do mais, é sempre necessário contextualizar a Salema (ainda aqui en-
tendida como uma unidade) não como residência principal para os proprie-
tários, mas muito mais provavelmente, como essencialmente uma unidade 
de produção agrícola com opção de retiro de veraneio, no qual se tornaria 
relevante criar um espaço apelativo, mas não envolvendo necessariamente 
a particularmente dispendiosa construção de uma residência “senhorial”. 
Mas, uma vez mais, é importante ressalvar com extrema clareza que estas 
são observações circunstanciais e que alimentam noções meramente espe-
culativas.
É igualmente importante evidenciar que, apesar da constituição formal sim-
ples da estética do exterior, o interior da estrutura associada ao pórtico é, em 
termos de engenharia, uma obra complexa e elegante. Ao entrarmos na edifi-
cação, após descer um único degrau, percorremos um curto corredor estreito 
e baixo de cobertura em arco, no fim do qual nos deparamos com um poço 
circular. Embora seja referido informalmente como mina de água, os pontos 
em comum com um poço são certamente mais numerosos do que com a es-
trutura de uma mina como as que encontramos na Hilário e Salema de Baixo. 
O tecto deste espaço é em abóbada e cobre o diâmetro do poço. Aliás, não 
existe nada mais no interior da estrutura além do pequeno corredor e poço. 
Não há modo de percorrer o espaço em redor deste, pois o corredor termina 
imediatamente à beira do poço. 
Como no exterior, o interior da estrutura exige igualmente atenção de modo 
a evitar uma degradação mais acentuada. A abóbada não aparenta danos sig-
nificativos, mas nota-se já uma brecha bastante alargada na estrutura, a qual 
parte – pelo menos – da linha de água (não é clara a condição do problema 
abaixo desta), percorrendo uma porção considerável da lateral do espaço. 
Com as edificações da Salema de Baixo já em ruínas, torna-se imperativo pro-
curar salvaguardar o impressionante património da Salema de Cima. Como 
referenciado, o actual proprietário já procurou estabelecer esforços no sen-
tido de procurar a preservação do local através da rentabilização via abertura 
ao público, mas o projecto não se concretizou e continua a ser necessário um 
plano de acção para salvaguardar estas estruturas. Trata-se de um local ver-
dadeiramente interessante cujo apelo e charme não pode ser correctamente 
transmitido via fotografia ou descrição; exige ser experienciado na primeira 
pessoa e apreciado pela singularidade, pela escala e pela sensibilidade estéti-
ca na qual se encontra imerso. A própria chegada ao local é um evento para os 
sentidos. Aninhado na colina que esconde todo o conjunto de quem viaja na 
estrada da Baixa de Palmela, mesmo o visitante à Salema de Cima necessita de 
se aventurar ao longo de uma distância significativa pelo caminho da Quinta 
antes de se deparar com estes elementos, atribuindo à experiência um extre-
mamente agradável sentido de descoberta, uma sensação ausente de muitas 
áreas de lazer em outras Quintas da investigação. 
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Propriedades profundamente distintas, com ocupações dos espaços e pa-
trimónio altamente diversos e de tons por vezes totalmente opostos, a Hilário 
e as Salemas, além do espaço geográfico e de servirem como excelentes exem-
plos da variedade e beleza de património existente na área da Baixa de Palme-
la, partilham igualmente um sentido de urgência em termos da preservação 
do património que albergam. Na Hilário, impõe-se a defesa da originalidade 
da extraordinária residência, decorada com uma profusão de elementos ir-
repetíveis e que se encontra actualmente ameaçada por factores naturais e 
humanos. Na Salema de Baixo, a complexidade do sistema de gestão de águas 
implora a necessidade de um estudo que ilustre claramente o funcionamen-
to do mesmo e que sublinhe o valor da sua preservação; o local é candidato 
exemplar para o estabelecimento de uma exploração agrícola biológica com 
métodos de rega tradicionais e repleto de potencial até mesmo para o cam-
po pedagógico. A Salema de Cima apresenta um espaço que clama por um 
aproveitamento ancorado na apreciação da estética monumental que exibe; 
qualquer visitante com espírito empreendedor facilmente se perderá em con-
siderações hipotéticas de restauro do património, aproveitamento do espaço 
em múltiplas vertentes e imagens do vasto tanque potencialmente iluminado 
por lanternas flutuantes em antecipação de uma qualquer celebração de espí-
rito semelhante ao dos grandes bailes campestres do passado.  
A Baixa de Palmela encontra-se repleta de património das mais diversas na-
turezas, mas é especialmente rica em património edificado de carácter úni-
co, um legado histórico recuperável e cuja preservação e potencialização é 
essencial. É necessário que se exerçam esforços reais, atempados, criativos e, 
principalmente, cooperativos nesses três sentidos. 
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UMA QUINTA ROMÂNTICA NO CORAÇÃO DE SETÚBAL: 
O OUTEIRO DA SAÚDE

Maria João Botelho Moniz Burnay
pna | flul

Do Recolhimento de Nª Sra. da Saúde ao Outeiro da Saúde 
De acordo com um documento de 23 de Agosto de 1746, referente aos Con-
gregados da Irmandade da Senhora da Saúde, o recolhimento de N. Sra. da 
Saúde terá sido criado por suplicantes, “com a direção dos padres missioná-
rios de Brancanes” que “pretendiam fazer da dita igreja, um recolhimento 
para acolher donzelas pobres, por terem já feito ali a maior parte delle, como 
hera a igreja de bom tamanho e capacidade, com seu capelão, e samchristam, 
e seis casas que tem já feitas arrimada a tal igreja (...) por ser sitio apropriado 
ao intento, por ser alto e sadio e retirado, mas não deserto, tinha sua cerca 
rodeada de uma alta muralha e que no meio podia ficar o recolhimento sem 
que seculares pudessem chegar às paredes dele1.”
(…)
“aquela mesma igreja, no anno de 1598, quando este povo com todo o rey-
no se chorou desolado pela mais formidável epydemia, lhe consagraram os 
marytimos d’elle, com o titulo de Saude, que instentaria e milagrosamente 
conseguirão, fazendo que suas filhas donzelas as mais puras conduzissem 
a seus tenros delicados hombros os mitriaes para os alicerces no presente 
tempo(...)2.”
Segundo Maria João Pereira Coutinho, o “primitivo templo deverá ter sido 
construído pelas filhas donzelas de pescadores, que transportaram consigo, 

1  Arquivo Distrital de Setúbal. Arquivo Pessoal de Almeida Carvalho. PT/ADSTB/PSS/APAC/A/0108; 12/467/
pt. 133/21; Doação e erecção do Recolhimento de Nossa Senhora da Saúde, em Setúbal. 1840? a 1897?, Fl.1
2  Idem, Fl.4
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após a sobredita promessa, a pedra necessária para ali-
cerçar o edifício, e nele estiveram sediadas duas irman-
dades homónimas, uma secular e outra de religiosos3.”
Percorrendo documentação variada e os periódicos pu-
blicados nos séculos XIX e XX verificamos que a falta de 
água era um problema recorrente em Setúbal, problema 
que só virá a ser resolvido a partir de inícios do século 
XX. O terreno do Outeiro de Nossa Senhora da Saúde, 
localizado a norte do bairro do Tróino era dotado de 
uma nascente de água de onde partiam dois ramais de 
abastecimento de água: para a Fonte Nova, no Tróino, o 
atual Largo Machado dos Santos, fonte que abastecia de 
água aos mareantes e outras gentes e para o Chafariz de 
Santa Catarina, mais tarde denominado de S. Caetano4.
Já no século XIX, entre os anos de 1860 - 70, um fidalgo 
lisboeta,  João Carlos Botelho Moniz (1838-1910), veio 
residir para Setúbal onde adquiriu as construções do 
antigo recolhimento, no Outeiro de Nossa Senhora da 
Saúde e ergueu a sua residência que se veio a tornar um 
paradigma de quinta romântica no coração da cidade. (Fig. 1)
Nascido em 5 de Julho de 1838 no nº316 da Rua do Salitre, em Lisboa, João 
Carlos era filho de Francisco Carlos Botelho Moniz, Fidalgo da Casa Real e 
Capitão do Regimento de Milícias de Lisboa e de Maria do Carmo Montei-
ro Torres. Seu avô materno, Joaquim Monteiro Torres, Almirante da Arma-
da Real do Conselho do rei D. João VI, Ministro e Secretário de Estado da 
Marinha e Ultramar,5 homem de confiança do soberano, esteve envolvido nos 
preparativos e na partida apressada da corte para o Brasil em 1807, por oca-
sião das invasões napoleónicas, tendo continuado a exercer o mesmo cargo 
naquele território6.

3  COUTINHO, Maria João Pereira, “Ianua Coeli: Os Portais da Época Moderna dos Espaços Culturais de 
Setúbal”; Casas Religiosas de Setúbal e Azeitão, Liga dos Amigos de Setúbal e Azeitão, 2016, Setúbal, P. 126.
4  TOMÉ, Manuela Maria Justino; “O Património de Água Publica Em Setúbal”; Atas do Ciclo de Conferências 
sobre “Agua e Património”, associado à Exposição “Aquedutos de Portugal”; Convento dos Remédios; Câma-
ra Municipal de Évora, Departamento do Centro Histórico, Património e Cultura, Convento dos Remédios. 
Évora, Novembro 2011 / Março 2012; Pp.36 e 37.  e37373737https://www.academia.edu/10183133/O_Patrim%-
C3%B3nio_de_%C3%81gua_P%C3%BAblica_em_Set%C3%BAbal. Última consulta em 13-09-2018.
5  https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Marinha_(Portugal). (Última consulta em 16 de Se-
tembro de 2018) E “Império do Brasil. Diário do Governo, de 21 de Janeiro de 1825. https://books.google.
pt/books?id=HMZeAAAAcAAJ&pg=PA329&lpg=PA329&dq=joaquim+monteiro+torres+almirante&sour-
ce=bl&ots=RfYyiOpta6&sig=8dfvHk0iEjWrWUDfe2mci8g6CEY&hl=pt-PT&sa=X&ved=2ahUKEwid99Wo-
g-XdAhUH0RoKHUhtBMYQ6AEwBnoECAQQAQ#v=onepage&q=joaquim%20monteiro%20torres%20
almirante&f=false (Última consulta em 1-10 -2018)
6  BARBOSA, Maria Leonor Ferraz (Coord.); “Documentos Manuscritos a Vulso da Capitania de Pernambu-
co”, Catálogo 3 (1728-1825), Recife, Editora Universitária UFPE, 2006.
https://books.google.pt/books?id=V7YOIEGVwm8C&pg=RA3-PA15&lpg=RA3-PA15&dq=joaquim+-
monteiro+torres&source=bl&ots=3jf2MTnU_6&sig=i42jJgIpEs6xnnVfdCtLD0EDo7U&hl=pt-PT&sa=X&ve-
d=2ahUKEwjFqNDGtMndAhXLzIUKHS0YBTUQ6AEwBnoECAQQAQ#v=onepage&q=joaquim%20montei-
ro%20torres&f=false (Última consulta em 19-09-2018)

Figura 1 Retrato de João Carlos Botelho Moniz no Jor-
nal A Mocidade de 1 de Outubro de 1910 onde consta a 
notícia da sua morte com dados biográficos.
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João Carlos casou com Júlia Amélia 
da Costa, natural de Elvas, de quem 
teve três filhos, Adelaide7, Guilher-
mina8 e António Carlos. Júlia Amé-
lia morreu precocemente em 23 de 
Outubro de 18819. (Fig. 2)
Cavaleiro Ordem de Cristo, João 
Carlos foi também agraciado pelo 
rei Afonso XII de Espanha por oca-
sião da visita do soberano a Lis-
boa10 com a Ordem de Carlos III. 
Bacharel em Direito pela Universi-
dade de Coimbra dedicou-se após 
a formatura a funções de natureza 
política e administrativa, tendo 
sido administrador dos concelhos 
de Belém, Olivais, Barreiro, Elvas 
e finalmente de Setúbal, terra que 
adotou como sua. De 1870 a 1910, 

ano da sua morte destacou-se como “jurisconsulto notável e advogado dis-
tinto”11 tendo exercido também o cargo de Chefe da Conservatória Predial 
de Setúbal12.
Segundo os testemunhos coetâneos “(...) era por todos estimado e diremos 
até venerado (...) devido aos seus inteligentes dotes e ao seu bello carácter 
(...)13.” 
O Dr. Manuel Bento de Sousa, seu médico e amigo,14 proprietário da Quinta 
das Torres em Vila Nogueira de Azeitão, que visitava com frequência, receita-
va-lhe calma, tranquilidade, 15  tal era a intensidade da sua atividade profissio-
nal e as preocupações com a gestão da comarca. 

7  Adelaide Júlia da Costa Botelho Moniz, casou com José Maria da Rosa Albino
8  Guilhermina Amélia da Costa Botelho Moniz casou com Francisco de Paula Borba (1873-1934), eminente 
médico – cirurgião açoriano que se destacou por variadas iniciativas filantrópicas na cidade de Setúbal, como a 
fundação do Asilo de Velhos do Bocage. O Dr. Paula Borba também exerceu o cargo de Provedor da Santa Casa 
da Misericórdia, tal como seu filho, o Dr. João Botelho Moniz Borba.
9  Filha do grande proprietário e comerciante em Elvas, António da Costa e de Mariana Rita da Costa. Por 
ocasião da sua morte, foi elaborado um inventário orfanológico: 
ADS 12/2543 Inventário Obrigatório, 1881-1886.
10  Era na altura Administrador do Concelho de Belém.
11  Jornal “A Mocidade”, de 1 de Outubro de 1910, nº138.
12  Idem 
13  Também virá para Setúbal, sua irmã, Carlota Augusta Botelho Moniz (1833-1854), casada com o Gene-
ral José Justino Teixeira (1820-1897). Esse ramo familiar terá ligações com as famílias O’Neill, Groot Pombo e 
Ahrens Teixeira.
14  Eminente médico que foi presidente da Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa, entre 1875-1876
15  PAXECO, Manuel Fran; Setúbal e as suas celebridades; Dr. J.C. Botelho Monis, Sociedade Nacional de Tipografia. 
Lisboa. 1930. Pp.277 e 278.

Figura 2 Retrato de Júlia Amélia da Costa Botelho Mo-
niz. Fotografia do Atelier Fritz, em Lisboa. S.d. Arquivo 
Família Botelho Moniz
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João Carlos Botelho Moniz foi um dos preconizadores 
do Azilo da Infância Desvalida, criado a 28 de Junho de 
1868, mediante donativos particulares e socorria a maior 
parte dos estabelecimentos filantrópicos de Setúbal, 
tendo recorrido ao apoio de figuras como D. Amélia de 
Leuchtenberg, a Imperatriz do Brazil16.
António Carlos Botelho Moniz, seu filho, nasceu em 18 
de Setembro de 1873, na freguesia da Anunciada e fale-
ceu no Outeiro da Saúde, em 1924. Bacharel em Direito 
e Conservador do Registo Predial em Setúbal, foi tam-
bém Fidalgo da Casa Real, tendo recebido a Comenda 
da Ordem Militar de Cristo, e casou com Alice Osório de 
Castro e Vasconcelos em 14 de Fevereiro de 189517. Ori-
ginária da velha fidalguia Beirã, Alice nasceu em 1872 em 
Sta. Maria de Algodres, Fornos de Algodres18. Era neta 
do Governador de Macau19, José Osório de Castro Ca-
bral de Albuquerque e de Ana Doroteia Moor Quintius, 
de nacionalidade holandesa. (Figs. 3 e 4) António e Ali-
ce, tiveram dois filhos: Carlos e Alberto, mas com apenas 
26 anos, Alice faleceu na sua casa,20 e no mesmo fatídico 
ano de 1898, também o pequenino Alberto, com apenas 
um ano de idade 21. 
Carlos Osório de Vasconcelos Botelho Moniz, nasceu no 
Outeiro da Saúde em 8 de Maio de 1896 e morreu em 
Lisboa a 23 de Março de1952 22. (Fig. 5). Tal como seu 
pai, António Carlos era igualmente uma figura muito 
estimada na cidade23. Depois de enviuvar e tendo um 
enorme gosto por viagens, sempre que oportuno, des-
locava-se no seu automóvel (o primeiro em Setúbal, de 

16  Carta da Marqueza de Rezende a João Carlos Botelho Moniz
“Sua Magestade A Imperatriz do Brazil, viúva e Duqueza de Bragança (…) ordenou remetter a V. Exª o incluso 
Vale do Correio de trinta mil réis, importancia da Subscrição da Mesma Senhora em favor do referido asylo no 
presente anno (…)
Palácio das Janellas Verdes, 16 d’Agosto de 1872 (…)”. Arqº Família Botelho Moniz
17  Cédula Pessoal de António Carlos da Costa Botelho Moniz, nº136311; Série A; Ano de 1924.
18  Idem. 
19 Alice era filha de Joaquim Osório de Albuquerque de Castro Cabral e de Maria do Patrocínio de Vasconce-
los do Amaral Leitão Brandão d’Albuquerque.
20  Foi elaborado inventário orfanológico por ocasião da sua morte: ADS 12/2646; Inventário Obrigatório; 
1898-1900
21  A 23 de Novembro.  Foi realizado um retrato pós-mortem da criança
22  Na sua casa da Av. Duque de Ávila, 28- 1º.
23  Sempre referido com muito carinho no meio familiar, quem o conheceu, afirmava que era um contador 
de histórias nato e tinha um sentido de humor apurado que agradava a todos. Era um noctívago, parece que 
ia habitualmente à hora de jantar para a Conservatória, onde ficava durante a noite a trabalhar. Era o seu ho-
rário normal. Quem passava por ali a altas horas e via a luz acesa sabia que ali estava o Dr. Botelho Moniz em 
“despacho”.

Figura 3 António Carlos da Costa Botelho Moniz. 
Fotografia do Atelier de Charles Reutlinger, Paris, 
1904. Arq. Família B.M.

Figura 4 Alice Osório de Castro e Vasconcellos. 
Fotografia do Atelier A. Bobone, Lisboa, 1894. Arquivo 
família Botelho Moniz.
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que existem registos), ou a destinos próximos como 
à suas propriedades em Elvas, ou a Badajoz, acompa-
nhado pelo seu filho Carlos. Posteriormente, começou 
a viajar pela Europa. Por vezes sozinho, mas também 
acompanhado por Carlos, ocasiões em que conheceram 
as capitais europeias e as exposições universais. (Fig. 6) 
Em Paris António Carlos entrou em locais como o fa-
mosíssimo estúdio de fotografia de Charles Reutlinger, 
em 190424. As viagens foram importantes contributos 
para a formação pessoal de ambos; trouxeram gran-
de conhecimento e abertura de horizontes e permi-
tiram-lhes tomar contacto com o que de melhor se 
produzia em termos culturais, nomeadamente na ar-
quitetura e nas Artes, fatores que se repercutiram mais 
tarde na sua participação cívica na cidade de Setúbal, 
onde pai e filho se tornaram verdadeiras forças vivas.  
De algumas iniciativas de vulto, podemos destacar a 
comissão que foi constituída em finais de 1901 para 
promover a subscrição de capital necessário para a fun-
dação do estabelecimento de banhos que se planeava 
construir na praia de Tróino, comissão essa constituída 
por António Botelho Moniz, Luís Teixeira de Macedo e 
Castro e Jorge Fernandes Gomes.  Parece que ele e os 
outros intervenientes teriam em mente tornar aquela 

cidade a “Biarritz do Sado25.”
Segundo o periódico “O Sul”, a planta do novo estabelecimento “feita pelo ar-
quitecto Sr. Ventura Terra” e levantado pela Empresa de Banhos Setubalense 
satisfazia “a todas as necessidades de conforto, decência e higiene.”. Estima-
va-se em 11 000$000 o capital necessário para a concretização do projeto26. O 
novo estabelecimento de Banhos abriu parcialmente ao público a 10 de Agos-
to de 1903, mas veio a ser posteriormente demolido27.

24  Fundador de um dos mais proeminentes estabelecimentos fotográficos parisienses, o Reutlinger Studios, 
que funcionou de 1850 a 1937. Os Reutlingers eram uma família francesa de origem alemã. O seu estúdio tor-
nou-se famoso pela realização de retratos dos artistas de nomeada daquela época.
“National Portrait Gallery. Search the Collection”, 
 https://www.npg.org.uk/collections/search/person/mp82485/charles-reutlinger (Última consulta a 1-10-2018).
25  PINHO, Inês Gato de; “Vilegiatura Marítima em Setúbal. Do Séc. XIX ao início do Séc. XX”, 2010, Setúbal: 
Liga dos Amigos de Setúbal e Azeitão.
26 MOURO, Carlos; PENA, Horácio; “Para a História do Clube Setubalense (1855-1910), 155 anos”, Clube 
Setubalense, 2010, Setúbal. https://issuu.com/clubsetubalense/docs/csetubalense (última consulta em 17 de 
Setembro de 2018)
27  Exposição ‘Ventura Terra - O Arquiteto em Setúbal’; 14 de Julho a 26 de Agosto de 2017, Galeria Municipal 
do Onze (antigo Quartel do 11) - Setúbal

Figura 5 Retrato de Carlos Botelho Moniz com um ano 
de idade com a dicatória: “Ao Carlinhos no dia do seu 
primeiro anno. / Off. Madrinha / Anna de Castro Osó-
rio”. Fotografia tirada no atelier de Kuchembuk de Fi-
gueiredo, na Rua de Sto António n.28, em Setúbal. Arq. 
Família Botelho Moniz.
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Carlos Osório de Vasconcelos Botelho Moniz, casou com Maria Eugénia Silva 
Girão Calheiros, natural de Setúbal, (1900-1980), 28 e a sua boda realizou-se 
no Outeiro da Saúde. Maria Eugénia era neta de Aparício Alberto Fernandes 
Calheiros29 Médico e militar que teria vindo para Setúbal como cirurgião-mor 
do antigo batalhão de Caçadores 1 destacando-se mais tarde como primeiro 
diretor clínico do Sanatório do Outão, por recomendação da rainha D. Amélia, 
grande mentora do Instituto Nacional de Assistência aos Tuberculosos.
Carlos e Maria Eugénia tiveram três filhos: António Carlos (1921-1985), Jorge 
Carlos (1924-2014) e Maria Alice (1926- 2010). (FIG.7)
Tal como seu pai e avô era licenciado em Direto pela Universidade de Coim-
bra. Exerceu advocacia e enquanto residiu em Setúbal teve uma importante 
ação e participação cívica com intervenções várias ao nível político e adminis-
trativo. Foi Secretário da Junta de Província de Extremadura, Presidente da 
Câmara de Setúbal, de 1926 a 1930, e posteriormente Governador Civil. 
Em 1920 e graças ao entusiasmo de um conjunto de figuras como o Coman-
dante Afonso O’Neill, o Tenente Silva Escudeiro, o Capitão Cassar, João Tei-
xeira, Virgílio de Sant’Anna e ele próprio, foi fundado o Clube Naval de Se-
túbal, direcionado para as atividades náuticas de lazer. Mais tarde, em 1926, 
já como Presidente da Câmara, conseguirá com o apoio de forças vivas da 
cidade, a criação do Distrito de Setúbal. Durante o seu mandato como presi-
dente da Câmara, lançou projetos ambiciosos tendo em vista a modernização 
da cidade. Assim, renovou a Avenida Luísa Todi, implementou a iluminação 

28  FALCÃO, Armando de Sacadura; “Moncadas (Subsídios para a genealogia do ramo portugês desta famí-
lia)”; Separata da revista “Armas e Troféus”, 1.ª Edição, Lisboa, 1983
29  E de Maria Luísa Moncada Palyart Girão.

Figura 6 António Carlos e seu filho Carlos em Berlim. Arq. Família Botelho Moniz.
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elétrica pela cidade tendo também em vista o seu desenvolvimento Industrial, 
originou obras de vulto no Porto de Setúbal e promoveu a I Exposição Re-
gional, que abriu solenemente com a presença do presidente da República, o 
Marechal Óscar Carmona.
 
A Casa e seus jardins. A sociabilidade.
Não se apurou quais seriam as construções pré existentes relativas ao anterior 
edifício do recolhimento de raparigas30. O espaço da quinta que se desenvol-
veu gradualmente a partir do último quartel do século XIX era composto pela 
casa principal, vários jardins, e outras construções ou estruturas com variados 
elementos decorativos que se desenvolvem pelo outeiro, alguns ainda visíveis: 
lagos com suas carpas vermelhas, caminhos calcetados, grutas com rochas e 
esculturas lá colocadas, túneis, poços e fontes. Cada jardim, cada logradouro, 
tinha sua denominação: ou o nome de um membro da família ou de um santo 
da devoção dos residentes. A igreja de Nossa Senhora da Saúde é um edifício 
muito anterior, construído a partir de 1598.
A casa e seus jardins não podem ser dissociados da sociabilidade da família; 
restaram algumas imagens desses rituais, principalmente das festividades or-
ganizadas no exterior, e alguns registos escritos. 
Em termos estilísticos, pode-se considerar a casa principal como um edifício 
caracteristicamente romântico, de arquitetura pragmática, de cerca de 1870, 
apresentando elementos revivalistas neogóticos, como as janelas de arco em 
ogiva e com alguns elementos de influência do chalet suíço de talvez cerca de 

30  Há ainda uma lacuna em relação a registos como plantas ou alçados relativos a vários períodos. 

Figura 7 Carlos Botelho Moniz e Maria Eugénia Girão Calheiros. Cerca de 1948. Arquivo família Botelho Moniz
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1880, como os lambrequins que observamos como decoração da empena. Ob-
serva-se a utilização de inovações decorativas como o tijolo ou revestimentos 
cerâmicos industriais, os azulejos que se encontram na casa, mas em outras 
construções da quinta poderão ser das Fábricas das Devezas ou Bordallo Pi-
nheiro. (Fig. 8)
A casa foi construída de forma faseada com algumas alterações desde a sua 
construção, sendo que as primeiras foram realizadas por António Carlos, no 
início do século XX, que conforme tradição oral familiar, ampliou o edifício 
e também realizou grandes alterações na sua envolvência, algumas bem do-
cumentadas. As últimas intervenções foram realizadas por Carlos Botelho 
Moniz em 1945, antecedendo o Congresso Eucarístico, que decorreu em 1946 
na cidade de Setúbal. Dessas alterações no interior existem registos31. (Fig. 9)
O Outeiro da Saúde permaneceu na posse da família Botelho Moniz até 1982, 
ano em que a quinta foi comprada pela Diocese de Setúbal para albergar a 
Ordem das Missionárias da Caridade, que ainda ali se encontra.
A casa tem dois pisos e águas furtadas e a planta desenvolve-se em L. Na ala 
direita, achava-se a zona privada dos quartos, assoalhados, havendo já como-
didades como duas grandes casas de banho em cada piso e um pequeno orató-
rio com uma imagem portuguesa do Século XVIII de N.ª Sra. Da Conceição32, 
e uma imagem de Sto. António com o menino, também do mesmo período.

31 ADS; N Def/1110/89. Ano 1945. “Memória descritiva/ (...) obras que o Dr. Carlos Botelho Moniz mandou 
executar no seu prédio situado no Outeiro da Saúde”. Os meus agradecimentos à Dra. Maria João Pereira Cou-
tinho por me ter facultado esta documentação. Vd. Anexo. Doc. 1
32  Que atualmente pode ser vista na Capela de N. Sra da Escudeira.
Agradeço ao Dr. Anísio Franco (MNAA) a sua identificação.

Figura 8 O Outeiro da Saúde na atualidade.
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No piso térreo, na entrada que dá acesso ao jardim principal, encontramos 
pavimento em mosaico hidráulico, que se prolonga depois em padrões dis-
tintos, para todas as divisões da ala esquerda do piso térreo. Nessa mesma 
entrada também encontramos um vitral Arte Nova, de fabricante não identi-
ficado, atualmente em muito mau estado e uma escadaria que acede ao piso 
superior33. Nessa ala situavam-se as divisões que correspondiam à biblioteca 
e à sala do fogão34, à sala do bilhar, e mais duas divisões; casa de banho e WC. 
A zona de sociabilidade e de recepção estava situada no piso superior, onde se 
encontravam, para além de uma grande cozinha e copa, a casa de jantar, com 
uma grande varanda que avança para o jardim principal, e as salas amarela, 
azul e encarnada, com decoração com elementos dezanovianos como boiseries 
ou apainelamentos de madeira, e papel de parede reproduzindo damasco de 
seda das cores respetivas; nestas três ultimas salas, algum mobiliário de assen-
to, de estofo, também estava revestido com sedas adamascadas ou veludos de 
lã ou de seda, também das respetivas cores. As paredes da casa de jantar mos-
travam pinturas em trompel’oeil reproduzindo madeira e pedra (brecha da Ar-
rábida). A decoração do interiores era eclética, tipicamente oitocentista (da 
segunda metade), mas já no século XX foram encomendados para a casa de 
jantar quatro painéis de azulejo de Jorge Colaço que se encontravam na parte 
inferior das janelas da lógia com vistas de Setúbal, uma das quais, o Outeiro 
da Saúde35.(Fig. 10)

33  Não obtive autorização para fotografar o interior.
34  Onde foram realizadas as alterações de 1945.
35  São peças estudadas pela historiadora Cláudia Emanuel. EMANUEL, Cláudia - Fontes iconográficas e estu-

Figura 9 Outeiro da Saúde, jardim principal com seu lago. Imagem de cerca de 1940 (?).
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Nas águas furtadas, bem luminosas, encontrava-se 
o quarto do pessoal de serviço da casa, e uma casa 
de banho. O quarto albergava várias camas de ferro 
forjado cobertas com colchas de chita de Alcobaça. 
O acesso era feito através de uma escada de caracol, 
em ferro, no saguão situado perto da cozinha.
António Carlos deu seguimento a uma decoração de 
gosto eclético nos interiores da sua residência, inte-
riores que ia beneficiando com algumas peças que 
também trazia do estrangeiro. Igualmente os jardins 
e toda a quinta foram beneficiados com arruamentos 
calcetados, logradouros e iluminação elétrica. 
Não chegaram até nós imagens dos interiores da 
casa, no entanto existem algumas do exterior que 
nos permitem conhecer os rituais de sociabilidade 
da família; nos jardins foram organizadas algumas 
garden-parties e recepções36.
A 13 de Junho de 1909, serão inauguradas com gran-
de pompa e circunstância as grutas de Santo An-
tónio. A festa foi noticiada em periódicos Sadinos 
como o jornal “A Mocidade” de 1 de Agosto:” Na 
linda vivenda “Outeiro da Saúde, com festa particu-
lar, teve lugar no dia 13 do corrente, a inauguração 
da galeria e gruta de Santo António, uma verdadeira 
maravilha d’arte, que bem revela o gosto da família 
Botelho Moniz, assim como o bom desempenho do 
trabalho executado pelo hábil mestre de obras, Sr. 
António Maria da Silva Fernandes, “O Badalinhao”. 
(Fig. 11)
“O Grupo Musical Arrábida abrilhantou o baile que teve logar antes e depois 
da ceia oferecida pelos amáveis donos do «Outeiro da Saúde»37.” O programa 
(Vd. Anexo: Doc.2) apresentava todas as atividades desse dia festivo que co-
meçava às seis e meia da tarde. 
A popularidade e a introdução dos Grottos no jardim, foi retomada pela ge-
ração romântica em países como a Inglaterra, a Alemanha, França e também 
em Portugal. A gruta do Outeiro da Saúde é constituída por galerias, segundo 
Rebelo serão uma imitação ou invocação da gruta natural com estalactites e 
estalagmites, descoberta nos terrenos subterrâneos não muito afastada desta, 

dos prévios da obra azulejar de Jorge Rey Colaço (1868-1942). Actas do 1º Colóquio “Saudade Perpétua” (Gaia 
e Porto, 24-26 de Junho de 2016), Porto, CEPESE, p. 902-929
36  Agradeço ao Sr. Engº Francisco Borba, as imagens que me facultou do seu arquivo pessoal.
37  Jornal “A Mocidade” de 1 de Agosto.

Figura 10 Casa de Jantar. A única imagem que nos chegou do 
interior, neste caso a casa de jantar, desvenda um pouco do 
estilo decorativo que permaneceu até ao ano de 1975: um bor-
ne capitoné sobreposto por um vaso, certamente da Fabrica 
das Caldas. Também é visível, à direita um dos quatro painéis 
de azulejo de Jorge Colaço que se encontravam na parte infe-
rior das janelas, com vistas de Setúbal. Imagem de cerca de 
1940(?). Arquivo Família Botelho Moniz
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pelos anos 1860, a que se deu o nome de Lapa do Médico, por ali se ter acolhi-
do um médico, para fazer vida de oração e penitência38. Com evocação a Santo 
António, santo da devoção e do nome de seu fundador, nestas grutas artificiais 
encontram-se parte das pedras artísticas que, segundo o mesmo autor foram 
retiradas duma cascata monumental que existia no parque do Bonfim em 
Setúbal e que foi desmanchado 39. A parede do fundo, que se observa da rua, 
frente a cada abertura da galeria, mostra painéis ovais executados com azulejos 
brancos de cercadura em azul. Cada um apresentava um medalhão em terra-
cota em baixo-relevo do mesmo formato, revelando uma cena de milagres de 
Santo António, muito provavelmente de autoria de Manuel Gustavo40. As pe-
ças foram infelizmente furtadas nos anos 80 e não ficaram registadas. (Fig. 12)
O interior da gruta estava iluminado com eletricidade - ainda hoje encontra-
mos os vestígios dessa instalação que realçava os tanques e recantos. No seu 
recheio podiam-se observar esculturas em barro dos artistas Rafael Bordalo 
Pinheiro e de seu filho Manuel Gustavo, nomeadamente, Santo António com 
o menino criado pelo ceramista (a par de uma pequena medalha comercia-
lizada individualmente ou aplicada em outras peças de faiança) para o Cen-
tenário em honra do santo, em 1895, e uma escultura de Santo António com 
Margarida, de Manuel Gustavo, datada do início dos anos 10 de Novecentos41. 
Mobiliário de assento de exterior, em madeira e cortiça, tão característico 
deste período completava a decoração.

38  REBELO, Capitão; “Conheça um pouco mais de Setúbal”, Setulgráfica,1992.
http://www.monumentos.gov.pt/site/app_pagesuser/SIPA.aspx?id=591 (Última consulta em 17-09-218)
39  Idem
40  Agradeço ao Dr. Pedro Bebiano Braga do Museu Bordallo Pinheiro, as informações prestadas. Segundo o 
mesmo não chegaram até nós imagens desses milagres e também não constam na coleção do Museu Bordalo 
Pinheiro.
41 Os meus agradecimentos ao Dr. Pedro Bebiano Braga pelas informações sobre estas peças.

Figura 11 O Outeiro da Saúde. Mendes Estafeta. Postal anterior a 1909. Arquivo Maria João B. M. Burnay
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Muito próximo da gruta, por baixo da estufa 
em ferro, uma pequena divisão estava reple-
ta de figuras em barro de tipos populares da 
Fábrica de Faianças das Caldas da Rainha. 
Segundo tradição oral familiar, João Carlos 
Botelho Moniz seria amigo pessoal de Rafael 
Bordalo Pinheiro, e tanto ele como seu filho 
António adquiriram variadíssimas peças de 
sua autoria e de seu filho, e das fábricas Cal-
denses, algumas ainda no espólio familiar
Na sua obra, “Os embrechados na Arte Portu-
guesa dos Jardins” Isabel Albergaria elucida 
que a palavra “embrechado” corresponde à 
palavra francesa “Brèche”, ou seja ruína, fen-
da, sulco ou fissura. Não tem equivalência 
noutras línguas, definindo um tipo decorativo 
muito usual nos jardins portugueses a partir 
do século XVII, tendo como origem o perío-
do clássico. “Na descrição literária de Virgílio, 
na sua obra Eneida, a morada das musas era 
o lugar a que se acedia depois de atravessar o 
bosque, escuro e sombrio, que conduzia até à 
beira de um penhasco onde se abrigava a caverna rochosa. No seu interior 
havia água fresca e assentos de pedra. Estava-se então na morada das ninfas. 
Este tema do grotto que, segundo Albergaria, está na origem dos trabalhos de 
embrechado, constituiu um produto artístico típico do Maneirismo do Nor-
te, foi por esta via que veio a influenciar mais diretamente a iconografia dos 
embrechados portugueses sendo difícil determinar com exatidão o apareci-
mento de grottos de feição naturalista ou rusticatta42.” 
O Padre Rafael Blutteau define no seu dicionário em 1713 a palavra embre-
chado: ”Pedrinhas, conchas, bocados de cristal e de outras matérias com que 
se fazem rochas e grutas nos jardins. A identificação dos embrechados portu-
gueses como expressão de um tema comum nos jardins europeus, confere-lhe 
uma origem erudita43.”
Tendo sido a gruta de Santo António e outros elementos do jardim construí-
dos em pleno período da arquitetura do ferro, foi erguida uma estufa, da qual 
ainda existem vestígios. Originalmente a estrutura em ferro era preenchida 

42  ALBERGARIA, Isabel Soares de Albergaria; “Os embrechados na arte portuguesa dos jardins”, Universida-
de dos Açores, 1997. Pp 459, 460. http://hdl.handle.net/10400.3/483 (Última consulta em 18- 09-18)
43 BLUTEAU, Rafael, C.R. 1638-1734, Vocabulario português e latino, áulico, anatomco, architectonico, belli-
co, botânico, brasílico, comico, critico, chimico, dogmático, dialectico, dendrologico, ecclesiastico, etymologi-
co, económico (...) autorizado com exemplos dos melhores escritores portugueses, e latinos (...) pelo Padre D. 
Raphael Bluteau. – Coimbra: no Collégio das Artes da Companhia de Jesu, 1712 -1728

Figura 12 Interior da gruta de Sto. António onde se observam na parede, 
os medalhões onde estavam colocados os “Milagres de Santo António”
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com vidros foscos e coloridos e no seu interior ainda se encontra mais uma 
fonte de embrechados, datada de 1907. (Fig. 13)
Quase todas as ruas tinham instalação elétrica. Na “Rua António Carlos”, en-
contramos uma curiosidade: um banco em lioz, ainda existente, outrora ape-
trechado com um mecanismo secreto que quando ativado, uma deslocação de 
ar da sua parte inferior levantava as saias das senhoras44.
Outro importante evento de que nos chegaram registos foi a festa de come-
moração do centenário da “Espingardinha”, uma peça de grande valor que 
teria sido “fabricada em 1801 para um tio de João Carlos Botelho Moniz, o 
conselheiro e tenente coronel de artilharia, José Botelho Moniz da Silva, su-
perintendente no Arsenal do Exército45. No jardim posterior, a família com-
pleta fez-se representar no lago, atualmente inexistente, onde foi erigida uma 
ilha com construção de um templo em madeira e cortiça. (Fig. 14)
O jardim “Maria Alice” era, no seu tempo, um jardim de buchos com pomar 
de frutas onde se encontravam recantos e logradouros, como a “Fonte do Bom 
Senso”, um local aprazível anteriormente para piqueniques; a parede perto da 
mesma ainda apresenta dois painéis de azulejo com cenas de género, danças 
populares de autor e fabricante desconhecidos. Na passagem da escada que 
acede ao jardim principal da casa, o jardim “Carlos”, podemos observar outro 
elemento revivalista, um arco trilobado.
Nos anos 40, por ocasião dos Congressos Eucarísticos, que decorreram em 
Junho de 1941 e 1946 na cidade de Setúbal, Carlos empreendeu algumas re-
formas na casa. Foram realizadas algumas cerimónias formais como os janta-

44  Mandado instalar por António Carlos Botelho Moniz, relembrado familiarmente pelo seu apurado sentido 
de humor. 
45  Vd. Anexo. Doc 3 

Figura 13 A estufa e sua fonte de embrechados
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res de que nos chegaram os menús. (Vd. Anexo, Doc. 4) O cardeal Cerejeira 
pernoitou no Outeiro da Saúde e o fotógrafo Américo Ribeiro registou alguns 
momentos desse congresso. Mais tarde, já nos finais dos anos 50, Cerejeira 
voltará a ser fotografado por Américo com a geração mais nova da família 
diante da “Fonte da Samaritana”.

O recheio da casa
Os inventários orfanológicos elaborados posteriormente às mortes de Júlia 
Amélia, em 1881, e de Alice em 189846 permitem-nos ter uma imagem parcial 
do recheio do Outeiro da Saúde, nessas ocasiões, sendo que algumas das pe-
ças identificadas ainda se encontram nos acervos familiares.
A casa albergava um espólio revelador do gosto das sucessivas gerações que 
a ocuparam. Descrevemo-lo a vol d’oiseau de forma a caracterizar o conjunto:
Na escultura, o acervo contemplava pequenas peças que se reportavam ao sé-
culo XVII, como imagens indo-portuguesas em marfim, outras de arte sacra, 
dos séculos XVIII e XIX e algumas mais modernas em cerâmica, nomeada-
mente as dos ceramistas portugueses já referidos do século XX47 e de outros 
autores desconhecidos. Também se destaca um retrato de João Carlos Bote-
lho Moniz, em bronze patinado, executado por Simões de Almeida em 1896. 

46  No Arquivo Distrital de Setúbal
47  Rafael Bordallo Pinheiro e seu filho, Manuel Gustavo.

Figura 14 Festa de Aniversário da Espingardinha a 18 de Outubro de 1903. João Carlos Botelho Moniz, à direi-
ta, com toda a sua família. Arquivo Francisco Moniz Borba
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As viagens e a literatura de viagens traziam as modas: nos metais constam pe-
ças de gosto japonista como vasos japoneses do período Meiji (1868-1912) e 
outras, orientalistas e naturalistas como esculturas em bronze representativas 
de animais de artistas franceses.
O gosto japonista estava igualmente presente na cerâmica48, nomeadamente 
com serviços e peças decorativas de porcelana japonesa Satsuma e Imari, que 
sabemos terem sido grande moda no final do século XIX, e foram exportadas 
em larga escala para a Europa. 
Também estavam compreendidas peças de porcelana da manufatura Sam-
som, fundada em finais do século XIX em França (especializada na reprodu-
ção de porcelana europeia e oriental, de diversas proveniências, na sua grande 
maioria produzidas entre meados do século XVIII a início do XIX); porcelana 
europeia como serviços de mesa de manufaturas como Limoges, Pilluvit, Vis-
ta Alegre e porcelana chinesa de que se destaca o grande serviço “Companhia 
da Indias” datado de 1785-1800, com monograma “EP”49, até 1975 em exposi-
ção na casa de jantar, e que contemplava tipologias variadas.
Típicos pratos em barro vidrado da Fábrica de Cerâmica das Caldas, com os 
frutos ou lagostas em relevo, todos do início do século XX, completando a 
coleção considerável de peças dessa proveniência decoravam a copa e a casa 
de jantar.
O conjunto da pintura abrangia obras de artistas nacionais mais recentes 
como Jorge Colaço (1868-1942), mas também as Naturezas Mortas: duas pin-
turas de óleo sobre tela de José António Benedito Soares de Faria e Barros 
(1752-1809), Morgado de Setúbal, de c.1790. Na pintura de arte sacra de artis-
tas estrangeiros, destacava-se uma Pietá de Luis de Morales (1520-1586), óleo 
sobre tábua do pintor maneirista da escola espanhola de Badajoz. Outros pin-
tores não identificados da escola espanhola e francesa estavam representados 
e observava-se que um dos colecionadores tinha particular afeição por ma-
rinhas dado a existência desses temas em número elevado. Pode-se também 
destacar a título de curiosidade um retrato do Duque de Wellington de pintor 
desconhecido50.
No acervo também aparecem objetos de prata civil e religiosa não só de ca-
rácter utilitário como faqueiros e serviços de chá e café, mas outras peças de-

48  Depois de 300 anos de isolamento, o Japão abre-se ao mundo principalmente a partir dos anos 60 do séc. 
XIX, com o fim da era do shogunato e o início da era Meiji. Na exposição Universal de 1862, 67 e 78, o Japão 
mostra a sua arte ao mundo Ocidental e exerce um fascínio absoluto. 
Vd. BURNAY, Maria João Botelho Moniz; “Japonism and Art Noveau in the Glass Collection of the Portuguese 
Royal House”, Study Days on Venetian Glass. The Origins of Modern Glass Art in Venice and Europe. About 1900. Atti. 
Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali; Fascicolo I; CLXXIX; Anno Accademico. 2016-2017. Venezia. 
Pp.75 a 82.
49  CASTRO, Nuno de; “A Porcelana Chinesa no Tempo do Império. Portugal-Brasil”; ACDC Editores, Lisboa, 
2007, p.285
Tratava-se de Eugénio Palyart, comerciante “de grosso trato”, antepassado de Maria Eugénia Girão Calheiros, 
sendo este serviço de sua pertença.
50  Segundo relatos de Maria Eugénia Calheiros, teria sido oferecido pelo próprio por ocasião das invasões 
francesas, como agradecimento, ao ter sido acolhido em casa de um antepassado seu.
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corativas como salvas de prata portuguesa, de ourives de Lisboa e do Porto 
e outros objetos mais modernos em estilo Arte Nova trazidos da Alemanha.
O acervo de mobiliário incluía peças do século XVIII e XIX, conjuntos e peças 
isoladas de marceneiros nacionais e estrangeiros, alguns revivalistas, em esti-
los Luís XV e XVI, franceses. 
O inventário orfanológico de 1881, realizado por ocasião da morte de Júlia 
Botelho Moniz informa que a biblioteca era composta por cerca de 600 vo-
lumes de ciência, viagens e literatura. A biblioteca que, tal como o restante 
acervo se dispersou, foi gradualmente enriquecida até aos anos 50 do século 
XX. Contemplava obras raras como primeiras edições dos “Sermões” de Padre 
António Vieira, livros de genealogia, de Direito e Ciências Jurídicas e de His-
tória, de autores portugueses e estrangeiros, e outras obras literárias de auto-
res como Eça de Queiroz, Ramalho Ortigão, Júlio Dinis, entre muitos outros, 
nacionais, como os contos infantis de Ana de Castro Osório51, oferecidas a seu 
afilhado Carlos Botelho Moniz. 
Por fim, as revistas, como por exemplo o “António Maria” de Bordalo Pinheiro 
e a ”Illustração Portuguesa”, entre muitas outras.

Conclusão
Dada a existência de documentação inédita nos acervos familiares que pode-
rá vir a ser cientificamente interpretada e revelada pretende-se que este arti-
go seja um estado de questão e introdução de um projeto que desenvolverei 
posteriormente. 
No decurso desta investigação confrontei-me com lacunas, como a inexistên-
cia de plantas e alçados dos edifícios, principalmente das alterações realiza-
das no Outeiro da Saúde no último quartel do século XIX e as do início do 
século XX. Também me deparei com a ausência de imagens dos interiores, 
fontes essas que muito contribuiriam para desvendar o recheio e ilustrar as 
descrições dos mesmos. A grande maioria das imagens existentes reportam-
-se a dias festivos já no início do século XX.
 No entanto, para além da documentação, o espólio do recheio que se veio 
dispersando por sucessivas partilhas, e as vivências e lembranças que ainda 
sobram, permitir-nos-ão, de alguma forma, devolver as memórias - como diz 
o querido mestre, Professor Vitor Serrão -, revelar o que ainda sobra delas e 
do espírito daquele lugar, lugar por onde passámos as várias gerações de uma 
família.
É uma tarefa que conto vir a cumprir futuramente pois gostaria de poder 
contribuir e de alguma forma completar o estudo do período romântico e do 
início do século XX em Setúbal. 

51  Pensadora e intelectual, que se destacou nos movimentos feminista e republicano, dedicou-se igualmente 
à escrita para as crianças. Prima direita de Alice Osório de Castro e madrinha de batismo de seu filho Carlos era 
presença assídua no Outeiro da Saúde.
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ANEXO 

documento 1

ADS; N Def/1110/89. Ano 1945. “Memória descritiva/ (...) obras que Dr. Carlos Botelho 
Moniz mandou executar no seu prédio situado no Outeiro da Saúde: 

– Demolição de uma divisória para adaptar dois compartimentos presentemente uti-
lizados como sala [do fogão] e biblioteca; 

– Alargamento de um vão de porta que estabelecerá a ligação entre as duas bibliotecas;

– No fechanmento de um vão de porta que presentemente comunica com as instala-
ções sanitárias e construção de um fogão de aquecimento;

– Reconstrução de divisória envidraçada formando guarda-vento junto ao vão de porta 
de acesso à nova biblioteca;

– No fechamento de um vão de porta e abertura de dois outros no salão de Biblioteca, 
de forma a que nada sofra o aspecto de conjunto do mesmo salão;

Nas obras referidas observar-se-á o maior escrúpulo dado que se pretende manter o 
aspecto pessoal dos interiores. 

(...)Setúbal, Setembro 1945 /(?) Guilherme dos Santos/Construtor civil”

Documento 2

“Festa Particular no Outeiro da saúde
Inauguração da Galeria e Gruta de Santo Antonio
Setúbal, 13 de Junho de 1909
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PROGRAMMA
Começa a festa às 6 horas e meia da tarde e, para não fugir aos costumes, com gran-
de barulho, produzido por 2:000 estalos chineses habilmente queimados pelo exímio 
amador terceirense Paula Borba, que obsequiosamente presta o seu concurso.
Em seguida organizar-se-ha o cortejo infantil, que sahindo do jardim “Alice” e per-
correndo as principaes ruas dos jardins de todo o tempo do Outeiro, acompanhado 
da tradicional “gaita de folle” e de “Zé Pereira”, entrará na nova galeria, seguindo à 
gruta de Santo António, onde entoará várias canções populares e deporá flores junto 
do santo que dá o nome ao modesto monumento que se inaugura, regressando ao 
ponto de partida.
Das 7 e meia às 8 e meia horas:
Prática por todos os assistentes das formulas populares e symbolicas de impetrar os 
favores do thaumaturgo Santo, com acompanhamento de harmonium.
Das 9 às 2 horas da madrugada:
Fogo solto; 
Danças populares junto à fonte da Samaritana, durante as quaes tocará um quinteto;
Lançamento de aeróstatos não dirigíveis pelo processo aperfeiçoado da “Quinta da 
Miranda”;
Illuminações na galeria e gruta de Santo António;
Experiencias com um modelo de caminho de ferro para o Vale do sado:
Injecções de Gramophone com o novo disco “Pirolito que bate que bate” excepcional-
mente cedido pelo seu proprietário.
À meia noite servir-sehá o chá da mesma hora com os magníficos “bloques de Setúbal” 
preparados da seguinte forma:
Pão.............80
Manteiga...........0,05
Bolos............0,95
Água............14
Vinhos..........5
Pede-se às senhoras que não tragam os modernos chapéus “jardins” com os quaes não 
poderiam atravessar a galeria de Santo António, e prestem o seu valioso concurso à 
modesta festa apresentando-se com os novos chapéus “rodas de fogo” fáceis de quei-
mar e mais próprios para a ocasião.”
Arquivo Francisco Moniz Borba

Documento 3

“A Espingardinha 
“Feita no Arsenal do / exercito em 1803 pelo / operário Antº Maria da /  Silva – O Bai-
xinho - / sendo, por despacho da / junta dos Tres Estados, / de 15-06-1801, superin / 
tendente do mesmo estabelecimento o conselhei / ro e Tenente General de / Artilha-
ria José Botelho Mo / niz da Silva, tio do actual / dono João Carlos Botelho / Moniz” 
Set. Em 1903.”
Arquivo família Botelho Moniz. “A Espingardinha”; Doc. Manuscrito. 1903
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Documento 4

“Menu
Hors d’ouvre variés
Rouget grillé
Tournedos aux champignons
Doux
Charlotte au Chantily
Fruits
Ananás au naturel
22-6-1941
Almoço oferecido por sua Eminência o Cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel II, no 
Outeiro da Saúde em Setúbal, aos 22 de Junho de 1941.
(?) Arcebispo de Mitilene (manuscrito)”
Menu do almoço oferecido pelo cardeal Patriarca de Lisboa no Outeiro da Saúde em 
22 de Junho de 1941, por ocasião do congresso Eucarístico. Arquivo Família Botelho 
Moniz. 
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PEREIRA CÃO (1841-1921), PERCURSO E OBRA 
DE UM PINTOR SETUBALENSE

Miguel Montez Leal
IHA/FCSH/NOVA

“Pintor genérico, decorador e cenógrafo, cultivando com distinção, há mais de meio 
século, o ornato e as flores, em que é exímio, e a pintura cerâmica, especialmente os 
azulejos. Conhecendo e praticando todos os géneros e processos antigos ou modernos, 
da pintura decorativa dos edifícios, interior ou exterior, como o fresco, temperas diversas, 
a óleo, aguarela, etc., bem se pode considerar, pelo menos, o nosso derradeiro pintor 
frescante e o maior dos pintores-decoradores que nos ficaram do século XIX”.
João Manuel Esteves Pereira1

O artista que apresentamos nas páginas que se seguem foi durante a sua vida 
muito popular e famosíssimo. Em 1941 foi homenageado no centenário do 
seu nascimento na sua cidade natal de Setúbal, sendo inaugurada uma rua 
baptizada com o seu nome, a Rua Pereira Cão (1841-1921), no centro da cida-
de e numa artéria perpendicular à Avenida Luísa Todi. O painel de azulejos 
aposto na rua foi concebido e pintado pelo coronel Victoria Pereira2, discí-
pulo do pintor setubalense, casado com uma das filhas mais novas do pintor, 

1  Vide João Manuel Esteves Pereira e Guilherme Rodrigues, Portugal, Dicionário Histórico, Corográfico, Heráldico, 
Bibliográfico, Numismático e Artístico Ilustrado, 1907, Vol. V, p. 635. Esteves Pereira (1872-1944) foi um dos filhos do 
primeiro casamento de Pereira Cão e o seu primeiro biógrafo. Erudito, historiador, cronista, escritor e tradutor 
dirigiu e compôs o dicionário citado, e redigiu um artigo biográfico sobre o seu pai.
2  O coronel Victoria Pereira, José Estevão Cacella de Victoria Pereira (Leiria, 1877- Lisboa, 1952), foi um mili-
tar de carreira, especialista em cartografia e pintor ceramista, entre muitas outras facetas criativas e artísticas. 
Vide a sua biografia na Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, Editorial Enciclopédia, Limitada, Lisboa-Rio 
de Janeiro, s/d., Vol. 36, pp. 685-686.



354

Maria Adelaide de Sousa Pereira de Victoria Pereira3 e oferecido pelo casal à 
edilidade. Também na cidade sadina encontramos uma obra realizada pelo 
pintor Luciano dos Santos, O Tríptico dos Notáveis de Setúbal, que se encontra 
nos Paços do Concelho. Nestes painéis, inspirados nos Painéis de S. Vicente, 
Luciano dos Santos retrata as figuras principais da história da localidade, que 
se destacaram em diversas áreas ao longo dos séculos. Pereira Cão surge re-
presentado no painel dos artistas ao lado do Morgado de Setúbal, de João Vaz 
e dos músicos Gomes Cardim, Frederico do Nascimento e Plácido Stichini.
Durante a sua vida o nome de Pereira Cão circulava de boca em boca, na sua 
vasta clientela, e surgia com frequência na imprensa da época. Após a sua 
morte o seu nome começou a ficar esquecido, sendo lembrado no seu cente-
nário e episodicamente quando algum erudito escrevia sobre algum palácio 
ou palacete pintado por este artista. O seu primeiro biógrafo, como vimos, e 
aquele que o consagrou foi o seu filho Esteves Pereira, João Manuel Esteves 
Pereira de seu nome completo, que ao conceber um dicionário enciclopé-
dico juntamente com Guilherme Rodrigues, lhe consagrou várias páginas, 
apresentando uma biografia e um resumo bastante detalhado da sua vastís-
sima obra pública e privada. Contudo, como este volume foi terminado em 
19074 e Pereira Cão só morre em 1921, esta resenha não abarca nem contém 
toda a obra do artista. Mais tarde os eruditos locais setubalenses Fran Pa-
xeco5 e Óscar Paxeco6 socorrem-se também desta obra para escrever sobre 
Pereira Cão. 

3   Maria Adelaide de Sousa Pereira de Victoria Pereira (1887-1959), casou a 20 de Junho de 1904, em Lisboa, na 
Freguesia de Santa Justa, com José Estevão Cacella de Victoria Pereira, militar de carreira. Sendo uma das filhas 
mais novas do segundo casamento de Pereira Cão, será responsável por alimentar e manter viva a memória do 
seu pai. 
4  Vide Esteves Pereira e Guilherme Rodrigues, Portugal, Dicionário Histórico, Corográfico, Heráldico, Bibliográfico, 
Numismático e Artístico Ilustrado, 1907, Vol. V, pp. 635-638.
5  Vide Fran Paxeco, Setúbal e as Suas Celebridades. (s.l.): Oficinas S. N. de Tipografia, 1931.
6  Vide Óscar Paxeco, Roteiro do Tríptico de Luciano. Lisboa, Neogravura, 1957.

Fig. 1 Tríptico dos Notáveis de Setúbal, Luciano dos Santos. Salão Nobre dos Paços do Concelho de Setúbal.
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José Maria Pereira Júnior nasceu a 21 de Fevereiro de 1841 na antiga Rua do 
Buraco de Água, actual Rua Tenente Valadim, em pleno centro da então vila 
de Setúbal, muito próximo da Praça Bocage. Era filho de José Maria Perei-
ra, antigo militar (1º Sargento do Batalhão de Artífices Engenheiros),7 que 
abandonara esta carreira após a Convenção de Évora Monte e a partida para o 
exílio de D. Miguel I, e que regressando a Setúbal se tornara num conhecido 
construtor civil e de D. Rosalina de Jesus Costa. José Maria Pereira casara uns 
anos antes em Cedofeita, no Porto, com D. Rosalina de Jesus Costa (nascida 
em Pedrouços e baptizada em 1809 na Freguesia de Nossa Senhora da Ajuda), 
filha do major António Luís da Costa, que fora na Legião Portuguesa à Rússia 
e que era o Governador da Fortaleza de S. Filipe em Setúbal 8e de D. Francisca 
Rosa das Chagas Costa. 
José Maria Pereira Júnior foi baptizado a 19 de Março de 1841 na Igreja de S. 
Julião de Setúbal, tendo como padrinho Manoel Severo Correia de Brito Gue-
des, Cavaleiro das Ordens de Cristo e da Conceição e como madrinha Nossa 
Senhora do Parto. Sabemos ser o mais novo de cinco irmãos e o único rapaz, 
tendo quatro irmãs mais velhas. 
Pereira Cão passou os seus primeiros anos de vida em Setúbal. Em 1849 en-
trou para a Escola Régia9, instalada no antigo Convento dos Grilos, onde este-
ve durante dois anos. De 1851 a 1853 passou para a aula particular do professor 
Teixeira. Desde muito cedo que Pereira Cão começou a revelar dotes para o 
desenho. Amigos particulares do seu pai, assim como o seu primo, Mariano 
António Brandão, pintor azulejista, que frequentavam o meio cultural e in-

7  José Maria Pereira Sénior seguira a carreira militar entre 1821e 1834. 
8  Faleceu aos 96 anos de idade em Setúbal e na posse daquele cargo.
9  Veja-se o artigo de Miguel Montez Leal, “Palácios Oitocentistas em documentação inédita de Júlio de Casti-
lho”. In A Cidade de Évora, Boletim de Cultura da Câmara Municipal de Évora, III Série, Nº 1, 2016. pp. 166-175.

Fig. 2 Croquis da autoria de Victoria Pereira, 
datado de 1941, para o painel de azulejos da 
Rua Pereira Cão. Colecção particular.

Fig. 3 Pereira Cão jovem,  
cerca de 1859. Colecção particular.
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telectual de Setúbal, aconselharam o seu pai a enviá-lo 
para Lisboa para estudar na recém criada Academia 
Nacional de Belas Artes. Com doze anos de idade Pe-
reira Cão deixa a sua vila natal e parte para Lisboa. Em 
1853 matricula-se na Academia Real de Belas Artes que 
frequenta durante três anos (era então dirigida por Ma-
riano Henriques da Silva, também professor de Pintura 
Histórica) e em 1854 começa também a estudar no Ins-
tituto Industrial em Lisboa. Nas Belas Artes copiava do 
gesso, tendo estudado Arquitectura com José da Costa 
Sequeira e Paisagem com Tomás José da Anunciação. 
Além destes estudos foi desenvolvendo a sua aprendi-
zagem na companhia de outros pintores de Lisboa e 
ao acompanhar os trabalhos do seu pai, sobretudo em 
campanhas arquitectónicas e decorativas pelo Sul de 
Portugal. 
Durante três anos esteve a trabalhar nos restauros e nas 
decorações do Palácio da Ajuda que tinham de estar 
prontos a tempo do consórcio do Rei D. Luís I com D. 
Maria Pia de Sabóia, princesa italiana, que vinham ha-
bitar este palácio nunca concluído e até então apenas 
pontualmente habitado. Pouco depois passou para o Teatro de S. Carlos, como 
discípulo dos cenógrafos italianos Giuseppe Cinatti (1808-1879) e Achilles 
Rambois (c. 1818-1882). Tornou-se discípulo e ajudante destes dois mestres 
italianos, com quem muito aprendeu. No teatro de ópera nacional trabalha-
va durante o Inverno no salão de cenografia, no Verão acompanhava aqueles 
dois pintores-decoradores nas campanhas de pintura de palácios e palacetes 
dirigidas por aquela dupla de artistas um pouco por todo o país. Colaborará 
com estes mestres italianos durante dezoito anos. A pouco e pouco Cinatti irá 
emancipando-o e indicando-o para outras campanhas e Pereira Cão tornar-
-se-á num artista autónomo, muitíssimo requisitado e popular. 
Em 1878 Pereira Cão faz uma viagem de estudo ao estrangeiro, percorrendo 
Espanha, França, Bélgica, Itália e Inglaterra. Em 1878 vindo de uma campanha 
decorativa no norte do País chega a Lisboa e vê que o novo edifício dos Paços 
do Concelho de Lisboa que está em obras tem a maior parte da sua campanha 
decorativa entregue a artistas estrangeiros e sem concurso público. Indignado 
envolve-se numa polémica e submete dois projectos seus à Câmara Municipal. 
A polémica chega aos jornais, e Pereira Cão ganha o concurso10. Pode assim 
decorar a cúpula dos Paços do Concelho de Lisboa, um dos seus principais 

10  Vide João Manuel Esteves Pereira e Guilherme Rodrigues, Portugal, Dicionário Histórico, Corográfico, Heráldico, 
Bibliográfico, Numismático e Artístico Ilustrado, 1907, Vol. V, pp. 635-638.

Fig. 4 Pereira Cão e Columbano Bordalo Pinheiro, 1880. 
Foto aquando da pintura decorativa da cúpula dos Pa-
ços do Concelho de Lisboa. Colecção particular.
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e magistrais trabalhos, juntamente com Columbano Bordalo Pinheiro, que 
decorará os tímpanos. Pereira Cão decora ainda o Salão Nobre no mesmo 
edifício. Em 1880 decora os tectos da Real Biblioteca da Ajuda. Nas festas do 
tricentenário de Camões, também neste mesmo ano, foi o principal animador 
e entusiasta e concebeu os carros do comércio e da indústria para o cortejo 
histórico. Em 1882 participou também nas Festas do Centenário de Pombal. 
A 7 de Fevereiro de 1863 Pereira Cão casa em Setúbal, na Igreja de São Julião, 
com Maria de São José do Carmo Esteves, natural de Vila Nogueira de Azeitão 
e de quem terá dezasseis filhos.
Viúvo do primeiro casamento e já com uma vastíssima prole, a 23 de Outubro 
de 1884 Pereira Cão casa-se novamente em Lisboa, na Igreja de Santos-o-Ve-
lho, com Adelaide Maria da Conceição, de quem virá a ter dezoito filhos. À 
época vivia na zona de Santos em Lisboa. Com ele habitavam o seu pai, que 
veio para Lisboa, quando ficou viúvo, a sua prole, algumas amas e pessoal do-
méstico. 
Em meados da década de oitenta do século XIX começa a dedicar-se à pintu-
ra de azulejos, tendo sido discípulo de Ferreira das Tabuletas. Na época nos 
jornais falava-se destes dois artistas como os pais do renascimento do azulejo 

Fig. 6 Comissão executiva da imprensa e dos artistas que de-
linearam os carros do cortejo do Tricentenário de Camões: 
Teófilo Braga, Ramalho Ortigão, Eduardo Coelho, Luciano 
Cordeiro, Rodrigues da Costa, Pinheiro Chagas, Batalha 
Reis, Magalhães Lima, Rodrigo Pequito, Silva Porto, José Luís 
Monteiro, Simões d’Almeida, Pereira Cão, Thomazini e Co-
lumbano Bordalo Pinheiro in O Occidente, 1880.

Fig. 5 Cúpula dos Paços do Concelho de Lisboa. Pintura ornamental, a claro-
-escuro, da autoria de Pereira Cão. À volta do brasão da cidade, que está 
pintado sobre as quatro redes de ventilação, podem observar-se os quatro 
tímpanos, com representações alegóricas - a Navegação; a Agricultura; o 
Comércio e a Indústria - pintados por Columbano Bordalo Pinheiro. 1880. 
Foto de José Barbosa.
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português que estava a cair em desuso e que fora assim ressuscitado. Faz assim 
parte da geração historicista, revivalista e mais tarde já com influências arte 
nova e chega a ser director da fábrica Viúva Lamego. Em 1889 Pereira Cão 
parte para Paris e participa na Exposição Universal da cidade luz. Pinta o pa-
vilhão português, trabalho em que alcança a medalha de ouro. No mesmo ano 
participa no certame da Indústria Nacional na Avenida da Liberdade, e que é 
promovido pela Associação Industrial Portuguesa. 
A 12 de Junho de 1889 foi agraciado com o Grau de Cavaleiro da Ordem de 
Cristo (mais exactamente o Grau de Cavaleiro da Ordem Militar de Nosso 
Senhor Jesus Cristo)11. Foi amigo de Reis, em particular de D. Carlos I e de 
D. Amélia. Anos mais tarde aquele monarca quis, segundo memória familiar, 
torná-lo barão de Pancas. Pereira Cão recusou tendo dito: “Honrarias sem co-
medorias, não!” Que lhe importava ser barão se vivia unicamente do seu tra-
balho, esforçando-se por manter a sua vasta prole, laborando sem parar, e não 
possuindo ou vivendo em nenhum palácio ou palacete, nem tendo nenhuma 
quinta ou qualquer outro tipo de propriedade senhorial?! 
Já viúvo do seu segundo casamento Pereira Cão morre subitamente a 16 de Ja-
neiro de 1921 quando vai visitar uma das suas filhas mais novas que morava na 
Rua Saraiva de Carvalho, em Lisboa. Morre muito próximo de completar os 
seus oitenta anos, tendo tido um percurso activo de artista de quase sessenta 
e oito anos, uma vida laboriosíssima e deixando uma vastíssima obra, pública 
e privada, de mais de cem edifícios por si pintados, de pintura de cavalete, 
como cenógrafo e como pintor azulejista. O seu funeral foi muito participado 
e teve bastante eco na imprensa da época. Nele esteve representado o Go-
verno e o Concelho da capital, assim como altas individualidades de Lisboa.
Pereira Cão era muito popular, como dissemos, e as notícias dos seus traba-
lhos decorativos eram presença assídua na imprensa da época. Em Lisboa foi 
tendo diversas casas, mas a sua última residência12 foi na Baixa, na Travessa de 
S. Domingos, nº 34, 1º andar, edifício encostado à Igreja de S. Domingos, um 
vasto apartamento onde viveu com a sua mulher e a sua vasta descendência, 
casarão onde anos mais tarde se estabeleceriam os conhecidos Armazéns Braz 
e Braz. O seu último atelier foi na Rua de S. Bento, nº 11. Os seus principais 
discípulos foram o setubalense Eloy Ferreira do Amaral, José Basalisa, Caeta-
no Alberto Nunes, Jorge Maltieira e Victoria Pereira. 
Pereira Cão teve um percurso activo muito longo e a sua obra atravessa dois 
séculos. Partindo de Setúbal muito novo tornou-se num conhecido pintor de 
expressão nacional, dedicando-se maioritariamente à pintura decorativa e à 
azulejaria, mas tendo sido também um pintor de cavalete (em particular nos 
momentos em que não possuía grandes encomendas dedicou-se à pintura de 

11  Pereira Cão foi Presidente da Sociedade dos Artistas Lisbonenses, era sócio efectivo da Sociedade de Geo-
grafia e membro honorário e de mérito de várias agremiações civis e católicas. 
12  Vide Fran Paxeco, Setúbal e as Suas Celebridades, (s.l.), Oficinas S. N. de Tipografia, 1931, pp. 315-323.
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pequenos quadros de flores, pássaros e de paisagens, obras 
hoje em dia difíceis de localizar (que se encontravam em co-
lecções particulares), e cenógrafo (durante a sua juventude). 
O artista considerava-se um pintor genérico13, e dizia que era 
a única forma de poder manter-se num país com um reduzi-
do mercado de arte. Foi um dos mais requisitados pintores 
da segunda metade do século XIX e inícios do século XX. Do 
Minho ao Algarve pintou palácios e palacetes, em vilas e ci-
dades, em quintas; igrejas e capelas, santuários e bibliotecas, 
em edifícios do Estado, da Igreja ou de privados, pertença da 
família real, da antiga nobreza, da nova aristocracia de barões 
e viscondes surgidos durante o liberalismo e a Regeneração, 
de burgueses endinheirados, de médicos, advogados, juízes, 
intelectuais e políticos, em suma, da elite da sua época. Foi 
amigo e íntimo de muitos jornalistas, escritores, artistas, 
titulares e da família real e relacionava-se com um grande à 
vontade em qualquer meio social. Era conhecido o seu lado 
boémio, generoso e o seu sentido de humor acutilante. 
O seu percurso artístico pode ser analisado em diversas 
fases: nas décadas de 50 e 60, como discípulo de Cinatti e 
Rambois, sendo cenógrafo e pintor-decorador; da década 
de 70 até 1921, já plenamente autonomizado, com uma vasta 
clientela, e como pintor-decorador e mestre azulejista (en-
quanto director da Fábrica Viúva Lamego); de 1904 (o ano 
em que a sua filha se casa com Victoria Pereira) até 1921, 
como tutor do seu genro, o militar de carreira e artista José 
Estevão Cacella de Victoria Pereira (1877-1952). 
Vejamos uma listagem longa14 da sua obra, que não corres-
ponde a um inventário ainda fechado (pois está ainda em 
progressão). Na obra pública, do Estado ou da Igreja pode-
mos mencionar:

13   Vide ANTT – Colecção Castilho. cx 2, mçt.1, doc. 7, não numerado. Afirma neste documento Pereira Cão: 
“Foi trabalhosa e valiosíssima a minha vida – confessa Pereira; sentia-me contente por haver seguido os con-
selhos dos meus mestres, que muito me recomendaram não tentasse especialidades, e me não restringisse a 
um género só; um artista obrigado a viver num país pequeno, e de posses limitadas, como Portugal, tem de se 
aplicar a tudo; paisagem, flores, animaes, natureza morta. Com essa orientação pude resistir a várias crises de 
falta de grandes obras e viver de pintar quadrinhos de flores e aves; dediquei-me ao estudo consciencioso de 
plantas e flores ornamentais e tive a minha consagração na Exposição de Paris de 1889, onde obtive medalha 
de oiro, conferida pelo mesmo jury que também a conferiu a Bordalo Pinheiro (filho) pela originalidade das 
suas louças”. Foi mantida nesta transcrição a ortografia da época. Pereira Cão foi também um especialista no 
trompe l’oeil, nos claros escuros, nos ornatos, na pintura de flores e pássaros e um exímio decorador que domi-
nava todos os estilos e épocas: Pompeiano, Etrusco, Renascença, Luís XV, Luís XVI, neo-árabe, um pintor do 
romantismo, entre os anos da Regeneração e a Primeira República.  
14  Vide, para acrescentar, uma listagem feita por Júlio de Castilho e que vem descrita no artigo de Miguel 
Montez Leal e que contempla ainda outros edifícios: “Palácios Oitocentistas em documentação inédita de Júlio 
de Castilho”. In A Cidade de Évora, Boletim de Cultura da Câmara Municipal de Évora, III Série, Nº 1, 2016, pp. 172.

Fig. 7 Retrato a óleo de José Maria Pereira Cão, de 
Félix da Costa, 1888. Colecção particular.

Fig. 8 Retrato de Maria Adelaide de Sousa Pereira 
de Victoria Pereira, uma das filhas mais novas de 
Pereira Cão, com o seu filho João Vasco de Victoria 
Pereira. Colecção particular.
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No Palácio da Ajuda (os restauros e novos trabalhos de decoração); na biblio-
teca da Ajuda, a decoração das três salas; no Palácio das Necessidades (os res-
tauros das paredes da sala de jantar); nas antigas Cortes (actual Palácio de S. 
Bento), pintou a Câmara dos Deputados, o Gabinete da Presidência e a Sala 
do Bufete; no Palácio do Alfeite (o tecto da sala de jantar); nos Paços do Con-
celho de Lisboa (a cúpula e os tectos do Salão Nobre); no Supremo Tribunal 
de Justiça; no Tribunal da Relação; no Hospital de S. José (o vestíbulo); na 
Igreja da Graça; na Igreja do Campo Grande (dos Santos Reis) e capelas do 
mesmo templo; nas Igrejas da Ajuda e dos Santos Fiéis de Deus); na Igreja de 
São Roque (restauros); o retábulo da Igreja de S. Jorge de Arroios; na Igreja 
dos Mártires; na Capela do Amparo (em Benfica); na Capela do Santíssimo 
de Santa Isabel; na Capela de São Pedro (em Caneças); na Igreja do Seixal; na 
Capela da Graça (em Benavente); na Igreja de S. Vicente (em Braga); na Igreja 
de Santa Cruz (em Braga); na Capela de São Pedro (em Palmela); na Igreja 
Matriz do Seixal; na Capela de São Saturnino (em Fanhões); no Santuário da 
Carregosa; na capela do Palácio Calheiros (em Ois do Bairro); no Hospital de 
São José (o vestíbulo) e em muitos outros trabalhos.
No âmbito das encomendas particulares: nos palácios dos Duques de Palmela, 
ao Calhariz, no Lumiar e em Azeitão; no de D. Luís Carneiro, irmão do Conde 
de Cavaleiros (à Anunciada); no Palácio de Joaquim Pereira da Costa (Viscon-
de de Coruche); no Palácio de Bessone e de Iglésias no Largo da Biblioteca, 
em Lisboa; no Palácio do Conde de Fontalva (António Lopes Ferreira dos 
Anjos), a S. Mamede; no Palácio do Marquês de Viana, ou Marquês da Praia 
e Monforte (no Largo do Rato, em Lisboa); no Palácio de Flamiano Anjos (à 
Praça dos Restauradores); no Palácio do Conde da Penha Longa e Olivais (ao 
Pau da Bandeira, em Lisboa); no Palácio Alves Machado, depois Cerqueira (na 
Rua do Salitre, em Lisboa); no Palácio do Dr. Rebelo da Silva (o antigo palácio 
do Conde da Silvã), a S. Sebastião da Pedreira, em Lisboa; no Palácio da Luz; 
no Palacete de José Ribeiro da Cunha (pai), na Praça do Príncipe Real, em Lis-
boa; na casa de José da Costa Pedreira (no Príncipe Real); na casa de Antunes 
Basto (na Avenida da Liberdade); na casa de José Félix da Costa (na Avenida 
da Liberdade); na casa de João Ferreira Lopes (na Avenida da Liberdade); na 
casa de José Rodrigues da Silva (na Avenida da Liberdade); no Palacete de Ci-
priano Calleya (na Avenida da Liberdade); no Palacete da Baronesa Samora 
Correia (na Avenida da Liberdade); no palacete do barão de Almeida Santos 
(a S. Pedro de Alcântara); na casa de António Francisco Ribeiro Ferreira (na 
Rua Barata Salgueiro); nos dois palacetes do conselheiro Morais Carvalho (na 
Rua Mouzinho da Silveira); no palacete de D. Andrelina Gomes dos Santos 
(na Rua D. Pedro V); no Palacete do Comendador José Nunes Teixeira (antigo 
Palácio Pinto Basto, no Largo do Chiado, em Lisboa); nos Palacetes Sampaio 
e Ribeiro Ferreira (na Rua do Salitre); na Casa Sampaio (na Rua do Salitre); no 
Palacete Alto Mearim (contíguo ao palacete Alves Machado, na Rua do Salitre); 
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na casa de João Paulo Cordeiro (ao Chiado); no palacete Alves de Sá (a S. Cae-
tano, em Lisboa); na casa de Francisco Simões Margióchi (a S. Caetano); no 
Monte Estoril, decorou o chalet de Carlos Anjos, depois Sommer e o chalet 
de Alberto Monteiro (denominado Telha Verde); no Palacete e capela do Dr. 
Oliveira Feijão (médico particular do Rei D. Carlos), na quinta da Mafarra, 
Azóia, em Santarém; na capela do negociante Alexandre da Silva Telhada (em 
Santarém); no Palácio da Condessa de Junqueira (em Almeirim, na Quinta da 
Alorna); no Palacete do Dr. Costa Lobo, na Rua dos Coutinhos, em Coimbra; 
no Paço do Bispo-Conde, em Coimbra; no Palacete do estadista Lopes Branco 
(na Maiorca, Figueira da Foz); no Palacete do Largo do Carmo (em Braga); no 
Palácio do Visconde de S. Lázaro, o Palácio do Raio (em Braga); no Palácio de 
José Maria Rodrigues Carvalho (em Braga); no Palácio do Dr. João Evangelista 
de Sousa Torres e Almeida (próximo do Bom Jesus, em Braga); no Palácio do 
Dr. Francisco de Campos (na Praça de Santana); no Palácio do Dr. João Carlos 
Pereira Lobato de Azevedo, e no Palácio do Dr. Rasqueja, ambos em Braga; no 
palácio de José António Gonçalves (em Caldelas); no chalet Barbosa Collen 
e no chalet Vaz Simões, ambos no Luso; na Casa La-Roque (à Rua de Vilar, no 
Porto); na casa de Tomé Joaquim Dias (em Campanhã); no Palácio da Bolsa 
(a sanca do vestíbulo), no Porto; no Clube de Beja; na Casa Pia (em Beja); 
no Palácio Gomes Palma (em Beja); no Palacete do Visconde da Corte (em 
S. Brissos, arredores de Cuba); no Palacete do Visconde da Esperança (em 
Cuba); as decorações da firma Biester, Falcão & Cia (em Sines); no edifício 
O Grande Salão de Recreio do Povo (em Setúbal), em 1907, com a decoração 
intitulada “Um Sonho Verde”; no Palácio do Visconde de Estói (arredores de 
Faro e actual Pousada de Portugal); no palacete de Marçal Pacheco, na Quinta 

Fig. 9 Vista do Palácio da Pena. Pintura mural da escadaria do Palacete Alves Machado. Pereira Cão, 1889. 
Foto do autor.
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da Fonte da Pipa (em Loulé); no Palacete Magalhães Barros (actual Hotel da 
Bela Vista, Praia da Rocha, Portimão), com tectos da sua autoria e azulejos da 
autoria do seu genro Victoria Pereira; numa pastelaria da Rua D. Pedro V; na 
pastelaria Ferrari (no Chiado, perdida no incêndio de 1988); no Teatro Apolo 
(em Lisboa, demolido em 1956); no Teatro Rosa Damasceno, em Santarém 
(demolido para ser substituído por um novo teatro, com o mesmo nome, mas 
de traça modernista); na decoração no depósito das máquinas Singer… 
No campo da azulejaria: dois painéis, A Chegada e A Partida dos Painéis de Santa 
Auta, na Igreja do Convento da Madre Deus; na capela e pátio de honra da 
quinta da Cardiga, de Luis Sommer; na quinta cartaxense da Fontebela, de 
António Francisco Ribeiro Ferreira; no Colégio Militar, na Luz; na Casa do 
Nobel, Egas Moniz; no Palacete Centeno; no palácio Azarujinha; na ribeira do 
Jamor que atravessa os jardins do Palácio de Queluz; no pátio do Palácio da 
Rosa (dos Marqueses de Castelo Melhor); no asilo do Infante D. Afonso, em 
Odivelas; na capela e nos jardins do palácio do visconde de Estói; na capela 
do Casal do Farto (perto da Serra de Mira d’Aire, Torres Novas); na Igreja de 
Carcavelos; no Hospital de Santa Marta …

O porquê do nome Pereira Cão
No século XIX não havia ainda regras fixas na transmissão dos apelidos. José 
Maria Pereira Júnior, único filho varão entre quatro irmãs, herdou o nome 
próprio do pai ‘José Maria’ e apenas lhe passaram o Pereira do pai e não o 
Costa da mãe, passando a ser Pereira Júnior, para se distinguir de Pereira Sé-
nior, seu pai. Durante muitos anos Pereira Cão assinava Pereira Júnior, mas 
como no século existiam muitos Juniores, parece que o artista não apreciava 
esse facto. Decidiu então inventar um nome artístico, Pereira Cão, que era 
muito mais forte e lhe dava mais carisma ao nome, com que passou a assinar 
grande parte da sua obra azulejística. Pelo lado do seu pai Pereira Cão sabia 
e dizia descender da família do navegador Diogo Cão, tal como nos conta 
numa carta15 que escreve a Júlio de Castilho, seu amigo pessoal: “(…) sou filho 
d’ um artista que militou 13 anos desde 1821 até 1834 – afilhado e protegido 
do General Póvoas, 1º Sargento do Corpo de Artífices Engenheiros e conven-
cionado Évora Monte, se refugiou no Solar dos Cãem, Villa Real de Traz os 
Montes onde então possuía restos d’um património que a sorte da guerra o 
esbulhou”. O seu pai, embora já nascido em Setúbal, tinha raízes familiares 
em Vila Real de Trás-os-Montes donde se conhece um ramo da família Cão, 

15  Cf. Carta de Pereira Cão a Júlio de Castilho, ANTT, Colecção Castilho. cx 5, mç 1, nº 41, datada de 19 de Julho 
de 1912. Também D. Alberto Bramão (da Academia das Ciências de Lisboa) ao traçar numa revista de sociedade, 
num artigo intitulado Bel=canto no mundanismo, o perfil da senhora D. Adelaide de Victoria Pereira (filha de 
Pereira Cão, casada com o coronel Victoria Pereira), afirma: “Possuindo um timbre de prestigiosa tonalidade e 
o valor musical que lhe dá o pleno domínio da sua arte, a senhora d. Adelaide de Victoria Pereira representa na 
sociedade portuguesa uma individualidade de alto relevo, vivendo numa atmosfera espiritual, ao lado do seu 
marido, grande artista decorador e ceramista, e com a tradição de seu pae, o notável pintor Pereira Cão, descen-
dente da família ilustre em que figura com brilho, no épico período dos descobrimentos, Diogo Cão – o celebre 
navegador”. Optámos por manter a ortografia da época. 
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e apenas regressou a Setúbal após a derrota miguelista, como vimos. Pereira 
Cão foi buscar o apelido Cão aos seus antepassados e foi com este nome que 
viria a ficar conhecido como artista. Nos painéis de azulejos que compôs e que 
restaurou nos jardins do Palácio de Queluz, assim nos surge o seu nome, tal 
como em muitos outras obras que foi realizando pelo país fora.
O seu nome e a sua obra têm vindo a ressurgir nos últimos anos, pois as temá-
ticas do estudo da casa, do palácio, do palacete, das artes decorativas come-
çam finalmente a ganhar força nos estudos de História de Arte em Portugal.
Em 2021 cumprem-se os cem anos da morte deste artista setubalense, mas 
que se tornou num pintor de referência nacional e não apenas local16. 
E não nos alongando muito mais, ao puxar o fio do novelo da obra de Pereira 
Cão, gostaríamos que paulatinamente fosse sendo feita luz sobre a sua pro-
dução artística, e que seja dado a conhecer o imenso universo de palácios e 
palacetes da sua autoria e o impacto que tiveram no seu tempo no campo da 
pintura decorativa portuguesa. 

16  Como vimos em Setúbal realizou um trabalho decorativo para o Salão Recreativo do Povo, e nas suas imedia-
ções, no Calhariz, fez trabalhos ao lado de Cinatti e Rambois, para o palácio dos Duques de Palmela, em Azeitão; 
um pouco mais afastado, mas fazendo parte do mesmo hinterland, realizou as pinturas da Igreja Matriz do Seixal. 

Fig. 10 Painéis de azulejos retratando A Partida e A Chegada das Relíquias de Santa Auta, Pereira Cão. Igreja do 
Convento da Madre Deus, Lisboa.
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setúbal ao espelho
A COLEÇÃO FOTOGRÁFICA DE AMÉRICO RIBEIRO:  
UM SINGULAR INVENTÁRIO ARQUITETÓNICO DA CIDADE  
E UM PATRIMÓNIO SETUBALENSE A PRESERVAR. 

Bruno Ferro
câmara municipal de setúbal 

Américo Ribeiro, poeta da imagem, guardião da memória, arquivista do passado, 
alguém em quem nos iremos socorrer no futuro.
João Raposo Nunes, Poeta e livreiro 

I – Américo Ribeiro, poeta da imagem
Uma pequena biografia
Américo Augusto Ribeiro é provavelmente o mais relevante fotógrafo e cole-
cionador de imagens setubalense do século XX. Nasce na Freguesia de Santa 
Maria, na Rua Antão Girão, a 1 de Janeiro de 19061. Após trabalhar como car-
pinteiro na Câmara Municipal de Setúbal, envereda no comércio ao trabalhar 
como caixeiro na papelaria de Etelvino Machado, localizada na mesma rua. 
Porém, é com Alberto Sartóris, entusiasta da Fotografia e proprietário de uma 
farmácia, também localizada na Rua Antão Girão, que Américo Ribeiro tem 
o primeiro contato com as técnicas de captação e revelação de imagens foto-
gráficas, que seguramente muito o fascinaram. Este deslumbramento marca 
indelevelmente toda a sua vida e percurso profissional. 

1  Esta é a data mencionada nas biografias existentes, contudo, a certidão de batismo cujo assento é de 1908, 
indica 15 de Janeiro de 1906 como sendo a data de nascimento de Américo Ribeiro. 
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As primeiras fotografias encontradas na coleção são 
da década de 1920. Uma inscrição no envelope origi-
nal que acondicionava este conjunto de 147 negati-
vos em película de nitrato de celulose dá-nos conta 
que são os seus “primeiros clichés”. Trata-se de retra-
tos de família e de amigos, individuais e de grupo, fo-
tografias de viagens que fez pelo país com familiares, 
amigos ou com o famoso grupo Orfeão Cetóbriga, do 
qual fez parte, e cenas que capta instantaneamente 
nas ruas da sua cidade com as pessoas que a viviam. 
Ao contemplar estas fotografias percebemos que são 
os primeiros ensaios daquele que viria a ser conside-
rado um dos mais notáveis no seu ofício. Percebemos 
também que, desde logo, Américo inscreve manual-
mente o seu nome no bordo inferior do próprio ne-
gativo. Mais tarde haveria de aprimorar esta que será 
a sua conhecida imagem de marca.
A 8 de Dezembro de 1936 o fotógrafo inaugura a 
sua loja e estúdio fotográfico Foto Cetóbriga, situada 
no Largo da Conceição, que vem possibilitar o seu 
sustento. Mantém as suas portas abertas até 1984 e ainda hoje lá podemos 
encontrar uma placa que lhe presta homenagem. O número 9 daquele largo 
passa então a ser um lugar com muita vida social: expectantes, os transeun-
tes habituam-se a parar ali para ver e comentar entre si as novas imagens que 
Américo expõe temporariamente nas vitrinas da loja2. 
Pouco tempo depois de iniciar atividade, Américo Ribeiro é já um reputado 
repórter fotográfico colaborador de diversos jornais locais e nacionais: ‘O Se-
tubalense’, ‘O Século’, ‘A Bola’, ‘O Mundo Desportivo’, ‘O Sado’, ‘O Flama’, ‘O 
Notícias Ilustrado’ são, entre outros, jornais que enriqueceram as suas notí-
cias com as imagens do fotógrafo setubalense. Importantes coberturas jorna-
lísticas de caráter mediático, como a queda de um avião britânico em Tróia 
após o ciclone de 1941, o acidente mortal que vitimizou seis oficiais da flotilha 
Home Fleet da Armada Britânica, em 1950, ou a visita da Rainha de Inglaterra, 
Isabel II, em 1957, têm a sua assinatura e marcam a sua carreira, também no 
âmbito internacional.
Ao longo dos seus oitenta e seis anos de idade Américo foi fixando, ora em 
negativos de vidro ora de película, fragmentos da história da sua cidade, que 
jamais se repetiram ou repetirão existencialmente, deixando-nos mais de 
uma centena de milhar de fotografias que espelham a evolução física e social 
de Setúbal e Azeitão ao longo do século XX. Muito solicitado para registar 

2  Numa fase mais tardia, entre 1960 e 1979 mantém em funcionamento uma loja em Sesimbra, a Foto Ameri.

Imagem 1 Américo Ribeiro, 1916. Fotografia Cabecinha. 
Arquivo Fotográfico Américo Ribeiro
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os mais relevantes acontecimentos, Américo Ribeiro foi considerado, na sua 
época, o fotógrafo oficial da cidade.
Para reconhecer e homenagear o seu trabalho, ainda em vida, recebe várias 
distinções, das quais se ressaltam as da Câmara Municipal e do Governo Civil 
de Setúbal que o galardoam com as medalhas de Honra da Cidade, na classe 
de Cultura, em 1985, e de Mérito Distrital, em 1991.
O fotógrafo de Setúbal morre a 10 de Julho de 1992.

II – Américo Ribeiro, guardião da memória
A coleção fotográfica, a sua incorporação nos acervos 
dos Museus Municipais e a criação do Arquivo Fotográfico 
Américo Ribeiro do Município de Setúbal
Em 1982 a Câmara Municipal de Setúbal adquire um primeiro núcleo da co-
leção constituído pelos negativos e provas, num total de 142540 espécies fo-
tográficas. Podemos encontrar neste núcleo os seguintes processos fotográ-
ficos e quantidades: negativos de gelatina em vidro, vários formatos (7715); 
negativos em película de nitrato de celulose a preto e branco, vários formatos 
(9873); negativos em pelicula de acetato de celulose a preto e branco e cro-
mogéneos, vários formatos (101297); provas em papel de revelação a preto e 
branco e a cor, vários formatos (22899); diapositivos em acetato de celulose, 
vários formatos (491); postais (265).

Imagem 2 Fachada da Foto Cetóbriga no Largo da Conceição, sem data. Américo Ribeiro. 
Arquivo Fotográfico Américo Ribeiro
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As imagens suportadas pelos variados processos fotográficos mencionados 
referem-se a um período que abrange um século. Além da vasta quantidade 
de fotografias que produziu, Américo foi também um aturado colecionador 
de imagens de outras proveniências. Existem no seu espólio negativos origi-
nais do final século XIX e princípio do século XX, de outros fotógrafos iden-
tificados ou de autoria desconhecida. Quando não consegue obter a espécie 
original reproduz fotograficamente, constituindo assim um considerável con-
junto de negativos de 2ª geração, que nos permite recuar a épocas anteriores 
ao período da sua extensa produção fotográfica.  
Os acontecimentos políticos, militares e religiosos, que descrevem a história 
contemporânea da cidade; os eventos sociais que contam as estórias das vi-
das dos setubalenses; o trabalho, com enfoque nas atividades laborais locais, 
como a pesca, a ostreicultura ou a indústria conserveira; os acontecimentos 
desportivos, que incluem os grandes momentos históricos do Vitória Futebol 
Clube e de outros clubes e coletividades da cidade; o rio Sado, a serra da Ar-
rábida e a deslumbrante paisagem natural da região; os retratos, individuais 
e de grupo: das figuras ilustres às gentes do povo; as cenas espontâneas do 
quotidiano citadino; a arquitetura e o urbanismo de Setúbal e Azeitão, numa 
perspetiva evolutiva, são as grandes categorias nas quais se podem inscrever 
as imagens colecionadas e produzidas pelo nosso fotógrafo.  
Em 1994, a Câmara Municipal de Setúbal adquire um segundo núcleo com-
posto por 180 objetos ligados ao estúdio Foto Cetóbriga. Câmaras fotográficas, 
flashes, lentes, aparelhos e peças de mobiliário do laboratório e do estúdio, 
recortes de jornais, medalhas de homenagem, películas de cinema, objetos 
pessoais e 9 livros manuscritos com os registos das reportagens, circunscre-
vem este conjunto de pendor pedagógico, ao contextualizar a coleção e ao 
testemunhar, com objetos concretos, a evolução dos aparelhos e o aperfeiçoa-
mento da técnica fotográfica ao longo de uma centúria.  
Com estas aquisições e a incorporação de ambos os núcleos nas coleções mu-
seológicas municipais, a Câmara de Setúbal chama a si a responsabilidade de 
proteger esta coleção de inestimável valor, atribuindo aos museus a tarefa de 
inventariar, preservar e comunicar a obra do fotógrafo setubalense. 
Assim foi criado o Arquivo Fotográfico Américo Ribeiro, instalado, desde en-
tão, no primeiro andar da Casa Bocage, no coração do bairro de S. Domingos, 
que visa ser um serviço público, cuja missão fundamental é preservar os ob-
jetos e as espécies fotográficas originais, na sua região de origem, digitalizar 
todas as imagens em alta resolução e possibilitar a sua acessibilidade, assim 
como de toda a informação associada a cada imagem. Por último, é também 
sua missão continuar o extraordinário legado de Américo Ribeiro, enquanto 
guardião da memória.
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III – Américo Ribeiro, arquivista do passado 
Os inventários, a preservação e a divulgação 
da coleção fotográfica
Quanto à inventariação da coleção fotográfica são 6 os inventários distintos 
que se encontram disponíveis para consulta nas instalações do Arquivo Foto-
gráfico Américo Ribeiro, a saber, o inventário ao nível da unidade mínima de 
instalação, no qual foram informatizados os dados recolhidos nas 1138 fichas 
manuscritas que correspondem à descrição minuciosa das caixas originais e 
das espécies fotográficas nelas acondicionadas (tipologias fotográficas, quan-
tidades e formatos, inscrições originais, identificação básica dos temas repre-
sentados, estado de conservação dos materiais, etc.); o inventário das repor-
tagens fotográficas registadas (clichés), que corresponde à informatização das 
22938 reportagens inscritas manualmente pelo autor nos livros de registo ori-
ginais e registadas a partir de observação direta (foram transcritos os dados 
referentes ao assunto de cada uma, pormenores, datas de registo, datas dos 
negativos ou provas, formatos, novos códigos de referência, notas do autor. 
Ademais, foi feita uma correspondência entre cada reportagem registada e a 
localização exata das espécies fotográficas relacionadas no interior da sala de 
depósito, o que permite a acessibilidade de toda a coleção); o inventário das 
notas de Américo Ribeiro, para onde foram transcritas para uma base de dados 
as 2693 fichas manuscritas em que o fotógrafo descreve com maior pormenor 
as mais importantes reportagens, permitindo uma mais clara contextualiza-
ção dos assuntos fotografados; o inventário dos equipamentos fotográficos, 
que descreve as 180 peças da coleção ligadas à prática da fotografia; o inven-
tário dos documentos não fotográficos, que enumera, descreve e localiza os 
616 documentos existentes que também fazem parte desta coleção (cartões 
de visita, recortes de jornal com notícias da época, ementas de festas, ofícios e 
cartas, catálogos de exposições, programas festivos e outros); por fim, o inven-

Imagem 4 Coleção de aparelhos e objetos ligados à prática da fotografia. 
Arquivo Fotográfico Américo Ribeiro

Imagem 3 Negativos de gelatina em vidro, vários 
formatos. Arquivo Fotográfico Américo Ribeiro
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tário das espécies fotográficas originais, que descreve cada fotografia de for-
ma individual e todos os dados descritivos associados (processo fotográfico, 
formato, número de cliché original, novo código de referência, assunto, data 
da imagem, inscrições no envelope e na espécie originais, observações, etc.).
Dos 6 inventários referidos, os primeiros 5 estão concluídos e o último, con-
cernente à descrição individual das espécies fotográficas, vai sendo comple-
tado à medida que os trabalhos de conservação vão avançando, existindo já 
9873 registos informatizados. Todos os inventários encontram-se disponíveis 
em bases de dados e podem ser consultados nas instalações do Arquivo Fo-
tográfico Américo Ribeiro. Está programada, após definições de critérios e 
tratamento da informação existente, a transmigração de todos os dados reco-
lhidos para uma base de dados de acesso público através da internet. 
No âmbito da preservação da coleção é de fazer ressaltar o investimento da 
Câmara Municipal de Setúbal, sobretudo desde 2006, ano em que se fazem 
relevantes obras de recuperação do edifício onde a coleção se encontra ins-
talada e se procede à climatização da sala de depósito que guarda as espécies 
originais, assegurando uma estabilidade ambiental, com valores de tempera-
tura e percentagem de humidade relativa propícios à preservação dos mate-
riais fotográficos – medida primordial, quando o objetivo é assegurar o bom 
estado de conservação dos materiais para que cheguem em condições condig-
nas às gerações vindouras. Em 2016 voltam a fazer-se obras de manutenção do 
estado de conservação do edifício e, em 2017, reforçam-se os recursos huma-
nos e os recursos técnicos, com o destacamento de mais um colaborador com 
formação em fotografia para a equipa técnica e a aquisição de equipamentos 
informáticos modernos que permitem uma maior qualidade na captação, re-
produção e tratamento digital das imagens, assim como um maior rendimen-
to nos trabalhos em curso. 
Após a elaboração dos inventários, foram delineados os planos de tratamento 
da coleção. Dada a natureza quimicamente instável dos negativos em pelicula 
de nitrato de celulose que foram identificados através de testes de flutuação, 
foi atribuído a este conjunto de 9873 espécies fotográficas o estatuto de tra-
tamento urgente e prioritário nos trabalhos de conservação. Todos estes ne-
gativos foram limpos (química e/ou mecanicamente), descritos quanto à sua 
estrutura física e quanto ao conteúdo das imagens neles suportados, acondi-
cionados em papel de conservação, digitalizados e reservados em local pró-
prio onde se encontram a ser preparados para o congelamento, procedimen-
to que visa a suspensão de qualquer eventual processo de deterioração em 
curso e a preservação em boas condições por muitos anos. Planos de trabalho 
semelhantes estão agora a ser aplicados às restantes tipologias fotográficas.
Está em curso um projeto de digitalização em alta resolução, que pretende 
abranger todas as fotografias da coleção e que permite a acessibilidade das 
imagens sem ser necessário recorrer aos originais, que estão protegidos do 
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manuseamento excessivo. O Arquivo Fotográfico Américo Ribeiro digitalizou 
em alta resolução até ao momento 11591 imagens, número que vai aumentan-
do semana após semana de trabalho. 
No que concerne à divulgação, a Câmara Municipal de Setúbal promove, des-
de a aquisição da coleção, exposições que visam mostrar a diversidade e o va-
lor da obra do nosso fotógrafo. Ainda no século XX, podemos destacar: “Amé-
rico Ribeiro – Um Fotógrafo na Cidade”, Salão Nobre dos Paços do Concelho 
(1986); “Américo Ribeiro – Uma Antologia Setubalense”, Casa Bocage (1989); 
“Américo Ribeiro – Pioneiro do Fotojornalismo”, Museu do Trabalho Michel 
Giacometti (1996). Já no século XXI, salientam-se: “Viver Setúbal – Uma For-
ma de Ver a Cidade”, com o apoio do Programa Polis, Edifício do Banco de Por-
tugal (2009); “13 Fotografias, 13 Estórias, 13 Filmes”, com o apoio do Programa 
Polis, Casa Bocage (2009); “Para Além da Glória - Entre o Troféu e a Imagem: 
memórias geradas no encontro dos espólios de Américo Ribeiro e do Vitória 
Futebol Clube”, Casa Bocage (2010); “Dizem que é Américo! Um Fotógrafo, 
Outras Imagens, Novos Olhares”, Casa da Cultura (2016); “Instantâneos do 
Movimento – O Desporto na Coleção Fotográfica de Américo Ribeiro”, Gale-
ria Municipal do 11 (2016); “Ao Toque da Sereia – A Indústria Conserveira na 
Coleção Fotográfica Américo Ribeiro”, Casa da Cultura (2017). 
Com o apoio da Câmara Municipal de Setúbal é publicado, em 1992, o livro 
“Um Tesouro Guardado, Setúbal d’Outros Tempos – Américo Ribeiro”, com a 

Imagem 8 Identificação de processos fotográficos. 
Arquivo Fotográfico Américo Ribeiro

Imagem 5 Livro de registos do autor. 
Arquivo Fotográfico Américo Ribeiro

Imagem 6 Base de dados dos livros de registo do autor. 
Arquivo Fotográfico Américo Ribeiro

Imagem 7 Ficha de levantamento de espécies 
fotográficas individuais. Arq. Fot.Américo Ribeiro
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coordenação editorial de José Madureira Lopes; em 1995, é editado pela Dio-
cese de Setúbal, com organização do Padre António Costa Marques, o álbum 
fotográfico de Américo Ribeiro “Setúbal – Imagens da História Religiosa no 
Século XX”; em 2006, também com a coordenação de José Madureira Lopes 
é publicado “Américo Todos os Dias” e, em 2017, em parceria com o Arquivo 
Fotográfico Américo Ribeiro, a Junta de Freguesia de Azeitão lança “Azeitão 
vista por Américo Ribeiro”, com a coordenação de Rui Manuel Peixoto. 
Com edição da Câmara Municipal de Setúbal inicia-se em 2016 a coleção de 
postais “Setúbal Vista por Américo Ribeiro”, que vai já no seu 3º número e 
pretende continuar a divulgar as múltiplas facetas de tão singular trabalho.

IV – Américo Ribeiro, alguém em quem nos iremos 
socorrer no futuro 
A coleção fotográfica de Américo Ribeiro vista como 
um inventário dos exemplares arquitetónicos de Setúbal 
e Azeitão e o seu estatuto de património da cidade
Observando as mais de cem mil imagens deste magnífico acervo apercebemo-
-nos da dedicação que Américo Ribeiro consagrou a Setúbal, precisamente 
pela forma exaustiva como a olhou e fixou nos seus negativos. É comum per-
ceber que em muitos pontos de vista o fotógrafo parece elevar-se, aparentan-
do levitar sobre a cidade, para conseguir a captação de vistas mais amplas. Em 
alguns casos sabemos que está num lugar alto como numa varanda de algum 
edifício, mas noutros tal não parece ser possível. Sabemos que recorria aos 
bombeiros que prontamente lhe emprestavam as escadas para conseguir as 
suas peculiares perspetivas. 

Imagem 9 Vista geral de Setúbal (antes das obras do porto), 1928. Américo Ribeiro. 
Arquivo Fotográfico Américo Ribeiro
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O seu olhar sempre atento à configuração da cidade fá-lo registar, por enco-
menda ou iniciativa própria, milhares de edifícios, ruas e quintas que exem-
plificam a arquitetura local. As alterações da paisagem urbana também não 
escapam às lentes de Américo que capta o nascimento dos novos bairros do 
seu tempo nas suas várias etapas: desde o lançamento das primeiras pedras às 
inaugurações oficiais. Ademais, as imagens antigas que colecionou permitem 
recuar ao tempo em que se erigem alguns dos mais emblemáticos edifícios do 
final do século XIX.
Por outro lado, a técnica disponível nos dias que correm permite observar as 
imagens com outro detalhe. Por meio da digitalização em alta resolução, as ima-
gens podem ser aumentadas a um ponto que Américo Ribeiro nunca suspeitou. 
Desta forma, graças à qualidade das imagens que produziu e à evolução da téc-
nica que dispomos, podemos ampliar as imagens ao ponto de isolar os edifícios 
que configuram milhares de vistas da cidade que Américo Ribeiro imortalizou. 
Assim, consciente ou inconscientemente, o fotógrafo de Setúbal concebe um lon-
go e pormenorizado inventário dos edifícios, muitos dos quais já não existentes, 
que contam a história do património arquitetónico da nossa cidade e de Azeitão. 
Se Américo Ribeiro nos legou tão notável herança não esqueçamos de fazer 
ressaltar que também a sua coleção de fotografias, pela qualidade das suas 
imagens, a diversidade dos temas representados e a época retratada, se elevou 
ao estatuto de Património, que não nos deixa perder a memória e reforça a 
nossa identidade. 
Américo Ribeiro põe a Setúbal de ontem ao espelho [do latim, speculum], preci-
samente para que hoje possamos contemplar esses reflexos e especular sobre a 
cidade que queremos para amanhã.

Imagem 10 Américo Ribeiro no Forte de S. Filipe, 1945. 
Arquivo Fotográfico Américo Ribeiro
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O BAIRRO SALGADO, SETÚBAL (ALGUMAS NOTAS)

Carlos Mouro
investigador independente

Chama-se Bairro Salgado ao conjunto habitacional, comercial e de serviços 
delimitado pelas actuais Rua Almeida Garrett, a Norte; Av. Cinco de Outubro, 
a Sul; Av. Manuel Maria Portela, a Este e Av. Alexandre Herculano, a Oeste.
É grande o atraso dos trabalhos de história urbana, em Setúbal. Não admira, 
assim, que este típico bairro sadino não tenha sido alvo de um estudo demo-
rado e atento. Em todo o caso, é da mais elementar justiça referir três obras 
pioneiras nas quais o Bairro Salgado é estudado, ainda que em traços gerais. 
Referimo-nos ao livro de Carlos Vieira de Faria (1981) e ao artigo, do mesmo 
autor, “História urbana de Setúbal. Olhar o passado, perspectivar o futuro” 
(1990). Lembramos, por fim, o estudo de Joaquina Soares: “Alguns aspectos 
da produção do espaço urbano de Setúbal de 1920 a 1930” (1989). A estes 
pioneiros e bem informados textos fomos, aliás, beber muitas das ideias que 
apresentamos.
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Adentro do quadrilátero aqui ao lado defi-
nido desenha-se um conjunto de ruas, per-
pendiculares entre si. Para essas artérias, 
meros lugares de passagem, dão os típicos 
edifícios daquele núcleo urbano. Em ge-
ral, são moradias de carácter vincadamente 
unifamiliar, de um piso térreo e cave, ou de 
dois pisos subaéreos, algumas de agradável 
recorte arquitectural, na eclética lingua-
gem de finais da centúria de oitocentos e de 
inícios da seguinte. Certos elementos que 
fazem parte de algumas dessas moradias 
– o alpendre, o beiral, a decoração azule-
jar – recordam o conceito de “casa portu-
guesa”, formalizado pelo arquitecto Raul 
Lino (1879-1974). (Lino, 1992). As mais ricas 
dessas construções apresentam ou apresen-
tavam logradouros arborizados e murados, 
espaços onde o convívio, em família e entre 
amigos, era possível.
Com este trabalho procuraremos avançar novos pormenores sobre a história 
do Bairro Salgado, reuniremos outros que andam dispersos e procuraremos 
registar a realidade actual do dito aglomerado urbano – um aglomerado em 
franca mudança.
Carlos Vieira de Faria datou a construção deste conjunto urbano do período 
subsequente à I Guerra Mundial, “como resultado do desenvolvimento da in-
dústria conserveira durante esta conflagração mundial” (Faria, 1981: 104). Joa-
quina Soares, por seu turno, afirmou ter ele sido “edificado em grande parte 
nos finais do primeiro decénio e no decénio seguinte do nosso século [XX]” 
(Soares, 1989: 106-107).
Julgamos nós poder afirmar, pelos elementos que adiante se estudarão, que 
as “fronteiras naturais” deste bairro se encontravam definidas desde remotos 
tempos. Posteriormente, em finais do século de oitocentos, foram esses mes-
mos limites afirmados pelas primeiras construções. Depois, já ao longo das 
duas primeiras décadas do século XX, foi edificado o “miolo” daquele qua-
drilátero, fundamentalmente “pela burguesia local, em especial pelos fabri-
cantes” de conservas, tornando-o “talvez o espaço urbano mais característico 
do período do apogeu da indústria conserveira” (Soares, 1989: 98) e a área 
residencial privilegiada nas primeiras décadas do século transacto.

Fig. 1 O Bairro Salgado representado na “Planta da Cidade de Setúbal”, 
desenho de Santana, datado de Julho de 1950. (Roteiro de Setúbal, Setúbal, 
Tipografia Simões, 1953).
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Um espaço de antiga ocupação
A ocupação de algumas das áreas onde se ergue o moderno Bairro Salgado é 
antiga. Dessa humanização restam alguns testemunhos significativos, na car-
tografia do burgo sadino e no património construído. A esses vestígios nos 
referiremos.
Na primeira planta conhecida de Setúbal, datável de 1582, observa-se, clara-
mente definido, um espaço situado a norte do burgo amuralhado que corres-
ponde, sensivelmente, ao espaço que séculos mais tarde seria ocupado pelo 
Bairro Salgado. Seria um espaço de pomares, hortas e terrenos de cultivo. Po-
rém, “entre o Convento [de São João] e Palhais reconhece-se o lote da Gafa-
ria, bem como a Rua das Alcaçarias, ainda subsistente” (Pereira, 1984 e 1990: 
149) (Fig. 3 – A). Outro tanto sucede na “Traça da vila de Setúbal e sua barra”, (Fig. 
3 – B) incluída por Alexandre Massay na segunda parte da Descrição do Reino do 
Algarve, de 1621 (Bessa, 1990: 212).
O mesmo pode observar-se na planta das fortificações de Setúbal, da autoria 
do engenheiro militar francês João Gilot e executada por 1642, com a colabo-
ração do flamengo padre Cosmander, matemático e, também ele, engenheiro 
militar (Silva, 1990: 36-37).

Fig. 2 Bela moradia edificada pelo industrial conserveiro francês Ange Aleno, como é atestado pelas iniciais no 
frontão com decoração azulejar (AA). Note-se a existência de um pequeno jardim murado.
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A situação ocupacional do espaço man-
tinha-se a mesma nos primeiros lustros 
do século de oitocentos, como bem tes-
temunha uma Planta da Praça e Villa de Se-
túbal levantada em 1804 por Maximiano 
José da Serra, coronel do Real Corpo de 
Engenheiros, desenhada por Caetano 
José Vaz Pereira, 2.º tenente do mesmo 
Corpo, em 1820. Ali é claramente visível, 
uma vez mais, o quarteirão das Alcaça-
rias. Com ele, bem como com a linha da 
muralha seiscentista, confinam terrenos 
de cultivo e pomares. Em breve, porém, 
o desenvolvimento económico e demo-
gráfico setubalense ditaria a expansão 
urbana, para norte. A construção do Bair-
ro Salgado representou, precisamente, a 
primeira arremetida desse movimento 
expansionista, como bem notou Carlos 
Vieira de Faria (Faria, 1981: 104).
Como pode ver-se nas Figuras 4 e 5, o car-
tógrafo representou, a norte da muralha 
seiscentista de Setúbal, entre os baluartes 
de Santo António, a Este, e do Socorro, a 
Oeste, um largo quadrilátero confinante, 
ainda, com a Rua Nova de S. João, a Este; 
a Rua Nova do Bonfim, a Norte e o Campo do Bonfim, a Oeste. No porme-
norizado desenho são visíveis o bloco das Alcaçarias e, a Norte, o complexo 
monacal de S. João. A atravessar o quadrilátero, corria a Ribeira de Santa Ca-
tarina, também claramente representada. No espaço assim delimitado viria e 
erguer-se o Bairro Salgado.
Também numa Planta da Villa de Setúbal, datada de 1816 é nítido o espaço em 
que viria a implantar-se o Bairro Salgado, a confrontar, a poente, com o Campo 
do Bonfim, então bem mais vasto do que actualmente. Distingue-se de modo 
claro, o Ribeiro de Santa Catarina.
Numa Planta da cidade de Setúbal, anterior a 1924, publicada no Guia de Por-
tugal, coordenado por Raul Proença (1884-1941), está já claramente definido 
o quadrilátero do futuro Bairro. Atentemos em alguns pormenores revelados 
por esse levantamento topográfico: as fronteiras do bairro estão já claramente 
definidas. O interior do espaço assim delimitado, porém, é ainda representa-
do como sendo um “pomar” (Fig. 6).

Fig. 3 (A) Mais antiga planta de Setúbal. 1582. A norte do burgo amuralhado 
medieval destaca-se, claramente, o núcleo das Alcaçarias. (Pereira, 1984 e 
1990). ANTT, Casa de Cadaval, n.º 29, PT/TT/CCDV/29, Imagem cedida 
pelo ANTT.  (B) Traça da Vila de Setúbal e sua barra, de Alexandre Massay. 1621. 
(Bessa, 1990).
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Nasce um bairro elegante
“Em 11 de Novembro de 1911 lavrou-se um auto de acordo com o Exmo. Sr. Dr. 
Afonso Henriques Botelho de Sá Teixeira, pelo qual ele cede gratuitamente ao 
município os terrenos precisos para a abertura de uma rua no Bairro Salgado, 
ligando a Avenida Portela com a Travessa Garcia Peres, autorizando também, 
para esse fim, e sem encargos, a expropriação de parte de uma casa que ali possui.
“Cedência igual fez o Exmo. Sr. Dr. Aparício Alberto Fernandes Calheiros, 
desta cidade, para a abertura de uma outra rua no mesmo bairro, ligando a 
Rua Almeida Garrett com a Rua das Alcaçarias.

Fig. 6 Pormenor da planta anterior a 1924, publicada no Guia de Portugal, coordenado por Raul Proença, com a 
definição clara do quadrilátero onde viria a erguer-se o Bairro Salgado. O número 26 assinala o Largo do Mata-
douro.

Fig. 4 Pormenor  
da planta de 1810, 
identificando-se os 
terrenos do futuro 
bairro.

Fig. 5 Pormenor da 
planta de 1816, 

identificando-se os 
terrenos do futuro  

Bairro Salgado.



382

“A forma bizarra como S. Exas. prontamente acederam aos desejos desta Co-
missão, prestando assim um valioso serviço ao Município e tornando-os, por 
isso, credores do seu maior reconhecimento, merece a especial referência que 
aqui muito especialmente se deixa consignada” (Relatório, 1912: 59).
Em 1912 o entusiasmo com a construção daquele elegante bairro estava no 
auge. Em finais daquele ano, a pedido do mestre-de-obras setubalense José 
Guilherme dos Santos, “os proprietários dos prédios construídos no bairro 
Salgado, tinham acordado entre si fazerem à sua conta os passeios na frente 
dos seus respectivos edifícios” (A Folha de Setúbal, 23.11.1912). O citado sema-
nário comentou: “É uma bela iniciativa, digna de todo o elogio, pois assim 
mais rapidamente se embeleza aquele bairro, que dentro em pouco será um 
dos mais bonitos de Setúbal”.
Em 1913 os trabalhos de construção do Bairro Salgado estavam já adiantados. 
Assim se compreende a divulgação de um anúncio municipal assinado, a 28 de 
Fevereiro daquele ano, por Joaquim dos Santos Fernandes, vice-presidente da 
edilidade, pondo a concurso “a empreitada geral ou em troços, da construção 
em alvenaria hidráulica, betão de cimento ou betão de cimento armado dos 
canos de esgoto no Bairro Salgado, compreendendo as ruas Garcia Peres, Al-
meida Garrett, Gama Braga, Manuel Salgado e Alcaçarias” (A Folha de Setúbal, 
9.3.1913).
Em 1919 a imprensa local referia-se-lhe como “elegante bairro Salgado, o me-
lhor da cidade”, pese embora a passagem, ali, de uma ribeira1 que drenava as 
águas de algumas fábricas e cuja cobertura era alvo frequente de vandalismos, 
com prejuízo para o ambiente geral (O Setubalense, 10.3.1919). As construções, 
porém, não cessavam. Em reunião do Senado Municipal de 13 de Novembro 
de 1919 foi deliberado “dar plena aprovação ao projecto organizado pela Re-
partição de Obras, de um bairro nas Hortas compradas pela Câmara junto ao 
Largo do Matadouro, e autorizou a venda dos talhões nele indicados na base 
de 2$00 por metro quadrado” (O Setubalense, 15.11.1919).
Logo em 1920 – estava ainda o bairro em construção – surgiram na imprensa 
local os primeiros reparos críticos sobre o novo aglomerado urbano. Segundo 
um articulista d’O Setubalense, o Bairro Salgado prometera “ser uma das nossas 
melhores coisas pela forma como estava delineada”. Porém, para irritação do 
autor da local que temos presente, o novo bairro vinha, de há tempos, “sofren-
do atropelos” aos quais urgia pôr cobro. Como se não bastasse a existência 
de uma vala de água estagnada a correr em pleno coração daquele núcleo ur-
bano, a Câmara Municipal consentira, então, na “construção de um enorme 
barracão para depósito de azeite, ou coisa parecida” (O Setubalense, 16.6.1920).
Três anos volvidos, sempre n’O Setubalense, voltavam as críticas. Em breve arti-

1  Era a Ribeira de Santa Catarina, que corria junto ao Largo do Matadouro, direita ao Bonfim, passando por 
detrás do actual terminal rodoviário. Foi coberta em 1887 (Claro, 1990: 107).
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go intitulado “O Bairro Salgado e a Rua Rodrigues de Freitas” registava-se um 
lamento: “O Bairro Salgado, no seu agregado de ruas largas e de construções 
modernas, tão diferentes das que existem no coração da cidade, é hoje, pela 
forma como está delineado, um bairro de luxo, a melhor coisa, talvez, que de 
bom gosto, neste género, existe entre nós”. Pagavam-se, ali, rendas “elevadís-
simas”. Porém, a Rua Rodrigues de Freitas, bem no coração do bairro, aguar-
dava conclusão! Não estava calcetada! Não tinha iluminação pública! Conti-
nuando a seguir o articulista d’O Setubalense, tinha a dita artéria, “para maior 
cúmulo de desgraça, encravada uma fábrica de conservas e pela parte de trás 
passa[va]-lhe um cano de águas estagnadas no qual os dejectos da fábrica em 
questão ainda mais fazem engrossar a podridão” (O Setubalense, 15.10.1923).
No ano seguinte, numa brevíssima nota intitulada “Inacreditável”, voltava a 
escrever-se no citado diário local: “Chama-se pomposamente ao Bairro Salga-
do, o bairro fino. Pois tem ruas sem canalização e sem luz, o que faz com que 
os seus moradores se desesperem e dêem ao diabo a ideia que tiveram em ir 
residir para ali” e clamava-se, uma vez mais, pelo estado de abandono em que 
se encontrava a Rua Rodrigues de Freitas (O Setubalense, 18.1.1924).

“Bairro Salgado”: a explicação do nome.
A designação de Bairro Salgado tem origem numa homenagem espontânea 
dos setubalenses ao proprietário e industrial Manuel José Cândido Salgado 
(1867-1952), dono de alguns dos terrenos onde aquela urbanização foi ergui-
da. O preito popular foi, depois, sancionado pela Edilidade.
A história deste público reconhecimento merece algumas palavras.
O homenageado era filho de João José Salgado Sénior (1828-1911) e de Maria 
João da Trindade (?-1899). Era irmão dos industriais João José Salgado Júnior 
e de Eduardo Augusto de Carvalho Salgado. Foi pai de Manuel Evaristo Sove-
ral Salgado e de Alice de Jesus Soveral Salgado, que viria a consorciar-se com 
Mário Tito Barreto. Como industrial, Manuel José Cândido Salgado foi um 
dos fundadores da Litografia Setubalense, SARL, em 1895. Era, ainda, dono 
de significativa parte dos terrenos onde se ergueria o bairro de que nos ocu-
pamos neste texto. Em 1909 era senhor, nomeadamente, de algumas parcelas 
sitas nas imediações do Largo do Matadouro e da Rua Garcia Peres. Então 
opôs-se a uma proposta de Joaquim da Costa Novais – dono de inúmeras ca-
sas em Algodeia, nas imediações do Bonfim – que sugerira a transferência do 
Lavadouro do Bonfim para terrenos que Salgado possuía, nas imediações da 
já referida Rua Garcia Peres (O Trabalho, 24, 31.1 e 14.2.1909).
Por decisão municipal de Maio de 1910 haviam sido baptizadas algumas ruas 
novas e modificadas as designações de outras. Entre aquelas novas artérias 
criou-se uma Rua Manuel Salgado, em homenagem ao proprietário e indus-
trial do mesmo nome, possuidor, entre outros bens, de terrenos então inte-
grados naquela nova urbanização (A Mocidade, 15.5.1910).
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Foi ainda Manuel Salgado quem, dois anos depois, cedeu à Comissão Admi-
nistrativa Municipal o terreno para a construção de uma rua nova no bairro 
que todos já conheciam pelo seu nome, a qual seria a continuação da Rua do 
Mirante, depois de feita a ligação à Avenida Manuel Maria Portela (A Folha de 
Setúbal, 9.51912). Em 1913, segundo informação de um Roteiro nesse ano edita-
do, a dita artéria urbana estava ainda em construção (Albino, 1913: 13).
Aquele topónimo manteve-se até 1922. 
Pouco depois, a Câmara participou também na homenagem. Fê-lo pela topo-
nímia. O periódico local A Mocidade esclareceu o alcance desta homenagem: 
“À antiga Rua Manuel Salgado foi dada a denominação de Rua dos Aviadores 
Gago Coutinho e Sacadura Cabral, sendo dado oficialmente o nome de Bairro 
Salgado a todo o Bairro” (A Mocidade, 1.8.1922).

Um bairro residencial, comercial e industrial
Sendo o Bairro Salgado um espaço eminentemente residencial, desde cedo se 
viu invadido pela actividade comercial e industrial. Actividades documenta-
das e bem características, aliás, do tempo em que o bairro foi construído e nas 
quais bem podiam ocupar-se alguns dos seus moradores: a indústria conser-
veira e a indústria litográfica. Assim, ao fundo da Rua Almeida Garrett surgiu 
a unidade conserveira Alonso y Hijos, Lda. 
A 4 de Novembro de 1919 O Setubalense dava conta do aparecimento de uma 
nova oficina litográfica na cidade, cujas instalações se ergueriam, precisamente, 
no Bairro Salgado, em terrenos adquiridos a Lino da Silva, na Rua do Matadou-
ro, paredes-meias com uma das zonas residenciais do grupo endinheirado que 
fizera fortuna com a indústria conserveira2. Pela primeira vez abandona-se o 
Bairro Baptista como localização privilegiada das litografias setubalenses.
A 13 de Junho do ano seguinte já n’O Setubalense se anunciava, para breve, abertura 
da Nova Litografia Sado e se inseria um anúncio com a mesma indicação, gaban-
do-se a nova firma de possuir “oficinas montadas como nenhuma outra no país”.
Dias depois, a 16 do mesmo mês, em Lisboa, no cartório do notário José Peres 
de Noronha Galvão, seria fundada a Nova Litografia Sado, Lda. tendo por ob-
jecto a “exploração da indústria de litografia e seus derivados, podendo ainda 
exercer outra indústria ou comércio mediante prévia deliberação social”.
Logo a 28 de Junho de 1920 podia anunciar-se, para Setembro, a “abertura 
desta importante casa industrial, superiormente dirigida, na sua parte técni-
ca, pelo hábil artista sr. Alfredo Martinó”.

2  Note-se que esta litografia foi a única a funcionar na zona do Bairro Salgado, ao contrário do que, por lapso, 
já foi afirmado: “Apenas uma fábrica de conservas (Alonso Y Hijos, Lda.) na periferia NW., R. Almeida Garrett, 
contígua ao pátio de João Ferrador e Bairro Gamito e duas litografias – Sado (na periferia Sul – R. Manuel 
Livério) e Nova Litografia (R. do Matadouro) se aproximam do Bairro Municipal” (Soares, 1989: 110, 127). Os 
dois topónimos referidos correspondem à mesma artéria, em tempos distintos, do mesmo modo que as desig-
nações Nova Litografia Sado e Litografia Sado correspondem à mesma unidade de produção, em momentos 
igualmente distintos da sua história.
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Fig. 9 Ferragem datada de 1890 (Av. M. M. Portela, 49).

Ferragens e estuques datados 
do Bairro Salgado
Há alguns anos procedemos ao registo de todas 
as ferragens existentes nas bandeiras das portas 
do Bairro Salgado. Ali constam duas indicações: 
data de construção do imóvel e iniciais do pro-
prietário respectivo. Podem estas indicações sur-
gir isoladas ou, ainda, em conjunto. Outro tanto 
sucede com alguns revestimentos de fachada 
(reboco ou azulejos) que também apresentamos. 
Alguns dos elementos por nós registados desapa-
receram já, não restando deles outra memória.
Atentemos no quadro seguinte:

Fig. 7 Ferragem com sigla - “CEP” – datada de 1909 
(R. Gama Braga, 6).

Fig. 8 Ferragem com sigla - “AHB” – datada de 1906 
(Av. M. M. Portela, 79).

DATA INICIAIS

LOCALIZAÇÃO N.º FERRA ESTUQ FERRA ESTUQ REVEST OBS.

R. Gama Braga 3 Reboco 1

R. Gama Braga 5 CL Reboco

R. Gama Braga 6 1909 CEP Azulejos

R. Gama Braga 10 1908 Reboco 2

R. Gama Braga 12 JGS Reboco

R. Gama Braga 15 AA Azulejos 3

R. Gama Braga 28 1924 FMS Reboco

R. Gama Braga 30 FS Reboco 4

R. Aviadores Gago Coutinho e … 10 CL Reboco

R. Aviadores Gago Coutinho e … 33 AA Reboco
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DATA INICIAIS

LOCALIZAÇÃO N.º FERRA ESTUQ FERRA ESTUQ REVEST OBS.

R. Rodrigues de Freitas 23 AA6 Azulejos

R. Rodrigues de Freitas 39 AR7 Reboco

R. Antigo Matadouro

Av. Alexandre Herculano 6 DF Reboco 8

Av. Alexandre Herculano 26 JGM Reboco

Av. Alexandre Herculano 30 1890 FAF Reboco

Av. Alexandre Herculano 32 1890 FAF Reboco

Av. Alexandre Herculano 34 1912 JJFSS Misto

Av. Alexandre Herculano 36 1907 Misto

Av. Alexandre Herculano 36 L 1890 AMS Reboco

Av. Alexandre Herculano 36 L 1894 AMS Azulejos

R. Baluarte do Socorro 22

R. Almeida Garrett 9 1905

R. Almeida Garrett 13 1905 BC BC

R. Almeida Garrett 21 1906

R. Almeida Garrett 29 1905 MMP

R. Almeida Garrett 31 1893 JCS

R. Almeida Garrett 39 1903

R. Almeida Garrett 41 1905 FJD

R. Almeida Garrett 45 1905

R. Almeida Garrett 47 1904 MV

R. Almeida Garrett 57 1905

R. Garcia Peres 3 JDV

R. Garcia Peres 21 AA9

R. Garcia Peres 32 192410

R. Garcia Peres 42 1905 BC

R. Cap Ten. Carvalho Araújo 6 1905

R. Cap Ten. Carvalho Araújo Ileg. AA

R. Latino Coelho 4 1914 JCS

R. Latino Coelho 1926

Av. Cinco de Outubro 86 1825

Av. Manuel Maria Portela 49 1890

Av. Manuel Maria Portela 51 1894

Av. Manuel Maria Portela 69 1906

Av. Manuel Maria Portela 79 1906 AHB

Quadro I. Ferragens e estuques do Bairro Salgado (datas e siglas)
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1  Este edifício tem trabalhos em estuque assinados por A. Casimiro.
2  Os números 10 e 12 fazem parte do mesmo conjunto.
3  Neste edifício funcionou, por alguns anos, o Arquivo Distrital de Setúbal. Hoje funcionam ali serviços da 
Autoridade para as Condições no Trabalho (ACT). As iniciais referenciadas desapareceram já do frontão do 
edifício onde as vimos. A sigla repete-se num edifício (n.º 74) da Av. 22 de Dezembro.
4  Portão da casa n.º 28.
5  É, em rigor, a porta ao lado do n.º 20.
6  Estas iniciais já não são visíveis, após obras de beneficiação do imóvel.
7  Em rigor, estas iniciais estão inscritas num pequeno azulejo.
8  Já não existe nenhum dos registos da Av. Alexandre Herculano. Quando os recolhemos, dos edifícios restava 
apenas a fachada principal. Nas traseiras, onde posteriormente foi edificado um grande conjunto habitacional, 
funcionava o parque da Rodoviária Nacional.
9  Em rigor, estas iniciais fazem parte de um painel de azulejos, colocado no frontão do edifício.
10  Esta é a data de um estuque decorativo assinado por A. Casimiro.

Se exceptuarmos a data de 1825 que figurava, gravada no lintel da porta de 
uma modestíssima moradia, entretanto demolida, na actual Av. Cinco de Ou-
tubro e a qual, diga-se em abono da verdade, se encontrava já fora do núcleo 
a que com maior propriedade podemos designar por Bairro Salgado, verifica-
mos que as datas encontradas têm por limites os anos de 1890 e de 1929. Agru-
pámos todas as indicações cronológicas referentes à centúria de oitocentos 
num período. As restantes, relativas ao século imediato, dividimo-las em três 
grandes períodos: antes da implantação da República; segunda e terceira dé-
cadas de novecentos. Apresentamos esses dados no Quadro II. Da sua leitura 
podemos concluir imediatamente que o grosso das datações inscritas se situa 
na primeira década do século passado, no arco temporal que medeia entre 
1903 e 1909. Foi, por certo, neste período que mais intensamente se construiu 
naqueles terrenos.

ANO OC. ANO % OC. PER. %

1825 1 3,4 1 3,4

1890 4 13,8

7 24,11893 1 3,4

1894 2 6,9

1903 1 3,4

16 55,2

1904 1 3,4

1905 8 27,6

1906 3 10,3

1907 1 3,4

1908 1 3,4

1909 1 3,4

1912 1 3,4
2 6,9

1914 1 3,4

1924 2 6,9
3 10,3

1929 1 3,4

TOTAL 29 29 100

Quadro II. Datas encontradas (por anos e por períodos)
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Se, por outro lado, atentarmos na distribuição das datas no todo do Bairro, 
facilmente verificaremos que as mais antigas de entre elas se dispõem, preci-
samente, nas artérias que podemos considerar como “fronteiras” do Bairro: 
avenidas Manuel Maria Portela e Alexandre Herculano (com os mais antigos 
ferros datados de 1890) e Rua Almeida Garrett, com a mais antiga ferragem 
a remontar a 1893. Na actual Av. Cinco de Outubro (excepção feita à data já 
assinalada) não encontrámos outras indicações cronológicas. O traçado des-
ta artéria, aliás, define-se como uma “fronteira” obvia pois por ali passava a 
antiga muralha do burgo e ao lado corria uma vala, como que um modesto 
fosso. Após aquele período, a construção foi-se expandindo para o interior do 
quadrilátero, num movimento centrípeto. 

Toponímia do Bairro Salgado
Na análise da toponímia do Bairro Salgado consideraremos, em primeiro lu-
gar, as artérias que delimitam o aglomerado. Depois analisaremos as desig-
nações das avenidas, ruas ou largos do núcleo do bairro, partindo sempre das 
actuais designações, ainda que ordenadas segundo a antiguidade da artéria.

Avenida Cinco de Outubro
Une o Largo do Quebedo – antigo Largo de Palhais – e a Av. 22 de Dezembro – 
artéria que já conheceu outras designações, cujo traçado corresponde ao leito 
do antigo Ribeiro do Livramento, entretanto coberto.
O traçado da Avenida Cinco de Outubro – antiga Rua Nova da Conceição 
(ou, simplesmente, Rua da Conceição) – acompanha o limite Norte do burgo 
medieval, definido pela primitiva muralha setubalense adossada à qual cor-
ria uma vala, que claramente se observa em antigas plantas. Para além desta, 
existiam hortas, quintas, terrenos de cultivo e pascigo claramente representa-
dos, como vimos, em antigas plantas de Setúbal. O seu traçado corresponde 
a parte de uma antiga vala que, vinda das Alcaçarias – Ribeira de Santa Cata-
rina – desaguava no já referido Ribeiro do Livramento, junto à ponte de Jesus 
(Pereira, 1990 e ADSTB, APAC, 20/2). Em 1852 e no ano seguinte foi nivelada e 
arborizada, ao que supomos com amoreiras, por ordem da Câmara presidida 
por José Sérgio de Capeto Barradas (Pimentel, 1877: 282) e, pouco a pouco, 
foram-se abrindo pontos de comunicação com os terrenos a Norte, como su-
cedeu em 1855 quando a Câmara presidida por Agostinho Rodrigues Albino 
abriu a ligação entre esta artéria e o Largo do Matadouro. Até então, no local, 
apenas existia uma pequena comunicação conhecida por “Buraco do Mata-
douro” (Silveira, 1942: 238).
Nos inícios de 1874, após trabalhos iniciados e depois suspensos, a Rua Nova 
da Conceição estava um lamaçal intransitável (Gazeta Setubalense, 15.2.1874).
Ao longo da centúria de oitocentos foram frequentes as queixas motivadas 
pelo mau piso daquela artéria. Em 1885 os moradores e a imprensa pediam 
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a substituição das velhas amoreiras, que ladeavam a artéria, por árvores mais 
próprias de uma artéria citadina (Claro, 1988: 133). No ano seguinte a Rua 
Nova da Conceição foi empedrada (Claro, 1990: 10). Em 1889 alinhou-se “o 
lado sul da Rua Nova da Conceição, oferecendo [a Câmara] aos proprietários 
os terrenos fronteiros aos prédios”, de acordo com a lei (O Distrito, 18.7.1889). 
Já na sessão de Câmara de 10 de Julho de 1889 se resolvera “oficiar de novo 
aos proprietários das casas do lado sul da Rua da Conceição que deixaram de 
comparecer na dita sessão, a fim de dizerem o que se lhes oferecer acerca do 
alinhamento das referidas casas” (O Distrito, 21.7.1889). A Gazeta Setubalense, 
outro periódico que então se publicava na cidade, noticiou a resolução acres-
centando, em jeito de comentário, que assim os proprietários viam o valor 
dos seus prédios elevar-se consideravelmente, ficando também mais agra-
dável aquela que o periódico considerava como a “mais espaçosa” da cidade 
(Gazeta Setubalense, 21.7.1889). Pensou-se, ainda, em construir um mais largo 
passeio no lado sul da rua, ideia que não colhia o apoio da Gazeta Setubalense 
e que foi abandonada. Pouco tempo volvido era já possível à imprensa local 
noticiar a concessão de parcelas de terreno. A 28 de Agosto, por exemplo, a 
Câmara “concedeu a Eduardo de Carvalho Lupi uma porção de terreno, na 
frente da sua propriedade, situada na Rua da Conceição, para alinhamento da 
mesma rua” (O Distrito, 12.9. 1889). Logo no ano seguinte, porém, já na Gazeta 
surgiam referências a buracos, lama e estado de abandono em que a artéria se 
encontrava (Gazeta Setubalense, 27.7.1890).
Após a vitória republicana de 5 de Outubro de 1910, operou-se em Setúbal – e 
em todo o País – uma verdadeira revolução toponímica em cujo contexto fo-
ram introduzidas alterações na nomenclatura já existente e foram adoptadas 
inéditas designações para baptizar artérias já traçadas, mas sem designação 
específica, ou para nomear novos arruamentos, surgidos com o natural desen-
volvimento urbano da cidade. Continuando, porventura, tendências já ante-
riormente manifestadas, tanta intervenção traduziu-se na destruição de parte 
significativa da ancestral toponímia setubalense, de modo particularmente 
significativo no que respeita a hagiotopónimos e topónimos arquitectónicos. 
Por outro lado, a antroponímia concelhia conheceu notável incremento e 
surgiu, como verdadeira novidade, a cronotoponímia. De facto, as datas não 
designavam qualquer arruamento setubalense nos roteiros editados em 1891 
e 1892. No conjunto dessas alterações, introduzidas pela Primeira República 
descortinam-se – outra coisa não podia suceder – valores intrínsecos ao ideá-
rio republicano. Do lado da lembrança, que se espelha na toponímia introdu-
zida, apercebe-se o culto dos heróis, o culto da pátria republicana e dos seus 
valores e das datas significativas na história do novo regime. No reverso da 
moeda, do lado do olvido, pela toponímia suprimida, oficialmente censura-
da, apercebemo-nos facilmente do carácter laico (mesmo descristianizador) 
e anticlerical do novo regime: pela eliminação de hagiotopónimos, mas tam-
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bém de toponímia com origem na arquitectura, na biologia, na morfologia 
dos lugares, tão cara às sociedades pré-liberais.
Neste contexto desapareceu a velha designação de Rua Nova da Conceição 
que passou a designar-se Avenida Cinco de Outubro, em celebração do dia 
vitorioso de 1910, como consta de um Edital de 10 de Agosto de 1911, assi-
nado por Ezequiel Soveral Rodrigues (1861-1952), presidente da Comissão 
Administrativa da Câmara Municipal de Setúbal. Ao mesmo tempo, a nova 
avenida beneficiou de importantes obras (Relatório, 1912: 59). Em Janeiro de 
1918 foi aberta ao trânsito a rua que liga a Avenida Cinco de Outubro ao Largo 
do Poço do Concelho. Para tanto, foi rasgada a muralha medieval num troço 
pertencente à família Cabedo, que para o efeito a cedera à Câmara Municipal, 
obtendo, em troca, o direito a poder fechar a porta de S. Jorge (Silveira, 1942: 
234-235). A nova artéria denominou-se, muito naturalmente, Rua Chanceler 
Jorge de Cabedo.
Mais tarde, em 1920, foi aberta a Rua Joaquim Brandão (1876-1927), a estabe-
lecer a ligação entre a Av. Cinco de Outubro e o Campo do Bonfim, em frente 
ao Liceu Bocage. O terreno para a abertura desta nova artéria foi cedido pelo 
Asilo Bocage.

Rua Almeida Garrett
Em 1886 era ainda a continuação da Estrada do Alentejo 
até ao Bonfim. No ano seguinte era assim apreciada pela 
imprensa. “Com o excelente e bem acabado pavimento 
que tem, e com os passeios laterais ensaibrados, fica uma 
obra completa para trens e passageiros: com piso suave e 
agradável, oferecendo uma linda perspectiva de um ex-
tenso túnel, cuja abóbada é formada por frondosa copa 
do majestoso arvoredo que a orla em toda a sua extensão” 
(Claro, 1990: 62).
Com o desenvolvimento da urbe a artéria autonomizou-se, com a designação 
de Rua Nova do Bonfim, estabelecendo a ligação entre a Rua de São João (de-
pois Av. Manuel Maria Portela) e o Campo do Bonfim. Assim é nomeada nos 
roteiros locais de 1891 (Silva, 1891: [4-5]) e de 1892 (Albino, 1892: 14-15).
Por volta de 1905 surgiu a designação de Rua Almeida Garrett, em memória 
do autor das Viagens na minha terra, sendo já assim denominada num roteiro 
editado em 1913 (Albino, 1913: 5).
Entretanto, a nova artéria animava-se. Em Abril de 1908, no periódico lo-
cal Germinal, anunciava-se o funcionamento, naquela rua, da Escola João de 
Deus, a qual ministrava “ensino por pessoas diplomadas pelo método” do pa-
trono da casa (Germinal, 26.4.1908).
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Avenida Manuel Maria Portela
Designou-se, antigamente, Rua Nova de São João ou, sim-
plesmente, Rua de São João. Era uma das maiores artérias 
urbanas setubalenses que, em 1886, foi empedrada, ao 
mesmo tempo que a Rua Nova da Conceição, à qual já nos 
referimos (Claro, 1990: 10). A inclusão do nome de Ma-
nuel Maria Portela (1833-1906) na toponímia setubalense 
foi sugerida em 1895, por um “Alvitre” de José Vicente du 

Bocage Lima, datado de “Lumiar, Setembro de 1895” e publicado na edição 
de 15 de Setembro do periódico local O Elmano.
A alteração viria a ser decidida pela Câmara Municipal em sessão de 13 de De-
zembro de 1905, por proposta do Vice-presidente Joaquim Fragoso, logo votada 
favoravelmente, por unanimidade. Aquela rua era “uma das mais belas artérias 
da cidade, pela sua extensão e largura” e o novo topónimo era a “demonstração 
de justo preito rendido” a M. M. Portela, “distinto poeta e prosador setubalen-
se”, que tinha residência no n.º 40 dessa nova avenida (Ribeiro, 2003: 128-129). 
Portela viria a falecer pouco depois, a 28 de Fevereiro de 1906. Em 1913 a nova 
artéria foi calcetada em basalto. Lê-se numa Acta de 9 de Abril de 1913 que a 
Câmara Municipal de Setúbal havia contratado com Joaquim Mateus, morador 
na Ajuda, em Lisboa, o fornecimento de basalto preciso para o calcetamento da 
referida artéria (600 m3), tendo já chegado alguns vagões de material. O pre-
ço ajustado foi de 2$700 rs. cada m3, posto o basalto sobre vagões, no Barrei-
ro, sendo aquele o “preço mais barato” que se conseguira obter. A Comissão 
aprovou o procedimento por unanimidade (ADSTB, AHCMS, Caixa 50, Livro 
de Actas da Comissão Executiva da C.M.S. 1910-1911, f. 22). Alguma imprensa local 
lamentou então que a falta de verbas não permitisse proceder-se de igual modo 
noutras artérias “de forma a acabar com o macadam dentro da cidade”. O que é 
facto é que os trabalhos se iniciaram em Julho de 1913, beneficiando-se, assim, 
uma das vias públicas de maior trânsito em Setúbal (A Folha de Setúbal, 5.7.1913).
A Casa de Santana nasceu em 1950, após D. Maria Ana Broughton Meneses 
Ferro Gamito (1875-1958) ter doado às irmãs Salesianas as suas casas e quin-
tas, sitas ao início da Estrada dos Ciprestes. Destinava-se a recolher raparigas 
em perigo moral (Claro, 2000: 94).

Rua das Alcaçarias
Como já vimos ao analisar a primeira planta conhecida de 
Setúbal, datável de 1582, “entre o Convento [de São João] 
e Palhais reconhece-se o lote da Gafaria, bem como a Rua 
das Alcaçarias, ainda subsistente” (Pereira, 1990: 149). Ou-
tro tanto sucede em levantamentos topográficos poste-
riores (Alexandre Massay, 1621; João Gilot, cerca de 1642; 
Maximiano José da Serra, 1804 e outros).
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Ocupemo-nos, então, deste antigo topónimo – Rua das Alcaçarias, em tempos 
conhecida por Rua das Olarias (Silva, 1891: [5]; Albino, 1892: 10-11) – ao qual 
já nos temos referido.
O substantivo “alcaçaria” tem vários significados. Assim, pode designar o “lu-
gar ou fábrica, onde se curte e prepara toda a qualidade de peles e coiramas” 
ou, segundo Viterbo, o lugar único em que os judeus de Espanha podiam 
comprar ou vender géneros. O termos, aliás, deriva do árabe alkaisaria, de 
Kaicer, César. Para outros autores, o termo alcaiçaria é, em árabe, de origem 
grega, e significa mercado real – isto é, o principal de uma cidade – série de es-
tabelecimentos comerciais agrupados e cobertos, bazar (GEPB, I: 760). Qual-
quer destas asserções é plausível. Se atentarmos no facto de elas se referirem a 
uma indústria particularmente insalubre como é a de curtumes ou, por outro 
lado, à actividade de um grupo étnico marginal – os árabes –, forçosamente 
concluiremos o quão plausível seria a localização ali destas actividades, numa 
área marginal ao centro do burgo, fora do perímetro amuralhado deste e, para 
mais, nas proximidades de terrenos “impuros” por neles se haver instalado a 
gafaria ou leprosaria setubalense.
A ocupação daquela zona pela indústria de curtumes, aliás, manteve-se até à 
segunda metade do século XIX. De facto, a 21 de Agosto de 1866, nas notas 
do tabelião José Augusto Junqueiro, foi outorgada pelos sapateiros Custódio 
Crispim e Leonardo Duarte, moradores em Setúbal, uma escritura de dissolu-
ção de sociedade de uma fábrica de curtimenta. Diz-se no aludido documen-
to: “que tendo ambos feito uma sociedade na fábrica de curtumes, situada na 
estrada ou Rua Nova de São João, conhecida pela fábrica de polimento, há 
um ano por simples consentimento e acordo sem escritura que constituísse 
a sociedade, e apenas pelo arrendamento do edifício, em que ficaram ambos 
como rendeiros, se achavam agora resolvidos e ajustados a dissolver a mesma 
sociedade”. O edifício e pertences ficavam na posse de Leonardo Duarte, que 
continuaria a gerir tudo, como seu. Por outro lado, o sócio Crispim desistia 
de todos os seus direitos, tanto nos ganhos como nas perdas, recebendo a 
quantia de 50$000 réis, como saldo (ADSTB, Fundo Not. – Setúbal, Pasta 85, 
Livro 397, ff. 83-83v).
Nos inícios de 1887 a velha artéria ainda não estava calcetada. Escreveu-se, en-
tão, no periódico local O Distrito que a rua era “um nojento lameiro” por onde 
se tornava “impossível o trânsito e nefítico o ar” que ali se respirava (Claro, 
1990: 49). Por tanto, não surpreende que, por iniciativa do presidente da Câ-
mara – Francisco Augusto Machado Correia – e do vereador do pelouro res-
pectivo – José António Januário da Silva (1847-1909), tenha sido ordenado o 
calcetamento daquela rua, com a regueira ao meio da via (Claro, 1990: 50 e 68). 
Em Fevereiro o trabalho estava quase pronto (Semana Setubalense, 6.2.1997).
Em 1917, por decisão tomada em sessão do Senado Municipal, de 16 de Ja-
neiro, depois comunicada por Edital de 26 de Janeiro, assinado por José da 
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Rocha, presidente daquela comissão, a Rua das Alcaçarias passou a denomi-
nar-se Rua João de Deus, em homenagem ao poeta e pedagogo do mesmo 
nome (ADSTB, AHCMS, Caixa 80, Editais. 1912-1939; Caixa 83, Livro 3 de registo 
de Editais e Anúncios. 1917-1924, f. 5).
O novo topónimo subsistiu até 1927 quando, a 3 de Outubro, em reunião do 
Executivo Municipal foi deliberado que aquela velha artéria urbana voltasse a 
designar-se pelo primitivo topónimo: Rua das Alcaçarias. O Edital respectivo foi 
assinado, a 18 de Fevereiro do ano seguinte, pelo presidente da Edilidade: Car-
los Botelho Moniz (ADS, AHCMS, Caixa 83, Livro 4 de Registo de Editais, f. 244).

Largo do Matadouro
É, por certo, um espaço antigo. Remontará, por certo, à instalação naquele 
lugar do matadouro municipal.
A fazer fé numa já citada informação de Luís Silveira, o Largo já existia em 
1855 quando, como vimos, foi aberta uma ampla comunicação com a Rua 
Nova da Conceição. O Largo do Matadouro é assim referenciado nos roteiros 
locais de 1891, 1892 e 1913. 
Para aqui foi transferido, em Setembro de 1887, o mercado de gado suíno que 
antes se realizava em terrenos da Saboaria, numa decisão apoiada pel’O Dis-
trito. Ainda neste ano foi coberta a ribeira de Santa Catarina que atravessava o 
coração do Bairro Salgado (Claro, 1990: 73, 95, 107).
Em 1922, pelo deliberado em reunião de Câmara de 9 de Agosto, foi introduzi-
do o topónimo Praça Manuel Livério, em substituição da antiga designação. O 
Edital respectivo foi assinado a 14 daquele mês e ano por Francisco Fernandes, 
vice-presidente da Câmara Municipal (ADSTB, AHCMS, Caixa 80, Editais. 1912-
1939; Caixa 83, Livro 3 Copiador, f. 342). Sabemos pouco sobre Manuel Livério, 
a figura assim homenageada pela toponímia local. Em 1886 era redactor do 
“quinzenário literário e noticioso” A Estreia, fundado nesse ano, a 25 de Abril, 
por um grupo de jovens republicanos do qual faziam parte Paulino de Oliveira 
(1864-1914), Manuel Maria Portela Júnior, Júlio de Oliveira (?-1909), Leonardo 
Duarte Júnior (1859-1915) e Romão Libânio da Silva (1865-1898). Em Abril de 
1895, numa reunião havida no teatro Bocage, Livério foi eleito membro da Co-
missão Municipal Republicana. Foi um dos aclamados para a primeira Comis-
são Administrativa Municipal, na tarde de 5 de Outubro de 1910. Na ocasião 
foi referenciado como comerciante. O seu nome ainda constaria do elenco 
governativo municipal nomeado a 28 de Julho de 1911 por despacho do Gover-
no Civil de Lisboa. Recusou, porém, a nomeação. Manuel Livério faleceu em 
Lisboa, no Hospital de S. José, por volta de Novembro de 1917.
Por pouco tempo, aliás, se manteve o nome deste pioneiro republicano setu-
balense, a identificar aquele antigo largo. Por decisão a Comissão Administra-
tiva da Câmara Municipal de Setúbal, tomada em sessão de 3 de Novembro de 
1927 foi este topónimo substituído pelo de Largo João Vaz. Um Edital de 18 de 
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Fevereiro do ano seguinte, assinado por Carlos Botelho Moniz, a quem já nos 
referimos, comunicou a decisão aos setubalenses (ADSTB, AHCMS, Caixa 83, 
Livro 4 de registo de Editais, f. 244). É assim referido nos roteiros de 1953 (Roteiro 
de Setúbal. 1953: 29) e 1965 (Roteiro de Setúbal. 1965: 28).
Entretanto, em 1940, O Setubalense considerava que “entre os caminhos públi-
cos de estado lastimoso” se encontrava “o antigo Largo do Matadouro, que 
os efeitos do temporal tornaram verdadeiramente deplorável” a exigir “uma 
séria e completa reparação” (O Setubalense, 7.2.1940). Escreveu-se, ainda, nas 
páginas daquele periódico: “Os moradores do sítio e as pessoas que residem 
no Bairro Salgado queixam-se e sempre que podem reclamam a urgente in-
tervenção dos serviços camarários para o abandono a que se encontra votado 
aquele largo, mas até agora não conseguiram ver atendidos os seus desejos, na 
verdade inteiramente razoáveis” (O Setubalense, 7.2.1940).
O topónimo já não é registado no Roteiro da Cidade de Setúbal, editado em 1973. 
Entretanto o Largo João Vaz, antigamente denominado “do Matadouro”, de-
saparecera por ser o seu espaço ocupado pelo terminal rodoviário da Trans-
portadora Setubalense, de João Cândido Belo.

Rua Manuel Livério
Actualmente liga a Av. Manuel Maria Portela à Rua Capitão Tenente Carvalho 
Araújo. Noutros tempos, denominou-se Rua do Matadouro e ligava a anti-
ga Rua de São João (topónimo depois suprimido por homenagem ao poeta 
e jornalista setubalense Portela) e o Largo do Matadouro. Em reunião de 9 
de Agosto de 1922 a Rua do Matadouro deixou de existir, dando lugar à Rua 
Manuel Livério, em homenagem ao pioneiro republicano daquele nome e ao 
qual já nos referimos. O Edital foi assinado a 14 do mesmo mês e ano, pelo 
vice-presidente Francisco Fernandes3.

Rua Baluarte do Socorro
Pequena artéria que actualmente estabelece a ligação entre a Av. Dr. Manuel 
de Arriaga e a Av. Alexandre Herculano. Num roteiro de Setúbal, editado em 
1891, quando unia o Largo do Matadouro com o Campo do Bonfim, afirma-
-se categoricamente: “esta rua data de 1890” (Silva, 1891: [5]). Estas mesmas 
informações repetem-se nos roteiros de 1892 (Albino, 1892: 12-13) e de 1913 
(Albino, 1913: 7). Por decisão municipal de 9 de Agosto de 1922 a Rua Baluarte 
do Socorro passou a designar-se Rua António José Marques. O Edital respecti-
vo foi assinado por Francisco Fernandes, vice-presidente da Comissão Execu-
tiva, a 14 do mesmo mês e ano (ADSTB, AHCMS, Caixa 80, Editais. 1912-1939; 

3  ADS, AHCMS, Caixa 80, Editais. 1912-1939; Caixa 83, Livro 3 Copiador, f. 342. Não é correcto o que afirma 
Rogério Claro num seu trabalho: “A chamada Rua do Matadouro, que é hoje a Rua do Antigo Matadouro” 
(1990: 107). É incorrecta, também, outra afirmação do mesmo autor quando faz corresponder a antiga Rua do 
Matadouro à actual Rua Alferes Pinto Vidigal (2000: 450, nota 325).
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Caixa 83, Livro 3 de registo de Editais e Anúncios. 1917-1924, f. 342). O setubalense 
António José Marques foi construtor civil e empresário teatral. Politicamen-
te, militou nas fileiras republicanas (O Distrito, 28.1.1894). Era filho de Maria 
João Marques, falecida a 10 de Novembro de 1906 (O Distrito, 11 e 18.11.1906; 
A Mocidade, 15. 11. 1906 e O Trabalho, 18.11.1905). Era irmão de José Gabriel 
Marques (1851-1905) – “operário activo e morigerado” que chegou “a ser pro-
prietário” (O Distrito, 30.4.1905).
A designação daquela artéria urbana setubalense manteve-se até 1927. Nesse 
ano, em sessão de Câmara de 3 de Novembro, foi decidido tornar à antiga 
designação que ainda hoje subsiste: Rua Baluarte do Socorro. O respectivo 
Edital está datado de 18 de Fevereiro de 1928 e foi assinado por Carlos Botelho 
Moniz, presidente da Comissão Administrativa (ADSTB, AHCMS, Caixa 83, 
Livro 4 de registo de Editais e Anúncios, f. 244). O nome de António José Marques 
foi, pouco depois, dado a uma rua da freguesia de Nossa Senhora Anunciada, 
a ligar o Largo Garcia Peres com a Estrada do Viso (Guimarães, s/d: 7), hoje 
Rua José Adelino dos Santos.

Rua Garcia Peres
Foi assim denominada, em sessão de Câmara de 17 de Janeiro de 1906, a 
rua que deveria ligar a Rua Almeida Garrett à Rua das Alcaçarias (O Elmano, 
20.1.1906). Do lado nascente desta artéria foi criada, em 1910, uma Travessa 
Garcia Peres (A Mocidade, 15.5.1910). Em sessão da Comissão Administrativa 
Municipal, de 3 de Novembro de 1927, foi este último topónimo substituído 
pelo de Beco Garcia Peres, que ainda existe (ADSTB, AHCMS, Caixa 83, Livro 
4 de registo de Editais e Anúncios, f. 245).

Rua Rodrigues de Freitas
Liga a Rua Latino Coelho à Rua Gama Braga. Topónimo introduzido por de-
liberação unânime, em reunião Municipal, de 19 de Fevereiro de 1913, por 
proposta de Joaquim dos Santos Fernandes (?-1920). Era um novo topónimo 
introduzido no Bairro Salgado a designar uma artéria daquele aglomerado 
que ainda se encontrava em construção (ADSTB, AHCMS, Caixa 51, Livro de 
Actas da Comissão Executiva da C.M.S. 1913, f. 273 v. Esta decisão foi noticiada 
pelo periódico A Folha de Setúbal, de 1.3.1913; Albino, 1913: 17).
Homenageava-se assim, em Setúbal, José Joaquim Rodrigues de Freitas (1840-
1896), engenheiro, lente da Academia Politécnica do Porto e autor de vária obra. 
Filiado no Partido Republicano Português, foi por este eleito primeiro deputa-
do republicano, pelo Porto, em 1878. Como jornalista integrou as redacções do 
Eco Popular e D. Pedro V. Colaborou no Comércio do Porto e foi correspondente dos 
periódicos Correspondência de Portugal, Jornal do Comércio e O Século.
Dez anos volvidos, este topónimo surgiria nas páginas do periódico local O 
Setubalense por razões bem pouco lisonjeiras. Em artigo intitulado “O Bairro 
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Salgado e a Rua Rodrigues de Freitas” afirmava-se ser a Rua Rodrigues de 
Freitas a única que estava completa. Porém, não estava calcetada, não tinha 
um único candeeiro e tinha, “para maior cúmulo de desgraça, encravada uma 
fábrica de conservas e pela parte de trás passa-lhe um cano de águas estagna-
das no qual os dejectos da fábrica em questão ainda mais fazem engrossar a 
podridão”. Não obstante, pagavam-se, ali, rendas “elevadíssimas” (O Setuba-
lense, 15.10.1923).

Rua Latino Coelho
Liga a Rua Garcia Peres à Rua Capitão Tenente Carvalho 
Araújo. Tal como o anteriormente referido, este topóni-
mo foi introduzido por deliberação unânime, em reu-
nião Municipal, de 19 de Fevereiro de 1913, por proposta 
de Joaquim dos Santos Fernandes (?-1920). Era um novo 
topónimo introduzido no Bairro Salgado a designar uma 
artéria daquele aglomerado que ainda se encontrava em 
construção (ADSTB, AHCMS, Caixa 51, Livro de Actas da 
Comissão Executiva da C.M.S. 1913, f. 273 v.).
Com esta iniciativa, quiseram os autarcas setubalenses homenagear José Ma-
ria Latino Coelho (1825-1891), político (militante do Partido Republicano 
Português e, depois, deputado e Ministro da Marinha), professor, historiador 
de vasta erudição e romancista. Latino Coelho formara-se em Engenharia 
Militar (1851), atingindo o posto de general. Na Escola Politécnica regeu a 
cadeira de Mineralogia e Geologia.

Rua Gama Braga (1839-1908)
Este topónimo surge, pela primeira vez, no já muitas vezes citado Roteiro da 
cidade de Setúbal, elaborado em 1913, por José Maria da Rosa Albino. A artéria 
estava, ainda, em construção. Esclarece-se, ali, que a nova rua teria início na 
Avenida Manuel Maria Portela “devendo seguir ao campo do Bonfim” (Albi-
no, 1913: 11). Em 1965 terminava, ainda, na Av. Dr. Manuel de Arriaga (Roteiro 
de Setúbal, 1965: 25). No roteiro seguinte, editado em 1973, termina já na Av. 
Alexandre Herculano, tal como ainda hoje sucede (Roteiro…, 1973: 35).

Av. Alexandre Herculano
Em Dezembro de 1918 falava-se na abertura de uma via de comunicação a 
ligar a Av. Cinco de Outubro ao Campo do Bonfim. Esta obra, então consi-
derada “de grande urgência” (A Mocidade, 1.12.1918) daria origem à actual Av. 
Alexandre Herculano.
Denominou-se, inicialmente, Rua Oriental do Bonfim. Assim foi até 1926 ano 
em que o velho topónimo foi substituído pelo de Av. António José Baptista. 
Assim reza, pelo menos, um Edital datado de 28 de Junho desse ano, assina-
do pelo presidente da Comissão Executiva Municipal, Carlos Botelho Moniz. 
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Porém, no Roteiro da cidade de Setúbal – Nomenclatura geral, editado em 1928, esta 
nova artéria designa-se já Av. Alexandre Herculano. O nome de António José 
Baptista passara, entretanto, a designar a artéria urbana que ligava e liga a 
Estrada do Alentejo à Av. Manuel Maria Portela, tornando assim o nome deste 
industrial e também último presidente monárquico da Câmara Municipal de 
Setúbal, a figurar naquele lugar como topónimo urbano, repondo a situação 
anterior a 1910 a qual havia sido alterada pelos novos poderes republicanos 
que haviam substituído o nome de Baptista pelo do autor de O Monge de Cister!

Rua Capitão Tenente Carvalho Araújo
Em reunião do Senado Municipal de 18 de Agosto de 1920 foi deliberado dar o 
nome de Rua Capitão Tenente Carvalho Araújo, a uma rua paralela à Avenida 
Dr. Manuel de Arriaga, também criada nessa mesma reunião. O Edital respec-
tivo foi assinado a 20 de Setembro por José António de Azevedo, vice-pre-
sidente da Comissão Executiva (ADS, AHCMS, Caixa 80, Editais. 1912-1939; 
Caixa 83, Livro 3 de registo de Editais e Anúncios. 1917-1924, f. 201). A nova artéria 
ligaria a Av. Cinco de Outubro à Rua Gama Braga.
Era a homenagem setubalense ao oficial da Armada, republicano e deputado 
à Constituinte de 1911, João Botelho de Carvalho Araújo (1880-1918). A 14 de 
Outubro de 1918, este heróico comandante do caça minas Augusto de Cas-
tilho, interpôs-se entre um U-Boot alemão (U-139) e o vapor S. Miguel, que 
estabelecia a ligação entre a Madeira e os Açores, com 250 passageiros a bor-
do. Carvalho Araújo e outros cinco marinheiros foram mortalmente atingidos 
por uma granada lançada pelo submarino alemão, tendo no entanto evitado 
o afundamento do barco de passageiros, no que foi tido como um acto de 
extrema coragem.

Av. Dr. Manuel Arriaga
Entre as novidades toponímicas assinadas por José António de Azevedo, no 
Edital de 20 de Setembro de 1920, conta-se a criação, no Bairro Salgado, da Av. 
Dr. Manuel de Arriaga (ADSTB, AHCMS, Caixa 80, Editais. 1912-1939; Caixa 
83, Livro 3 de registo de Editais e Anúncios. 1917-1924, f. 201). A reunião do Senado 
tivera lugar a 18 de Agosto.
O propósito era, como facilmente se adivinha, homenagear a memória do po-
lítico e primeiro presidente da República Portuguesa, Dr. Manuel de Arriaga 
(1840-1917). A ideia, aliás, não era nova. Logo a 23 de Agosto de 1911, Her-
menegildo António Machado propusera, por ofício enviado à Comissão Ad-
ministrativa do Município, que a uma artéria de Setúbal se desse o nome do 
primeiro presidente eleito. A questão foi analisada na reunião de 23 de Agos-
to daquele ano e adiada para momento oportuno (ADSTB, AHCMS, Caixa 50, 
Livro de Actas da Comissão Executiva da C.M.S. 1910-1911, f. 124). Pois bem, esse 
momento chegou em Agosto de 1920, quando se cumpriam três anos sobre a 
morte de Arriaga.
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Em 1925, no periódico setubalense A Indústria lamentava-se que “no ermo” 
que era a Av. Dr. Manuel de Arriaga fossem frequentes os assaltos a pessoas e 
a casas (com os locatários dentro das habitações!), pedia-se à Municipalidade 
que providenciasse policiamento e iluminação que protegesse os moradores 
“dos meliantes que por ali vagueiam” (A Indústria, 16.10.1925).
Não sabemos se em resultado destes protestos, a dita artéria foi beneficiada 
com obras de regularização em 1926-1927 (Relatório do primeiro ano…, 1927: 39).
Ainda assim, logo nos inícios de 1927, A Indústria, se referira à projectada Ave-
nida em termos pouco lisonjeiros: “Se o homenageado vivesse, seria o pri-
meiro, pela sua bondade, a implorar a misericórdia divina para as dezenas de 
pessoas condenadas a ficar sem abrigo”. Os trabalhos projectados implicavam 
a demolição de casas expropriadas onde os inquilinos pagavam “rendas ba-
ratíssimas”. Uma vez despejados, e na impossibilidade de pagarem as novas 
rendas, onde se abrigariam? (A Indústria, 14.1.1927). Logo no número seguin-
te, em artigo firmado por “Marcos”, o mesmo periódico questionava-se sobre 
qual deveria ser a avenida a prolongar até ao Sado: Arriaga ou Portela? (A In-
dústria, 21.1.1927).

Rua dos Aviadores Gago Coutinho 
e Sacadura Cabral
Liga hoje a Av. Manuel Maria Portela à Av. Dr. Manuel de 
Arriaga. Antes designada por Rua Manuel Salgado que 
fora quem, em 1912, cedera à Comissão Administrativa 
Municipal o terreno para a construção de uma rua nova 
no bairro que tinha o seu nome e que seria a continuação 
da Rua do Mirante, depois de feita a ligação à Avenida Ma-
nuel Maria Portela (A Folha de Setúbal, 9.5.1912).
Em 1913, segundo informação de um Roteiro nesse ano 
editado, a Rua Manuel Salgado estava ainda em constru-
ção (Albino, 1913: 13).
O topónimo manteve-se até 1922. Nesse ano Portugal inteiro vibrou com o 
êxito da viagem épica de Gago Coutinho (1869-1959) e de Sacadura Cabral 
(1881-1924) que, entre 30 de Março e 17 de Junho desse ano realizaram a pri-
meira travessia aérea do Atlântico Sul, ligando Lisboa ao Rio de Janeiro, no 
Brasil, tendo os intrépidos aeronautas regressado a Portugal a 26 de Outubro. 
Entretanto, por todo Portugal, houve manifestações de contentamento e re-
gozijo pelo inédito feito. Em Setúbal, a 18 de Junho de 1922, na Praça de Tou-
ros Carlos Relvas, teve lugar uma festa desportiva em homenagem aos dois 
heróis, promovida pelo Vitória Futebol Clube em cooperação com o Ginásio 
Português (A Mocidade, 15.6.1922).
No ano seguinte anunciou-se para meados do mês de Abril a vinda a Setúbal, 
dos aviadores Gago Coutinho e Sacadura Cabral que inaugurariam uma nova 
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camarata no Asilo Bocage4 a qual teria o nome dos aviadores (O Setubalense, 22, 
26 e 28.3.1923). Gago Coutinho, afinal, não pôde deslocar-se a Setúbal. Assim, 
a placa toponímica da nova rua foi descerrada, a 15 de Abril de 1923, por Sa-
cadura Cabral e Victor Hugo de Azevedo Coutinho, Ministro da Marinha (O 
Setubalense, 14.4.1923).
Permita-se-nos um parêntesis para frisar que esta visita não foi pacífica. Al-
guns sectores operários setubalenses fizeram imprimir uma folha volante – 
“Ao vice-almirante Gago Coutinho e ao capitão-de-mar-e-guerra Sacadura 
Cabral” – da qual possuímos um exemplar e que transcrevemos:

“As classes operárias desta cidade não são indiferentes ao progresso. Tudo quanto se faça em 
benefício da humanidade as interessa e preocupa. Por esse motivo o arrojo de V. Ex.as, os co-
nhecimentos científicos que demonstrastes por ocasião da vossa viagem aérea sobre o Atlân-
tico, sensibilizou-as extraordinariamente. Seguiram as notícias dos vossos revezes e dos vossos 
triunfos, com viva emoção e desejaram sempre que alcançásseis o vosso objectivo admirável.

“Quando souberam da vossa chegada ao Brasil, uma alegria sincera, embora pouco es-
palhafatosa, invadiu-as. A vossa chegada representava mais um passo valioso na senda 
infinita do Progresso. E como a humanidade deve tratar com simpatia e carinho todos os 
que, por actos audaciosos e pela ciência e estudo, contribuam para a sua perfeição, as clas-
ses operárias de Setúbal não podiam, à vossa passagem por esta terra, deixar de dirigir-vos 
as suas melhore saudações.

“É possível que estranheis o facto dessas classes não incorporarem oficialmente o cortejo que 
hoje se realiza em vossa honra. Devemos-vos, por isso, uma explicação. Não é por menos con-
sideração para convosco, que recusamos a nossa cooperação aos festejos oficiais, é porque o ope-
rariado que, no seu modesto labor, também representa um factor de progresso, não pode por 
uma questão de princípios antagónicos, saudar-vos ao lado daqueles que impedem com as suas 
leis iníquas e desmedidas ambições, o amplo desenvolvimento moral e físico dos trabalhadores.

“Aceitai, valorosos aviadores, a expressão sincera da nossa admiração.
“Saúde e fraternidade
“Pelas Classes Trabalhadoras de Setúbal.
“Setúbal, 15 de Abril de 1923”.

4  O Asilo Bocage foi instituído, em 1913, devido aos esforços, principalmente, de Francisco de Paula Borba 
(1872-1934), ainda que sob a égide da Associação de Beneficência de Setúbal – como então se designava a Santa 
Casa da Misericórdia local. A Mesa Administrativa desta instituição – da qual era presidente o construtor civil 
e empresário teatral António José Marques (1855-1920) – oficiara à Comissão do Centenário no sentido de 
esta ceder o saldo das festas para a instalação do asilo de idosos a construir na Quinta do Baluarte, frente ao 
Liceu Bocage – que então se erguia no exacto lugar onde hoje está a Escola Secundária Sebastião da Gama. 
Foi oferecida a quantia de 15.250$000, representada por papéis de crédito, e foram indicados como delegados 
acompanhantes do projecto o médico Francisco de Paula Borba e o industrial conserveiro João José Ferreira 
da Silva Santarém. A 24 de Abril de 1912 os Estatutos foram aprovados e a 11 de Abril do ano seguinte uma por-
taria do Ministério do Interior deu a administração do Asilo à Associação de Beneficência da Santa Casa da 
Misericórdia de Setúbal. A inauguração oficial teve lugar a 15 de Setembro de 1913, então feriado municipal, 
consagrado à memória de Elmano.
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Rua Alferes Pinto Vidigal
Ainda existe esta pequena artéria urbana setubalense. A 28 de Abril de 1926, 
em reunião do Senado Municipal, o vereador José Teodoro Paninho propôs 
que “à Rua que liga a Avenida Dr. Manuel de Arriaga com a Rua Oriental do 
Bonfim [hoje Av. Alexandre Herculano], nos terrenos do antigo Quintalão, 
e onde se acha instalada a ‘garage’ Setubalense” fosse “dado o nome de Rua 
Alferes Pinto Vidigal, em harmonia com a deliberação tomada em sessão de 1 
de Abril de 1923”. A proposta foi aprovada, por unanimidade, e o respectivo 
Edital assinado, a 10 de Maio, pelo presidente da Comissão Executiva, Carlos 
Osório V. Botelho Moniz (ADS, AHCMS, Caixa 52, Livro 3 de Actas do Senado da 
C.M.S. 1920-1923, f. 180v; Caixa 83, Livro 4 de registo de Editais e Anúncios. 1924-
-1932, f. 92).
O alferes de Infantaria Francisco Pinto Vidigal faleceu em 9 de Abril de 1918, 
em consequência de ferimentos de combate recebidos em França. Este setu-
balense era irmão de Jaime Pinto Vidigal, sócio da firma Albino & Compa-
nhia, proprietária da tipografia onde se imprimia o periódico A Mocidade.
Rua do Antigo Matadouro. Aparece pela primeira vez em 1965 (Roteiro de 
Setúbal, 1965: 6). Deve ter surgido após a implantação da gare rodoviária da 
Transportadora Setubalense de J. C. Belo. 
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SETÚBAL E A POLÍTICA HABITACIONAL DO ESTADO NOVO 
NA DÉCADA DE 1940: O BAIRRO PRESIDENTE CARMONA (1948) 
E O BAIRRO DE CASAS ECONÓMICAS DA NOSSA SENHORA 
DA CONCEIÇÃO (1949)1

Diogo Ferreira2

investigador integrado do instituto de história contemporânea  
da faculdade de ciências sociais e humanas da universidade nova de lisboa

João Santos3

investigador integrado do instituto de história contemporânea  
da faculdade de ciências sociais e humanas da universidade nova de lisboa

Introdução
Desde os finais do século XIX que Portugal esteve perante um grave problema 
de habitação e a cidade de Setúbal, fruto do seu processo de industrialização 
e de um relevante crescimento demográfico, não se manteve alheia a essa 
realidade. Contudo, só a partir de 1933, com a fundação do Estado Novo, 
é que foi produzida a primeira tentativa de solução planificada e coerente 
através do programa de «casas económicas».

1  Esta investigação contou com o apoio do Dr. Bruno Ferro Gonçalves (Arquivo Fotográfico Américo Ribeiro) 
e do Dr. Joaquim Moreira (Arquivo Municipal da C.M.S.). Devemos um agradecimento à vereação da cultura do 
município pela cedência gratuita das imagens, assim como a sua utilização neste texto. 
2  Bolseiro de Doutoramento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia com o projeto intitulado Setúbal entre 
Guerras (1919-1945): Um itinerário de história local (SFRH/BD/131519/2017), com financiamento comparticipado 
pelo Fundo Social Europeu e por fundos nacionais do Ministério da Educação e da Ciência.
3  Bolseiro de Doutoramento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia com o projeto intitulado Industrializa-
ção e Desindustrialização na Região de Setúbal: Para uma História Cultural do Trabalho (SFRH/BD/133510/2017), com 
financiamento comparticipado pelo Fundo Social Europeu e por fundos nacionais do Ministério da Educação 
e da Ciência.
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A historiografia tem-se focado com alguma profundidade em torno destes 
programas nas cidades de Lisboa e do Porto, mas no caso de Setúbal ainda são 
relativamente poucos os trabalhos que se têm debruçado sobre esta questão. 
Os importantes contributos de Paulo Guimarães, Carlos Vieira de Faria e 
de Alberto Pereira e José Madureira Lopes que, ao longo deste texto serão 
utilizados como bibliografia de enquadramento, são as principais referências 
locais. Assim, este texto pretende contribuir para o estudo da história 
habitacional setubalense na primeira metade do século XX. 
Em Setúbal, o «Bairro Presidente Carmona» (1948) e o «Bairro de Casas 
Económicas da Nossa Senhora da Conceição» (1949) são exemplos 
paradigmáticos do novo papel que a questão habitacional teve para o Estado 
Novo. Apesar das significativas diferenças nos propósitos da sua criação, 
em particular o facto de primeiro ser para «famílias pobres» e o segundo 
para a «classe média», ao tomarmos como ponto de partida estes dois casos, 
pretendemos olhar para o problema da habitação no Estado Novo numa 
perspetiva dinâmica. Esta visão percorre uma escala de análise local, onde as 
particularidades dos bairros e os problemas estruturais da cidade prevalecem, 
mas que se inserem e interpelam a política nacional levada a cabo pelo regime.
Desta forma, este artigo estruturar-se-á em três partes. Num primeiro 
momento, é nosso objectivo reflectir sobre a dimensão nacional, 
acompanhando um debate avançado por outros investigadores em torno 
do contexto do programa de «casas económicas», nomeadamente ao nível 
das suas características e, naturalmente, das suas limitações. Numa segunda 
parte, deseja-se enquadrar historicamente a cidade de Setúbal e transmitir 
com clareza o carácter crónico da questão habitacional ao longo da primeira 
metade de novecentos. Por fim, serão relatados os processos de construção 
e a inauguração de cada um dos bairros, apresentando as suas distinções e 
valores comuns.

A Política Habitacional do Estado Novo (1933-1950)
A habitação desde meados do século XIX que se tornou um problema social 
em Portugal, mas nunca foi confrontado diretamente através de políticas 
estatais efetivamente sólidas e programadas4. Podemos afirmar que existiu um 
esforço durante a I República, sobretudo no pós-guerra, com a aprovação de 
alguns decretos, mas no essencial a iniciativa foi deixada a cargo do mercado 
e da benevolência patronal5. Assim, constatamos que, de facto, apenas a 

4  Cf. Documento produzido pelo Secretariado da Propaganda Nacional: “Em 26 de Fevereiro de 1914 o Ministro 
das Finanças apresentou ao Parlamento uma proposta de lei relativa à construção de casas económicas que foi estudada pela 
competente comissão parlamentar, mas nunca chegou a ser discutida por nenhuma das casas do parlamento. No ano seguinte, 
em 20 de Agosto de 1915, um deputado apresentou um projeto de lei no mesmo sentido que teve igual sorte. Em 1917 iniciou-se a 
construção do Bairro Social da Ajuda, em Lisboa, que só veio a ser concluído pelo Estado Novo em 1934” in Secretariado da 
Propaganda Nacional, Casas Económicas, Edições do Secretariado da Propaganda Nacional, Lisboa, 1943, p. 9.
5  Veja-se por exemplo os pátios operários na região metropolitana de Lisboa, ou no caso do Porto as diversas 
ilhas que caracterizam a cidade. Muitos destes bairros operários dependiam do paternalismo industrial, exem-
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partir de 1933 e com o programa de «casas económicas», é que se inicia uma 
verdadeira política de habitação social em Portugal. 
Deste modo, estamos perante a procura de um símbolo de corte com o 
passado. Ao contrário dos regimes anteriores, a pasta já não ficou a cargo de 
um ministro com outra pasta (o Ministro do Trabalho durante a I República 
ou do Ministro do Comércio em 1928). Tendo em vista esta sua renovada 
relevância política e ideológica, a pasta ficou a cargo de importantes figuras 
do regime, nomeadamente de Duarte Pacheco (Ministro das Obras Públicas) 
e Pedro Teotónio Pereira (Subsecretário de Estado das Corporações e 
Previdência Social), inserindo-se claramente na doutrina do Estado Novo.
Tomando como ponto de partida esta centralidade da questão habitacional 
durante o Estado Novo, importa-nos explorar de forma mais aprofundada 
este programa e tentar compreender os motivos que promoveram a sua 
execução, os seus limites e, obviamente, a sua efectividade. Nesse sentido, e 
acompanhando os debates que têm existido na historiografia6, propomos aqui 
observar três dimensões: o financiamento do programa e o que representou 
em comparação com políticas anteriores; analisar o seu papel político e 
ideológico; efectuar um breve balanço da sua eficácia.

1) Financiamento 
Como já tivemos oportunidade de referir, a construção de habitação social 
até então havia ficado sobretudo a cargo de entidades particulares, não 
produzindo resultados práticos que nos possam levar a falar de uma política 
habitacional coerente. Será apenas no âmbito do regime autoritário e na 
aprovação dos seus principais documentos em 1933 que o Estado chamou a si 
a “importante missão social de proporcionar às classes trabalhadoras e menos abastadas 
casas a preços acessíveis, cómodas e higiénicas”7. Esta foi desenhada, principalmente, 
na tentativa de se criar um sujeito «proprietário» assente nos pilares familiares 
e da ordem, tendo por base um investimento estatal e evitar, duplamente, 
o individualismo do período liberal e a aproximação de qualquer ideário 
comunista que rompesse com essa mesma ordem8.
O artigo 1º do decreto de 1933 estipulava que o governo ficava autorizado 
a promover a construção de «casas económicas» em colaboração com 

plificativo disso mesmo é a política habitacional da CUF. 
6  Cf. Marielle Christine Gros, O Alojamento Social sob o Fascismo, Afrontamento, Porto, 1982 ou Virgílio Borges 
pereira e João Queirós, Na «modesta cidadezinha»: génese e estruturação de um bairro de «casas económicas» do Porto 
(Amial, 1938-2010), Afrontamento, Porto, 2012. 
7  Secretariado da Propaganda Nacional, Casas Económicas, Edições do Secretariado da Propaganda Nacional, 
Lisboa, 1943, p. 13.
8  Sobre a importância dos pilares familiares por contraponto a outras formas de organização habitacional é 
bastante esclarecedora a seguinte afirmação: “Eis porque não nos interessam os grandes falanstérios, as colossais constru-
ções para habitação operária, com os seus restaurantes anexos e a sua mesa comum. Tudo isso serve para os encontros casuais da 
vida (…) para o nosso feitio independente e em benefício da nossa simplicidade morigerada, nós desejamos antes a casa pequena, 
independente, habitada em plena propriedade pela família” in Secretariado da Propaganda Nacional, Casas Económicas, 
Edições do Secretariado da Propaganda Nacional, Lisboa, 1943, p. 16. 
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as câmaras municipais, as corporações administrativas e os organismos 
corporativos9. Os departamentos de Estado encarregues desta missão eram, 
por um lado, o Ministério das Obras Públicas e das Comunicações – no 
que toca à realização – e, por outro lado, o Subsecretariado de Estado das 
Corporações e da Previdência Social – no que toca à atribuição das casas, 
através de um serviço específico de repartição. Desta forma, o financiamento 
fazia-se, sobretudo, através de fundos públicos, ora através da atribuição de 
fundos por parte do governo, ora através de parcerias com as municipalidades, 
corporações administrativas e organizações corporativas10. Assistimos, em 
suma, aos primeiros passos da entrada de um conjunto de estratos sociais no 
círculo de propriedade imobiliária através do estímulo público à construção 
habitacional. 

2) O papel político
No entanto, o programa de «casas económicas» não pode ser encarado apenas 
enquanto um instrumento público de intervenção habitacional. Na verdade, 
este programa continha em si um papel político que importa não descurar. 
Em primeiro lugar, importa salientar os objetivos ideológicos por detrás deste 
programa. Para lá da questão habitacional, as «casas económicas» eram vistas 
como um instrumento de manutenção da ordem, aspecto bastante visível 
na descrição do que seria a «casa portuguesa» por contraponto a políticas 
semelhantes noutros países europeus. Como é referido no documento 
produzido pelo Instituto Nacional do Trabalho e Previdência: “(…) em vez dos 
grandes blocos de edifícios com muitos andares e muitas habitações, sistema adotado em 
alguns países porque aí tinha cabimento e vantagem, optamos nós pela «casinha» isolada, 
para uma só família, com seu quintal e seu jardim”11. Toda a linguagem em torno 
da privacidade e do aconchego destas habitações visava apresentar a casa 
económica portuguesa enquanto “um excelente instrumento de defesa da instituição 
e de conservação da ordem social existente”12. 
Para além desta dimensão mais ideológico-propagandística, importa 
igualmente referir como é que este programa era usado politicamente numa 
dimensão mais concreta. Como é referido no já mencionado decreto-lei de 
1933, as casas eram distribuídas aos chefes de família que pertencessem às 
seguintes categorias sociais: empregados, operários ou outros assalariados, 
membros dos sindicatos nacionais, funcionários do Estado, civis ou militares, 
os corpos e corporações administrativas e operárias dos respetivos quadros 
permanentes cujos rendimentos correspondessem, bem entendido, às 

9  Cf. Decreto-lei nº 23:052 in Diário do Governo nº 217/1933, I Série, de 23.09.1933.
10  Idem. Ficando o Estado responsável, em articulação com estas instituições, pelo financiamento, aquisição 
de terrenos, construção, distribuição das casas e da sua administração até ao fim da amortização. 
11  Instituto Nacional do Trabalho e Previdência, Bairros de Casas Económicas, Ed. Secção das Casas Económicas, 
1940, s/p.
12  Cf. Decreto-lei nº 28:912 in Diário do Governo n.º 186/1938, I Série, de 12.08.1938.
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condições estabelecidas13. Estamos, assim, 
perante um conjunto de critérios que operam 
em função da profissão e da fidelidade ao 
regime quando se exige que sejam membros 
inscritos nos sindicatos nacionais. Os critérios 
de atribuição revelam, ainda, um aspecto desta 
política repressiva e seletiva. Os elementos 
a considerar na ordem de preferência eram 
os seguintes: a regularidade de emprego (os 
desempregados ficavam automaticamente 
eliminados); o comportamento moral e 
profissional (de notar que as mães solteiras, 
por exemplo, não eram julgadas dignas de 
beneficiar de casas económicas); a idade; o tipo 
de composição familiar e os rendimentos dessa 
família14. 

2.1) O simbolismo da figura do fiscal 
Se o processo de seleção dos beneficiários do 
programa de «casas económicas» nos apresenta 
um quadro bastante rígido, torna-se relevante 

também ter em atenção as formas de controlo que se davam no interior 
destes bairros. Para além do tradicional aparelho repressivo do Estado Novo, 
aos «bairros de casas económicas» eram atribuídos fiscais que ocupavam, em 
certa medida, o centro de uma cadeia de dependências que se constituíam 
nestes bairros15. Para além de ser habitante do bairro – e, por isso, estar 
bastante presente na sua vida quotidiana – a este cabia tarefas como a gestão 
local do pagamento das prestações mensais, a inspeção das intervenções dos 
moradores nas respetivas habitações e zelar pela sua boa manutenção, com 
o auxílio das autoridades da dita ordem moral e política16. Tendo em conta 
estes pequenos poderes de mediação entre os moradores e a tutela, não é de 
estranhar que o fiscal do bairro ganhasse bastante preponderância. Por um 
lado, permitia a constituição de mecanismos de proximidade que garantissem 
a fidelidade ao regime e, por outro, tornava a sua figura em alguém pouco 
consensual entre os moradores, uma vez que cabia a este tomar decisões 
relevantes sobre possíveis disputas ou problemas de comportamento, tendo 
um importante papel na possibilidade de existirem obras17. 

13  Cf. Decreto-lei nº 23:052 in Diário do Governo n.º 217/1933, I Série, de 23.09.1933.
14  Cf. Decreto-lei nº 23:052 in Diário do Governo n.º 217/1933, I Série, de 23.09.1933.
15  Virgílio Borges Pereira e João Queirós, op. cit., p. 24.
16  Ibidem.
17  A título de mera curiosidade, em Novembro de 1967, o «fiscal» era João Francisco Guerreiro.

Fig. 1 Exemplo de um fiscal de um Bairro de Casas Económicas. 
Fonte: Instituto Nacional do Trabalho e Previdência, Bairros de Ca-
sas Económicas, Ed. Secção das Casas Económicas, Porto, 1940, s.p.
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Breve balanço
Perante a óptica da política habitacional com vista a resolver um problema 
sério e a instrumentalização política de um programa, qual terá sido o 
sucesso das «casas económicas»? Como já tivemos oportunidade de examinar 
e contrariamente à propaganda oficial do regime, mais do que resolver o 
problema de habitação das classes mais pobres, o programa serviu, sobretudo, 
para tentar criar uma classe de proprietários – lógica apenas ao alcance, 
em grande medida, dos estratos médios da sociedade - que fossem leais ao 
Estado Novo. Esta política, como nota Marielle Gros, mais do que uma aposta 
concreta que romperia totalmente com a política habitacional do passado, 
tinha antes como propósito criar as condições para que o investimento 
privado visse futuro nestes programas e assumisse ele mesmo esses custos18.
No entanto, em sentido oposto ao desejo manifestado, estes objectivos não se 
materializaram na proporção necessária ao problema habitacional português. 
Na verdade, a partir de finais dos anos 40 o programa de «casas económicas» 
perde a sua centralidade e coesão, algo visível a partir do surgimento do 
Decreto-lei nº 33:278, de 24 de Novembro de 1943, que lança as sementes para 
a alteração ao projecto inicial. A questão habitacional passou, principalmente, 
por outras modalidades, nomeadamente «casas de renda económica», «casas 
desmontáveis» e «casas para famílias pobres», caindo por terra o sonho dessa 
‘sociedade de proprietários’. Passar-se-ia, dali em diante, em apostar em 
conjuntos de soluções que incidiam nos estratos mais pobres, mas muito longe 
da coesão do programa anterior, integrando diversas entidades e instituições19.

O crónico problema da habitação em Setúbal 
na primeira metade de novecentos
Em diversos momentos vários autores da historiografia local setubalense 
têm sido unânimes nas razões que justificam o importante crescimento 
demográfico que se verificou na cidade do Sado entre as últimas duas décadas 
do século XIX e os anos 30 de novecentos, tornando-a o terceiro maior meio 
urbano português. Este longo processo de modernização económica, social, 
cultural e política teve como principal impulso o forte investimento de capital 
francês na região fruto da procura de uma alternativa ao esgotamento das 
reservas de sardinha na costa da Bretanha. Grandes figuras do sector industrial 
conserveiro relocalizaram algumas das suas unidades fabris em Setúbal, como 
por exemplo Lorient F. Delory (1880), Firmin Julien (1886), Chancerelle 
(1887), Arséne Saupiquet (1891), Callé (1904) ou A. Rouillet (1906)20. Ao 

18  Marielle Christine Gros, op. cit. p. 112-113.
19  Luís V. Baptista, Cidade e habitação social: o Estado Novo e o programa das casas económicas em Lisboa, Celta, Oeiras, 
1999, p. 51
20  Ana Alcântara, “A indústria conserveira e a evolução urbana de Setúbal (1854-1914)” in MUSA, vol. 3, 
MAEDS, Setúbal, 2008, pp. 16-19.
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mesmo tempo a política do materialismo progressista da Regeneração deixou 
uma importante herança material, que é demonstrativa do crescimento da 
urbe na época, possibilitando que passasse “de uma comunidade mercantil e 
piscatória para um espaço fabril em ascensão”21. 
Neste quadro Vasco Pulido Valente defende que “o processo de industrialização 
de Setúbal provocou um forte afluxo migratório que, por sua vez, determinou um surto 
demográfico de grandes dimensões”22. A região tornou-se num pólo de atracção 
migrante para espaços rurais ou para desempregados de outras zonas 
industriais, não surpreendendo que o concelho tenha passado de 21.252 
habitantes (1890) para 50.456 habitantes (1930). Este período coincide com 
o apogeu do primeiro ciclo conserveiro durante a Grande Guerra.23 Carlos 
Vieira de Faria sintetiza com clareza este período: “Em 40 anos [1890-1930] a 
população de Setúbal quase triplicou, aspecto bem elucidativo da forte atração demográfica 
exercida por Setúbal sobre as regiões envolventes. Esta população fixou-se principalmente 
nas freguesias de S. Sebastião e Anunciada”24.
Com precárias condições laborais e paupérrimas condições de vida, esta nova 
comunidade setubalense era composta, maioritariamente, por pescadores 
e operários, surgindo agora o problema de atribuir habitações em número 
suficiente para responder a esta rápida evolução. Em “A habitação popular 
urbana em Setúbal no primeiro terço do século XX” fica claro que a 
simbiose entre a profunda degradação das condições higiénico-sanitárias e a 
incapacidade de alojar estas populações foram duas das mais graves questões 
vividas na cidade naquela época: “O problema da habitação manter-se-ia como uma 
das questões políticas mais agudas durante a 1.ª República”25.
O tema já era antigo e fazia parte de um dos principais tópicos numa imprensa 
local plural e transversal politicamente. Em Maio de 1908, o jornal Elmano 
dizia: “É um facto que quase todos os operários (…) têm dificuldade em pagar rendas 
de casa que possam convir à sua saúde e têm de se limitar a verdadeiros antros sem ar 
nem luz. Mas também é verdade que, sem serem operários, muitos milhares de indivíduos 
doutras profissões (…) têm as mesmas dificuldades.”26 Também no Boletim do Trabalho 
Industrial de 1910, Oliveira Simões referiu que “O habitáculo de operários é [era] 
uma jaula com pretensões a morada habitual. Quanto a salubridade, a pior possível”27.

21  Albérico Afonso Costa, História e Cronologia de Setúbal: 1248-1926, Estuário, Setúbal, 2011, p. 96.
22  Vasco Pulido Valente, “Os Conserveiros de Setúbal (1887-1901)” in Análise Social, vol. XVII (67-68), ICS, 
Lisboa, 1981, p. 619.
23  Ana Alcântara, A Indústria Conserveira em Setúbal, 1854-1914, Relatório final de Licenciatura em História va-
riante Arqueologia, FCSH-UNL, Lisboa, 2004, p. 25.
24  Carlos Vieira de Faria, “Setúbal – Cidade Industrial” in Setúbal na História, LASA, Setúbal, 1990, p. 61. 
25  Paulo Guimarães, “A habitação popular urbana em Setúbal no primeiro terço do século XX” in Análise Social, 
vol. XXIX, ICS, Lisboa, 1994, p. 549.
26  Cf. Elmano, 02.05.1908.
27  J. Oliveira Simões, “Inquirição pelas associações de classe sobre a situação do operariado. Apuramento das 
respostas ao questionário da Repartição do Trabalho” in Boletim do Trabalho Industrial, nº 49, Imprensa Nacional 
de Lisboa, Lisboa, 1910, p. 90.
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Os serviços sociais do pessoal da Câmara Municipal de Setúbal, em 1973, 
reflectindo sobre este problema ao longo das décadas que lhes precediam, 
abordavam desta forma os bairros existentes: “Sem água, sem energia eléctrica, 
com os esgotos correndo pelos caminhos abertos anos após anos pelos passos dos seus 
habitantes, aí se ia vivendo.”28 Para Carlos Vieira de Faria esta é a melhor forma 
de descrever aquela realidade: “De facto, a situação vivida nos bairros de lata que 
envolviam a cidade atingia níveis de degradação inusitados e gritantes.”29

O que não deixa de ser curioso é que, apesar do início do declínio do sector 
conserveiro depois do primeiro pós-guerra – ramo de tal forma hegemónico 
em Setúbal ao ponto de tornar a cidade mono-industrial e altamente 
dependente do seu sucesso – este problema manteve-se. Com um longo 
ciclo de recessão económica, que grosso modo durou todo o período entre a 
Ditadura Militar e os anos 60, as estatísticas demográficas demonstram que o 
concelho cresceu menos de 6 mil habitantes entre 1930 (50.456 habitantes) 
e 1960 (56.344 habitantes). A instalação das fábricas da SECIL (1925) e a 
da SAPEC (1926) e as obras de reconstrução do porto não representaram 
a mudança de paradigma industrial, deixando a cidade cada vez com 
menor número de unidades fabris conserveiras e subordinada à política do 
«condicionamento industrial»: “Nos anos que correspondem à Ditadura Militar 
vamos assistir ao aprofundar da crise. Desemprego, fome, miséria, que atinge as raias da 
sordidez com uma mendicidade que dia após dias vai ocupando as ruas da cidade, são os 
traços sociais tão profundos quanto visíveis que caracterizam a Setúbal daquele período.”30 

ANOS Nº DE FOGOS

1930 8.238

1960 9.429

1970 14.227

1975 19.787
Tabela nº 1 Evolução do nº de fogos na cidade de Setúbal (1930-1975) Fonte: Carlos Vieira de Faria, Novo Fenó-
meno Urbano Aglomeração de Setúbal – ensaio de sociologia urbana, Assírio e Alvim, Lisboa, 1981, p. 110.

Ao longo desta primeira metade do século XX vão multiplicar-se os espaços 
e bairros «abarracados», em contextos absolutamente atrozes, e edificações 
de cariz precário em termos habitacionais. José Madureira Lopes e Alberto 
Pereira em Bairro Santos Nicolau – Setúbal (2012) apresentam uma investigação 
muito relevante para a compreensão do processo de formação dos diversos 
bairros populares existentes no meio urbano. Na zona nascente da cidade 
foram construídos os seguintes espaços: bairro Barreto, bairro Rendeiro, 

28  Serviços Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Setúbal, Setúbal – Cidade do Rio Azul, Tipografia Rápida, 
Setúbal, 1973, p. 56.
29  Carlos Vieira de Faria, As Cidades na Cidade: Movimentos Sociais Urbanos em Setúbal, 1966-1995, Esfera dos Caos, 
Lisboa, 2009, pp. 95-96.
30  Albérico Afonso Costa, Setúbal sob a Ditadura Militar, Estuário, Setúbal, 2014, p. 81.
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bairro Santos Nicolau, bairro do Vale do Grou, bairro Rosalina, bairro 
Trindade, bairro Lopes, bairro Dias, bairro João Ferreira, bairro do Tróino, 
bairro Melo, bairro Libertário, bairro Alves da Silva ou bairro das Fontainhas31. 
Carlos Vieira de Faria destaca, também, os bairros do Maltalhado, da Aranguez 
ou dos Olhos d’Água32. É relevante realçar que esta estruturação urbanística 
decorreu num processo lento, mas sem nenhum tipo de lógica de planificação 
e ordenamento do território. Neste aspecto a única excepção foi a construção 
do bairro Salgado, símbolo de uma pequena classe média burguesa ligada 
ao sector conserveiro e comercial e cujos traços de Art Noveau contrastavam 
drasticamente com os locais anteriormente referidos33.
A acrescentar a esta expansão de «barracas», em 1930, o benemérito local 
José Guilherme dos Santos, numa entrevista à revista O Volante, acentuava 
que, perante o «problema das habitações baratas», “os poderes públicos deviam 
estudar o assunto com mais carinho (…) [e] impunha-se a construção de bairros especiais 
de casas baratas”34. Mesmo as habitações existentes eram alvo de especulação 
imobiliária com rendas incomportáveis para o comum setubalense.
Perante “uma crise habitacional crónica e para compensar o desemprego resultante 
da crise económica, existente entre os anos 30 e 50, foi o aparelho do Estado obrigado 
a intervir (…) na produção de habitação”35. Neste quadro, em 1947, a Câmara 
Municipal de Setúbal sentiu necessidade de efectuar um exaustivo inquérito 

31  Alberto Pereira e José Madureira Lopes, Bairro Santos Nicolau – Setúbal, Estuário, Setúbal, 2012, p. 50.
32  Carlos Vieira de Faria, “Setúbal – Cidade Industrial” in Setúbal na História, LASA, Setúbal, 1990, p. 61.
33  Joaquina Soares, “Alguns aspectos do espaço urbano de Setúbal de 1920 a 1930” in Movimento Cultural, 
Ano IV, Nº 6 – Setembro de 1989, AMRS, Setúbal, pp. 106-113.
34  Alberto Pereira e José Madureira Lopes, op. cit., p. 48.
35  Carlos Vieira de Faria, Novo Fenómeno Urbano Aglomeração de Setúbal – ensaio de sociologia urbana, Assírio e 
Alvim, Lisboa, 1981, p. 111-112.

Fig. 2 Exemplo de habitação «abarracada» em Setúbal. (Fotografia de 24.05.1948) Fonte: AR03171228| Colec-
ção Américo Ribeiro | Arquivo Fotográfico Américo Ribeiro. SMBM | DCED | Câmara Municipal de Setúbal
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aos bairros de barracas, deparando-se com a existência de 23, totalizando 1.321 
barracas que albergavam 5.049 pessoas. O mesmo estudo considerava o bairro 
da Monarquina, com 255 barracas e 949 habitantes, e o bairro Rendeiro, com 
2 barracas e 7 habitantes, os dois extremos opostos deste contexto36. 
Quase em simultâneo o município pediu, em 1944, ao arquitecto João Aguiar o 
estudo e publicação do ‘Plano Geral de Urbanização de Setúbal’ que promovia 
profundas alterações estruturais à cidade. Em resposta, a importante figura 
local, o Eng.º Carlos Manitto Torres publicou um contraditório sobre a sua 
visão urbanística para a cidade37. Talvez por isso o plano do arquitecto nunca 
tenha passado do papel.
Como primeiro exemplo de intervenção do Estado Novo em termos de política 
habitacional em Setúbal deve ser referido o ensaio ocorrido na Quinta das 
Palmeiras, local onde hoje se situa o Estádio do Bonfim. Em 1 de Dezembro 
de 1936, o Instituto Português de Conservas de Peixe (I.P.C.P.) aproveitou 
a celebração do contrato colectivo de trabalho na indústria de conservas, 
para lançar a primeira pedra de um bairro de 200 «casas económicas» para 
os operários do sector, conforme nos indica o periódico O Conserveiro38. Uma 
edição especial do mesmo jornal, no ano seguinte, apresentava o primeiro 
grupo de oito moradias numa reportagem com conteúdos fotográficos e 
definia os objectivos do I.P.C.P. em diferentes pontos do país: “E, é pois, devido 
ao carinhoso interesse dos ilustres homens que compõem a sua direcção [I.P.C.P.], que se 
tornou possível a inauguração em Portimão de 100 alegres moradias, tendo-se iniciado 
em Setúbal a construção de 200 e em Olhão 70, estando para breve a construção de um 
outro bairro em Matosinhos”39. Não obstante, esta obra nunca foi concretizada. 
Em 1944 foi edificado o novo Liceu Nacional de Setúbal, ocupando uma 
parte significativa do terreno, e a restante serviu para o estádio do Bonfim, 
construído entre 1953 e 1962.40

Simultaneamente a cidade já tinha sido alvo daquilo a que se pode denominar 
paternalismo empresarial. Na procura de contrabalançar a prática de baixos 
salários, tanto a SECIL como a SAPEC implementaram algumas medidas 
de cariz social através, principalmente, da construção de creches, escolas e 
bairros próprios. O bairro da SECIL e o bairro da SAPEC marcavam a paisagem 
urbanística da região junto dos respectivos estabelecimentos industriais.41

O período áureo da intervenção do Estado Novo em termos habitacionais, 
em Setúbal disse respeito aos anos de 1948 a 1952: “E não há dúvida que apenas 
este esforço extraordinário do Governo da Nação conseguiu suavizar um pouco tão grande 

36  Alberto Pereira e José Madureira Lopes, op. cit., p. 46.
37  Eng.º Carlos Manitto Torres, O Plano de Urbanização de Setúbal: Estudo Analítico, edição do jornal do Comércio 
e das Colónias, Lisboa, 1945.
38  “Itinerário do Cortejo Corporativo” in O Conserveiro, 30.11.1936, pp. 2-3.
39  “O I.P.C.P. e o nosso reconhecimento” in O Conserveiro, 31.08.1937, p. 19.
40  Alberto Pereira e José Madureira Lopes, op. cit., 2012, p. 51.
41  Carlos Vieira de Faria, Novo Fenómeno Urbano Aglomeração de Setúbal – ensaio de sociologia urbana, Assírio e Al-
vim, Lisboa, 1981, p. 52.
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problema de Setúbal, pois o aparecimento, em 4 anos [1948-1952], de 788 fogos de rendas 
económicas representou uma obra valiosa para a Cidade, principalmente se retrocedermos 
no tempo.”42 A tabela abaixo demonstra que entre 1930 (8.238) e 1960 (9.429) 
foram edificados 1.191 fogos em Setúbal, sendo 778 de intervenção pública. 
Isso significa que 66,2% das habitações tiveram impulso central e não privado.43

BAIRROS ORGANISMO PROMOTOR Nº DE FOGOS ANO

Bairro Carmona 
(hoje Afonso Costa)

Câmara Municipal de Setúbal 400 1948

Bairro Nossa Senhora  
da Conceição

Ministério das Obras Públicas  
e das Corporações

200 1949

Bairro dos Pescadores
Junta Central das Casas  

dos Pescadores
188 1952

Bairro Marcelo Caetano 
(hoje Humberto Delgado)

Federação das Caixas  
de Previdência

821 1970

Bairro Salazar 
(hoje 25 de Abril)

Fundação Salazar 160 1973

Tabela nº 2 Intervenção pública no sector habitacional em Setúbal (1948-1973) Fonte: Carlos Vieira de Faria, 
Novo Fenómeno Urbano Aglomeração de Setúbal – ensaio de sociologia urbana, Assírio e Alvim, Lisboa, 1981, p. 111.

Enquanto as obras de construção dos dois bairros em estudo se encontravam 
em fase de execução, já o deputado Mário Lampreia de Gusmão Madeira 
requeria informações sobre o plano e projecto das casas de renda económica 

42  Serviços Sociais do Pessoal da Câmara Municipal em Setúbal, Setúbal – Cidade do Rio Azul, Tipografia Rápida, 
Setúbal, 1973, p. 56.
43  Carlos Vieira de Faria, op. cit., p. 110.

Fig. 3 “Um aspecto dum grupo de oito moradias no Bairro de Setúbal”. Fonte: “O Instituto Português de Con-
servas de Peixe e o nosso reconhecimento”  in O Conserveiro, 31.08.1937, p. 19.
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que iriam ser construídas em Setúbal à responsabilidade da Junta Central das 
Casas dos Pescadores.44

A projeção deste bairro ficou a cargo da firma do arquitecto J. de Lima Franco, 
nomeadamente através de Keil Amaral, que na sua «Memória Descritiva e 
Justificativa do projecto do agrupamento de casas para pescadores a construir 
em Setúbal», de Novembro de 1945, sublinhava que o Plano Geral de 
Urbanização de João António de Aguiar foi relevante para a seleção do local 
para a edificação deste bairro45. Segundo o «Relatório da Gerência» de 1950, 
o município passou a focar as suas atenções na conclusão de alguns aspectos 
dos bairros inaugurados em 1948 e 1949 e, principalmente, em erigir este 
o mais depressa possível, mesmo que lutando contra um desequilíbrio nas 
contas públicas, perante um claro aumento dos custos da mão-de-obra e dos 
materiais46. Este bairro foi inaugurado no dia 27 de Abril de 1952, contando 
com a visita do Presidente da República Craveiro Lopes, do Ministro do 
Interior, do Ministro das Corporações, Ministro das Obras Públicas ou do 
Governador Militar de Lisboa47. 

Um “bairro para famílias pobres”: 
O Bairro Presidente Carmona (1948)
Ao abrigo do Decreto-Lei nº 34:486, de 6 de Abril de 1945, a Câmara Municipal 
de Setúbal foi uma das várias do país, em conjunto com outras entidades, que 
enviaram “instantes pedidos de auxílio (...), no desejo de acudirem graves crises locais 
de habitação para famílias necessitadas”48, permitindo a construção do Bairro 
Presidente Carmona. Esta legislação do Ministério das Obras Públicas 
e Comunicações teve por base a percepção de que os «bairros de casas 
económicas» excluíam uma percentagem considerável da população em 
virtude dos requisitos para se estar ao abrigo da mesma, tornando, também, 
as prestações mensais inacessíveis às camadas mais modestas da sociedade 
portuguesa da época.
Em primeiro lugar, este bairro poderia ter tido um destino bastante diferente 
até pelo facto de, aparentemente, ter tido tudo para se concretizar num 
período anterior. Em 1937 a Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência 
desejava construir um «Bairro de Casas Económicas» de 140 moradias, num 
terreno de 45.779 m2 na zona denominada Sancha Cega (hoje Bairro Afonso 

44  Arquivo Nacional Torre do Tombo (ANTT), Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, 
Gabinete do Presidente, cx. 120, proc. 950-72, n.º 8, Ofício nº 9329 de 26.03.1946 do Chefe do Gabinete da 
Presidência do Conselho de Ministros para o Secretário do Sub-Secretário de Estado das Corporações e Pre-
vidêncial Social.
45  Arquivo Distrital de Setúbal (ADSTB), Fundo da C.M. Setúbal, Cx. 1163, Proc. Nº 494 em torno do Bairro 
dos Pescadores (1945-1952), «Memória Descritiva e Justificativa do projecto do agrupamento de casas para pes-
cadores a construir em Setúbal» da autoria de Keil Amaral datado de 30.11.1945.
46  Câmara Municipal de Setúbal, Relatório da Gerência de 1950, Escola Tipográfica do Orfanato Municipal Pre-
sidente Sidónio Pais, Setúbal, 1951, p. 9.
47  “A visita de Sua Exa. o Sr. Presidente da República a Setúbal” in O Setubalense, 28.04.1952, p. 2.
48  Decreto-Lei nº 34:486 in Diário do Governo nº 73/1945, I Série, de 06.04.1945, pp. 232-233.
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Costa) “destinadas a habitação de gente pobre, bem como edifício destinado à escola e a 
obras sociais”49. Segundo a sua «Memória Descritiva», a sua edificação seria em 
forma de ‘anfiteatro’ e em torno de um jardim, sendo abastecido por água e 
energia a partir das redes da edilidade. Os apartamentos variavam apenas no 
número de quartos, sendo o mínimo 3 e o máximo 5. 
Em termos de planeamento orçamental, de estipulação urbanística ou 
dos vários sectores da construção civil tudo estava definido. O arquitecto 
encarregue de projectar o bairro era Veloso dos Reis e o técnico da construção 
dos edifícios era o capitão de engenharia Mário Graça. Na ótica do engenheiro 
consultor da C.G.D. “Por esta forma satisfazer-se-iam os desejos das entidades 
públicas de Setúbal, as quais têm demonstrado mais entusiasmo (…) na obra social de 
construção do bairro económico que vai exercer apreciável e salutar influência nas classes 
trabalhadores durante muitos anos”50. Da mesma forma, e mais importante, o 
administrador geral da C.G.D., Guilherme Moreira, informou o Ministro das 
Obras Públicas de que já contava com o apoio do Presidente do Conselho 
de Ministros e Ministro das Finanças, Oliveira Salazar, desejando apenas 
que a comparticipação estatal ficasse a cargo do Fundo de Melhoramentos 
Rurais.51 Uma das hipóteses que conseguimos tomar conhecimento para a 
não concretização deste projecto terá sido a possível recusa do Ministério das 
Obras Públicas em desejar arcar com os custos da mão-de-obra. 
O Bairro Presidente Carmona teve, ainda, uma primeira proposta de projecto 
arquitectónico, enviada pelo arquitecto Jacobetty Rosa, conforme indica 
Vasco Cardoso. Esta foi recusada “por ser próxima dos modelos dos bairros de casas 
económicas”52. Este trabalho previa a edificação de 233 habitações “sem contar 
com o espaço ocupado pelas construções dos Centros Comercial e Assistencial, Escola, 
Capela e os necessários espaços livres”53, podendo ascender às 333 e preencher os 
valores predefinidos (320). 
Apresentando habitações de três tipos (tipo I – 2 quartos; tipo II – 3 quartos; 
tipo III – 4 quartos), na visão de Jacobetty Rosa existia “manifesta vantagem 
nesta solução – tanto sob o aspecto construtivo, com a seriação dos elementos, como sob 
o ponto de vista de utilização, visto que as famílias, aumentando, terão o seu problema 
de alojamento resolvido com economia e simplicidade.”54 Não obstante, é o próprio 

49  ANTT, Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, Gabinete do Presidente, cx. 3, proc. 
104-2, nº 1, Cópia do «Projecto de Casas Económicas de Setúbal – Memória Descritiva», assinado pelo Eng.º 
Consultor Duarte Ferreira da C.G.D.
50  ANTT, Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, Gabinete do Presidente, cx. 3, proc. 104-
-2, nº 1, «Informação» de 24.08.1938 assinada pelo Eng.º Consultor Duarte Ferreira da C.G.D.
51  ANTT, Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, Gabinete do Presidente, cx. 3, proc. 104-
2, nº 1, Cópia de Ofício de 29.05.1937 enviado pelo administrador geral da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e 
Previdência para o Ministro das Obras Públicas.
52  Vasco Cardoso, “A casa da ilha e a casa do bairro municipal: dois módulos na construção de morfologias de 
padrão geométrico” in Trunfos de uma Geografia Activa, Imprensa da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2011, 
p. 525. 
53  ADSTB, Fundo da C.M. de Setúbal, Cx. 1163, Proc. nº 356, “Ante-Projecto do Bairro de Casas para Famílias 
Pobres a construir em Setúbal” redigido pelo Arq. Miguel Jacobetty a 06.10.1945, p.3. 
54  Idem, p. 8.
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que assume e inclui a expressão de «Bairro Económico de Moradias» no 
texto, violando os princípios do decreto-lei nº 34:486, em como este seria um 
«Bairro de Casas para Famílias Pobres».
Quanto ao projecto do arquitecto vencedor, Raúl Rodrigues Lima (1909-
1980)55 apenas lhe foi solicitado que os blocos de casas não excedessem os 6 e 
que os tipos/classes das habitações não excedessem o preço médio de 20 mil 
escudos.56 A «Memória descritiva e justificativa do projecto das habitações a 
construir no Bairro dos Pobres na cidade de Setúbal», redigido por este, revela 
uma clara preocupação com as condições higiénico-sanitárias dos moradores 
e apresenta as suas principais linhas de orientação: “1) sistema de construção 
económica, sem esquecer a solidez, duração, isolamento e impermeabilização; 2) conforto e 
higiene como convém a todas as habitações, mesmo destinando-se a pobres.”57 Este breve 
texto procura preencher todos os campos da vida privada, passando pela 
cozinha, casa-de-banho, sala de estar e quartos, tendo sempre como base os 
princípios do Estado Novo e a indicação dos utensílios e objectos mínimos de 
conforto: “A Sala Comum (…) permite ter sempre em estado de asseio na dependência 
onde o Chefe da Família poderá descansar, permitir que os filhos brinquem, ou receber as 
suas visitas.”58 Raúl Rodrigues Lima previa, ainda, a distribuição de terrenos em 
proporção da dimensão familiar

TIPO DE CASA Nº DE MORADIAS X VALOR MÉDIO TOTAL

Casa – Tipo A (2 quartos – 1 pavimento) 64 x 17.559$21 1.123.789$44

Casa – Tipo B (2 quartos – 2 pavimentos) 32 x 16.519$46 528.622$72

Casa – Tipo C (3 quartos – 1 pavimento) 64 x 23.785$69 1.522.284$16

Casa – Tipo D (3 quartos – 2 pavimentos) 144 x 19.856$15 2.859.285$60

Casa – Tipo E (4 quartos – 2 pavimentos) 16 x 22.060$76 352.972$16

Totais 320 6.386.954$08

Custo médio = 19.959$00

Tabela nº 3 Cálculo do custo médio por habitação. Fonte: ADSTB, Fundo da C.M.S., Cx. 1166, Proc. 364, «Me-
mória descritiva e justificativa do projecto das habitações a construir no Bairro dos Pobres na cidade de Se-
túbal» de 31.12.1945 assinado por Raúl Rodrigues Lima.

55  Nascido em Lisboa em 1909 e formado em Arquitectura, Raúl Rodrigues Lima esteve inicialmente ligado 
ao primeiro Modernismo, mas a sua carreira esteve intimamente marcada pelo timbre do pendor revivalista do 
Estado Novo, comummente conhecido como «Português Suave». Entre as suas edificações há que destacar o 
Cinema Monumental (Lisboa), o Palácio da Justiça do Porto, os tribunais da Figueira da Foz, Beja ou Vila Real, 
três pavilhões da «Exposição do Mundo Português» (1940), o bairro dos pescadores da Ericeira ou a cadeia de 
Caxias. Ainda que nunca tenham saído do papel, projectou os cine-teatros «Bocage» e «Oriental» para Setúbal. 
Cf. Ana Isabel Pinto de Oliveira Felino, Os Cinemas em Portugal: A Interpretação de um Arquitecto: Raul Rodrigues 
Lima, Prova Final de Licenciatura em Arquitectura, Universidade de Coimbra, Coimbra, 2008.
56  ADSTB, Fundo da C.M.S., Cx. 60, Livro de Actas da C.M. de Setúbal nº 39 (1945-1946), Acta da Reunião 
Ordinária da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Setúbal, 03.11.1945, pp. 27-27v.
57  ADSTB, Fundo da C.M.S., Cx. 1166, Proc. 364, «Memória descritiva e justificativa do projecto das habitações 
a construir no Bairro dos Pobres na cidade de Setúbal» de 31.12.1945 assinado por Raúl Rodrigues Lima, p. 2.
58  Idem, pp. 3-4.
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Estes dados foram executados e a rendas mensais dividiam-se entre os 40$00 
(Tipo A e B), os 70$00 (Tipo C e D) e os 100$00 (Tipo E).59

À data da edificação dos bairros é significativo salientar a acção política do 
então Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Miguel Pádua Rodrigues 
Bastos (1912-1993)60, para a execução das obras, uma vez que Setúbal passava 
por fortes dificuldades económicas em face da reduzida captura de sardinha61. 
O processo de construção do Bairro Presidente Carmona foi iniciado em 
1946 e totalizou 9.704.109$05 escudos, divididos entre a Câmara Municipal 
(5.679.305$05) e o Estado (4.024.804$00).62 Dentro do valor recebido pelo 
distrito de Setúbal diretamente do Estado, boa parte dele foi direcionado para 
a construção deste bairro, sendo que, depois de Lisboa e do Porto, Setúbal 
foi a região que mais apoio recebeu63. Quanto à ocupação das moradias, esta 
iniciou-se em 5 de Março de 1947 quando foram entregues as primeiras chaves 
a Frederico da Assunção Martins e a Marcelina dos Prazeres da Palma Seita.64

Para além do objectivo de se construírem mais 80 moradias em torno do 
Bairro Presidente Carmona – chegando assim às 400 – a edilidade já procurara 

59  Serviços Culturais da Câmara Municipal de Setúbal, Setúbal – Bairro do Presidente Carmona (320 Moradias), 
Escola Tipográfica do Orfanato Municipal de Setúbal, Setúbal, 1948, s.p. 
60  Nascido em Setúbal a 19.06.1912, concluiu a sua formação académica em Direito. A sua carreira política 
foi marcada pela presidência da Comissão Distrital da União Nacional de Setúbal, por ter sido Presidente da 
Câmara Municipal de Évora e de Setúbal, e, também, por ter sido Governador Civil de Setúbal. Foi eleito, pelo 
círculo de Setúbal, para exercer o cargo de deputado na Assembleia Nacional na V, VI e X legislaturas. Con-
sultado online: http://app.parlamento.pt/publicacoesonline/deputadosan_1935-1974/html/pdf/b/bastos_mi-
guel_padua_rodrigues.pdf
61  Câmara Municipal de Setúbal, Relatório da Gerência de 1948, Escola Tipográfica do Orfanato Municipal Pre-
sidente Sidónio Pais, Setúbal, 1950, pp. 9-10. 
62  Serviços Culturais da Câmara Municipal de Setúbal, Setúbal – Bairro do Presidente Carmona (320 Moradias), 
Escola Tipográfica do Orfanato Municipal de Setúbal, Setúbal, 1948, s.p.
63  Diário das Sessões da Assembleia Nacional, Suplemento ao nº 43 – Contas Gerais do Estado de 1948, 15.04.1950, 
p. 772-(55).
64  ADSTB, Fundo da C.M.S., Cx. 1237, Capilha «Notificações – Bairro Presidente Carmona» do Serviço de 
Viação e Obras da Câmara Municipal de Setúbal.

Fig. 4 Alçado de «Tipo C» do Arq. Raúl Rodrigues Lima (1945). Fonte: ADSTB, Fundo da C.M.S., Cx. 1166, Proc. 472.
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estabelecer contacto com a Junta da Federação das Caixas de Previdência para 
a fundação de um bairro de «casas de renda económica». Em 10 de Novembro 
de 1948 um acordo prévio de entendimento de 48 casas foi estabelecido.65 
Este projecto seria localizado nos terrenos da antiga quinta de Jorge Paiva na 
Rua General Daniel de Sousa66. 
Os «Serviços Culturais» da C.M.S. editaram uma pequena brochura intitulada 
Setúbal – Bairro do Presidente Carmona (320 Moradias) pouco tempo depois 
da inauguração que ocorreu a 6 de Junho de 1948. Além de incluir parte da 
memória descritiva do arquitecto e várias fotografias, este texto é preludiado 
com a resposta à pergunta «Porque se construiu o ‘Bairro do Presidente 
Carmona’?», reforçando a ideia de que a reconstrução moral e material era 
clara pela via de hospitais, estradas ou pontes e pelo apoio às classes mais 
desfavorecidas. Este é um exemplo claro de aproveitamento propagandístico 
para extravasar a acção do Estado Novo junto da comunidade.67 Entre as 
construções a concretizar no bairro estava já adjudicada uma «escola do plano 
dos centenários», uma cantina escolar e um centro social (creche, jardim-
escola e escola de educação familiar). O parque infantil foi inaugurado em 
1951 e, no ano seguinte, já contava com 60 crianças de ambos os sexos.68 
Também o jornal O Setubalense fez uma intensa propaganda em várias edições 
quanto à visita a Setúbal de Óscar Carmona, Presidente da República, para 

65  Idem, pp. 59-65.
66  “Em Setúbal. Inaugura-se amanhã um Bairro Económico” in O Setubalense, 07.12.1949, p. 1.
67  Serviços Culturais da Câmara Municipal de Setúbal, Setúbal – Bairro do Presidente Carmona (320 Moradias), 
Escola Tipográfica do Orfanato Municipal de Setúbal, Setúbal, 1948, s.p.
68  “O Parque Infantil do Bairro Presidente Carmona festejou o 1.º aniversário” in Distrito de Setúbal, 14.01.1952, 
p. 1.

Fig. 5 Obras de construção do Bairro Presidente Carmona. (1946) Fonte: AR03171225| Colecção Américo  
Ribeiro | Arquivo Fotográfico Américo Ribeiro. SMBM | DCED | Câmara Municipal de Setúbal
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inaugurar o bairro em sua honra.69 No dia seguinte o mesmo periódico voltou 
a fazer manchete sob o título “A visita Presidencial a Setúbal” onde longamente 
são descritos os diferentes momentos do dia, ocupando 9 colunas, em clara 
propaganda política, e em que se destaca o grande elenco de figuras do regime 
presentes na cidade70: “Sua Excelência o Venerando Chefe de Estado foi recebido 
em Setúbal num ambiente de verdadeira apoteose, como prova do muito amor, carinho 
e respeito, com que o seu nome é tido por todos os setubalenses”71. Em plena Praça 
do Bocage, milhares de setubalenses aplaudiram a chegada de Carmona, 
acompanhando os clarins do R.I. nº 11, até ao momento em que este passou 
em revista a sua guarda de honra e se dirigiu ao salão nobre.72 
O discurso do edil, transcrito nesta edição, foi marcado, primeiramente, pela 
recordação do lançamento da primeira pedra das obras de reestruturação do 
porto de Setúbal em 1930 como demonstração de que o 28 de Maio trouxera 
uma nova Era de desenvolvimento à cidade. Em seguida agradeceu todos os 
esforços do governo em criar novas habitações a mais de 2 mil pessoas de 
Setúbal, terminando com metáforas entusiásticas à acção política do Estado 
Novo. Carmona, em breves palavras, ressaltou a importância de todos os 
portugueses no processo de «reconstrução nacional». 

69  “Convite” in O Setubalense, 05.06.1948, p. 1.
70  Ministros da Economia (Eng. Daniel Barbosa), do Interior (Augusto Cancela de Abreu) e Marinha (Almi-
rante Américo Thomaz); Subsecretários de Estado das Colónias, do Comércio e Indústria e das Obras Públicas; 
Governador Militar de Lisboa; Comandantes gerais da G.N.R. e P.S.P.; Governador Civil do Distrito de Setúbal, 
Francisco Correia Figueira.
71  “A visita Presidencial a Setúbal” in O Setubalense, 07.06.1948, p. 1.
72  Ibidem.

Fig. 6  Inauguração do Bairro Presidente Carmona – Presidente da República na Praça de Bocage (06.06.1948). 
Fonte: AR03171806| Colecção Américo Ribeiro | Arquivo Fotográfico Américo Ribeiro. SMBM | DCED | Câ-
mara Municipal de Setúbal
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Já em pleno bairro, o antigo chefe de Estado descerrou um padrão com o 
nome do mesmo enquanto a S. M. Capricho Setubalense tocava A Portuguesa, 
entregou a chave de uma casa a uma família e visitou o interior de uma das 
habitações. O Subsecretário de Estado das Obras Públicas, Eng.º Veiga 
Cunha, foi o primeiro a discursar sobre o processo de construção do bairro, 
informando os moradores sobre o que ali estava a planear edificar. Em 
seguida, Miguel Rodrigues Bastos tomou a palavra para realçar os princípios 
do 28 de Maio que emanavam naquele bairro e aproveitou o momento para 
criticar longamente a I República, nomeadamente a liberdade de expressão 
ou o direito à greve.
O cortejo de 250 convidados dirigiu-se ao forte de S. Filipe para terminar a 
visita oficial, onde ocorreu um concerto de um sexteto e bailado de Amélia 
Amil Matta73 enquanto a «Sociedade Hoteleira do Sado» e a «Confeitaria 
Triunfo de Setúbal» serviam o lanche74. Os vereadores da Câmara Municipal 
de Setúbal lavraram em acta, por unanimidade, um voto de agradecimento ao 
presidente e ao vice-presidente Augusto Pedrosa pela “forma elevada, inteligente 
e patriótica como se empenharam da missão de que foram incumbidos”75 [organizar a 
inauguração do bairro].
A 14 de Junho, uns dias depois da inauguração oficial, o Ministro das Obras 
Públicas de Espanha, o embaixador espanhol em Lisboa e os Subsecretários 
de Estado das Obras Públicas, Economia e Marinha, visitaram primeiramente 
as obras da barragem de Pego do Altar antes do Bairro Presidente Carmona, 
demonstrativo da relevância que esta construção tinha enquanto exemplo de 
habitação social para o modelo fascista. Também a sua visita foi concluída no 
forte de S. Filipe.76

Por fim, é de referir que, no início dos anos 50, o Gabinete de Urbanização da 
Câmara Municipal do Porto lançou um texto intitulado «Estudo Comparativo 
de duas soluções de casas para pobres (Sobreiras e Setúbal)» em que foi 
concluído que a solução do Bairro Presidente Carmona não servia para a 
urbanização da zona portuense, nomeadamente nos acessos aos logradouros 
e por obrigar os inquilinos do 1º piso a passarem em frente da porta dos 
vizinhos para os seus quintais77. Renomeado «Bairro Afonso Costa» depois 
do 25 de Abril de 1974, em homenagem a uma das principais figuras políticas 
da I República, o PER (Programa Especial de Realojamento), levado a cabo 
pelo município, motivou a demolição do bairro no final dos anos 90 do século 
passado, não permanecendo nenhum vestígio do mesmo.

73  Ibidem.
74  “Ecos da visita do Chefe de Estado a Setúbal” in O Setubalense, 09.06.1949, p. 2.
75  ADSTB, Fundo da C.M.S., Cx. 61, Livro de Actas da C.M. de Setúbal nº 43 (1948), Acta da Reunião Ordinária 
da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Setúbal, 17.06.1948, pp. 104-104v.
76  “O Ministro das Obras Públicas de Espanha esteve hoje em Setúbal” in O Setubalense, 14.06.1948, p. 2.
77  Arquivo Histórico-Municipal do Porto, Estudos do Gabinete de Urbanização, D-CMP/4(102), «Estudo 
comparativo de duas soluções de casas para pobres (Sobreiras e Setúbal)», 27.02.1950. 
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Um “Bairro de Casas Económicas”: 
O Bairro de Nossa Senhora da Conceição (1949)
A 19 de Abril de 1945, como resposta a uma solicitação da Câmara Municipal 
de Setúbal para se construírem 220 moradias, foi publicado o Decreto-Lei 
nº 34:512 com o intuito de “debelar a grave crise de habitação da classe média que 
presentemente se verifica em Setúbal”78. O município foi autorizado a receber 
um empréstimo da Caixa Geral de Depósitos no valor de 3.500.000$00 
escudos para corresponder a 50% do investimento, uma vez que este era 
comparticipado pelo Estado através do Fundo de Casas Económicas. O 
artigo 1.º definia que as 220 habitações deveriam respeitar obrigatoriamente 
as seguintes classes e tipos – que correspondiam a dimensão, custos e nº de 
quartos79: classe A – tipo II = 88; classe A – tipo III = 44; classe B – tipo I = 11; 
classe B – tipo II = 44; classe B – tipo III = 33. 
Já em plena fase de construção saiu, a 14 de Junho de 1948, o Decreto-Lei nº 
36:913 que alterou muito subtilmente este esquema, reduzindo de 11 para 10 
as moradias de tipo I de classe B e aumentando de 33 para 34 as habitações de 
tipo III de classe B. Segundo a planta «Bairro de Casas de Económicas de Setúbal 
- Planta de Conjunto – Alteração» (escala 1:500), de 1946, estas alterações já 
estariam previstas, apresentando os seguintes dados: classe A - 132 moradias 
divididas em tipo II (88 Moradias) e tipo III (44); classe B – 88 moradias dividia 

78  Decreto-Lei nº 34:512 in Diário do Governo nº 84, I Série, de 19.04.1945, p. 273.
79  Há que reforçar que os apartamentos de classe A – tipo II eram os mais pequenos e baratos em contraponto 
com as habitações de classe B – tipo III.

Fig. 7 Visita do Ministro de Obras Públicas de Espanha ao Bairro Presidente Carmona (14.06.1948). Fonte: 
AR0319266 | Colecção Américo Ribeiro | Arquivo Fotográfico Américo Ribeiro. SMBM | DCED | Câmara Mu-
nicipal de Setúbal
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em tipo I (10), tipo II (44) e tipo III (34)80. É importante destacar que estas 
220 casas económicas foram estabelecidas “em condições idênticas às estabelecidas 
no decreto-lei n.º 33:278, de 24 de Novembro de 1943, para os agrupamentos de Lisboa e de 
Almada”81. Os custos foram substancialmente aumentados para 6.500.000$00 
para cada entidade fazer face aos novos encargos da edificação. Numa reunião 
camarária foi proposto que o respectivo presidente obtivesse plenos poderes 
para negociar o empréstimo e outorgar o contrato, respeitando os princípios 
definidos pela mais recente legislação82. As minutas dos contratos para a 
construção das moradias deste bairro foram aprovadas por Oliveira Salazar, em 
Conselho de Ministros, a 11 de Janeiro de 194683 e a 25 de Novembro de 194884. 
O arquitecto vencedor do concurso para o «Bairro de Casas Económicas» 
foi Alberto Manuel Barbosa Pereira da Cruz (1920-1990)85, funcionário da 
Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais do Ministério das 

80  DGPC/IGAP, Direção de Habitação de Lisboa, Processos relativos ao «Bairro de Casas Económicas da 
Nossa Senhora da Conceição em Setúbal».
81  Decreto-Lei nº 36:913 in Diário do Governo nº 136, I Série, de 14.06.1948, pp. 507-508.
82  ADSTB, Fundo da C.M. de Setúbal, Cx. 61, Livro de Actas da C.M. de Setúbal nº 43 (1948), Acta da Reunião 
Ordinária da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Setúbal, 25.06.1948, p. 110.
83  ANTT, Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, Gabinete do Presidente, cx. 118, proc. 
930-71, nº 2, Ofício nº 8890 de 11.01.1946 enviado pelo Chefe do Gabinete da Presidência do Conselho de Mi-
nistros para o Chefe do Gabinete do Ministro das Obras Públicas e Comunicações.
84  Idem, Ofício nº 15.100 de 25.11.1948 enviado pelo Chefe do Gabinete da Presidência do Conselho de Mi-
nistros para o Chefe do Gabinete do Ministro das Obras Públicas.
85  Alberto Manuel Barbosa Pereira da Cruz nasceu no Porto e formou-se em Arquitectura na Escola de Belas 
Artes do Porto em 1943. Em 1944 integra a Direcção de Serviços de Construção da Direcção Geral dos Edifícios 
e Monumentos Nacionais (DGEMN) onde permaneceu até 1987. Entre as principais obras a seu cargo há que 
destacar a FIL (Feira das Indústrias de Lisboa), o Museu do Caramulo, os Mercados Municipais de Cascais e 
de Carcavelos ou os Hotéis Cidadela ou Grão Vasco. Ana Catarina Teixeira da Silva, Património Cultural da 
Universidade de Lisboa: Levantamento e contributo para a sua valorização, Trabalho de Projecto de Mestrado 
em Museologia, FCSH/NOVA, 2012, Lisboa, p. 26.

Fig. 8 Obras de construção do Bairro de Casas Económicas (06.01.1949). Fonte: AR03171746| Colecção Américo 
Ribeiro | Arquivo Fotográfico Américo Ribeiro. SMBM | DCED | Câmara Municipal de Setúbal
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Obras Públicas, instituição aliás que ficou directamente encarregue pela obra. 
A equipa em torno desta construção revela a simbiose de diferentes grupos 
em torno de um esforço conjunto86.
Do ponto de vista legal estes apartamentos estavam abertamente destinados 
a responder, tal como se observa no decreto-lei, às necessidades da classe 
média. Neste quadro seguiu Miguel Rodrigues Bastos, edil setubalense, no 
capítulo V do «Relatório da Gerência» do município de 1948 - «O Problema 
da Habitação» -, sublinhando que a “entrada em funcionamento deste bairro 
[Bairro de Casas Económicas] vai trazer profundo benefício à classe média, pois além 
do importante número de famílias que ali se vai instalar, isto provocará um movimento 
habitacional no centro da cidade”87. Consequentemente iria ser possível estabilizar 
o preço das rendas.
Este relatório transmite, ainda, um pequeno conjunto de dados relevante para 
a reconstrução da memória deste bairro. Em primeiro lugar podemos realçar 
o investimento nas redes de iluminação e de saneamento públicas e na escola 
primária oficial do «bairro de casas económicas»88. Segundo a mesma fonte, 
neste último caso, a inauguração do estabelecimento de ensino contou com a 
presença do Subsecretário de Estado da Educação Nacional. Em homenagem 

86  As firmas «Vitorino M. Rodrigues» (1ª fase), de Setúbal, e a «Martins Júnior» (2ª fase), de Lisboa, foram as 
construtoras. Eng.º Gomes da Silva - Director Geral dos DGEMN; Eng. Humberto Mendes – Chefe dos Servi-
ços das Casas Económicas; Eng. Velasco Martins; Eng. Vasco de Almeida Garrett – Director de Obras; Eng. Câ-
mara Pestana – Chefe dos Serviços Urbanos da C.M.S. “O Novo Bairro Económico – O ‘record’ da Construção 
Nacional” in O Setubalense, 10.12.1949, p. 2. 
87  Câmara Municipal de Setúbal, Relatório da Gerência de 1948, Escola Tipográfica do Orfanato Municipal Pre-
sidente Sidónio Pais, Setúbal, 1950, p. 59.
88  Câmara Municipal de Setúbal, op. cit., pp. 71-73.

Fig. 9 Vista panorâmica do Bairro de Casas Económicas (15.12.1949). Fonte: AR03173059| Colecção Américo 
Ribeiro | Arquivo Fotográfico Américo Ribeiro. SMBM | DCED | Câmara Municipal de Setúbal
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póstuma a Olga de Morais Sarmento, por falecimento recente, a praça criada 
no final do «bairro de casas económicas» ficou com o seu nome, por decisão 
unânime, na reunião camarária de 23 de Dezembro de 194889.
O ano de 1949, data de inauguração do bairro de Nossa Senhora da Conceição, 
foi marcado, por um lado, pelas festividades em torno da celebração do VII 
centenário do foral atribuído à cidade e pela reeleição de Miguel Rodrigues 
Bastos para liderar os destinos do município90. Por outro foi caracterizado 
pelo incremento substancial das dificuldades económicas da região, tendo a 
edilidade apresentado resultados muito piores do que em 1948 em virtude da 
redução da «almofada» decorrente do ano económico anterior e do “grande 
esforço financeiro que o Município vem fazendo para concluir os trabalhos de urbanização 
dos novos bairros, onde vão despendidos muitos milhares de contos, em parte recuperáveis 
pelas comparticipações e subsídios do Estado, mas cujo desembolso, em dados momentos, 
tem provocado graves dificuldades de tesouraria à Câmara”91. Para as obras realizadas 
foram gastos, em 1949, 6.912.168$51 escudos, nas novas 80 moradias em 
redor do «Bairro Presidente Carmona» (515.928$93), na urbanização do 
«Bairro de Casas Económicas» (1.709.289$97), no novo matadouro e no 
novo abastecimento de água para a cidade.92 Do mesmo modo, a crise 
nacional e internacional alicerçou-se aos contínuos obstáculos vividos pelo 
sector piscatório que se sentia cada vez mais em apuro em face da redução 
da sardinha na costa. A Câmara Municipal de Setúbal conseguiu recuperar 
alguns dos valores investidos um pouco antes e depois da inauguração deste 
bairro, nomeadamente por trabalhos de terraplenagens e saneamento 
(412.721$15)93 e por prestações a receber por parte do Serviço de Construção 
de Casas Económicas do DGEMN (573.300$00)94.
Passemos agora à descrição e reflexão em torno da inauguração deste novo 
bairro setubalense, que ainda hoje resiste. No feriado de Nossa Senhora da 
Conceição, a 8 de Dezembro de 1949, Setúbal recebeu a visita do Ministro das 
Obras Públicas e do Subsecretário de Estado das Corporações e Previdência 
Social para se inaugurar o «Bairro de Casas Económicas» em honra daquela 
santa, tendo o comércio sido obrigado a encerrar às 13h00. O Setubalense, 
que efectuou muito menos propaganda deste evento do que aquando do 
«Bairro Presidente Carmona», - o que é bem revelador na compreensão de 
que importava conquistar e manter a confiança das classes trabalhadoras – 

89  Idem, pp. 141-143.
90  Miguel Rodrigues Bastos foi reeleito para o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, tendo 
sido “grandemente sufragado”. “O Acto Eleitoral de Ontem” in O Setubalense, 14.11.1949, p. 2.
91  Câmara Municipal de Setúbal, Relatório da Gerência de 1949, Escola Tipográfica do Orfanato Municipal Pre-
sidente Sidónio Pais, Setúbal, 1950, p. 9.
92  Idem, p. 41.
93  ANTT, Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, Gabinete do Presidente, cx. 118, proc. 
930-71, nº 2, Ofício nº 246 de 13.04.1949 enviado pelo Chefe do Gabinete do Ministério das Obras Públicas para 
o Chefe de Gabinete da Presidência do Conselho de Ministros.
94  Idem, Ofício nº 219 de 05.04.1950 enviado pelo Chefe do Gabinete do Ministério das Obras Públicas para o 
Chefe de Gabinete da Presidência do Conselho de Ministros.
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começou por reforçar “Setúbal tinha imensa necessidade de ir limpando a cidade dos 
casinhotos que a infestam, das verdadeiras capoeiras que existem por vários pontos e que 
nem para animais servem, quanto mais para seres humanos.”95

No jornal do dia seguinte à inauguração encontra-se o relato da sucessão 
de eventos desta comemoração. Uma multidão, tal como testemunham as 
reportagens fotográficas de Américo Ribeiro, deu vida e cor ao momento. 
A companhia da G.N.R. fez a guarda de honra de entrada no bairro para o 
Ministro das Obras Públicas e para o Subsecretário de Estado das Corporações: 
“À chegada do Sr. Ministro, o clarim da GNR tocou sentido e o titular da pasta das Obras 
Públicas passou em revista à guarda de honra, que depois, desfilou em continência (…) 
As fitas do bairro tinham as cores das armas de Setúbal e de Portugal”96. Entre outras 
figuras presentes há que realçar a do comandante da P.S.P., do Governador 
Civil do Distrito de Setúbal e do edil setubalense.
Após o corte da fita dirigiram-se ao fundo da rua onde estava uma tribuna com 
guarda de honra dos bombeiros municipais e de diversos porta-estandartes 
de organismos locais. No palco, o Eng.º Gomes da Silva leu o auto de entrega, 
posse e inauguração do bairro e, em seguida, tomou a palavra Miguel Rodrigues 
Bastos. Com um cariz profundamente propagandístico e substancialmente 
diferente do interno na Assembleia Nacional, este salientou que as 700 novas 
casas em Setúbal eram, também, fruto da obra “em que o Governo gastou cerca de 
30.000 contos, numa acção construtiva para os trabalhadores de Portugal, continuando 
a obra de projeção social em prol dos que trabalham, oferecendo-lhes um lar modesto, mas 
digno.”97 
Segundo a mesma edição do periódico, o Ministro das Obras Públicas 
salientou o facto das 750 casas representarem um recorde da construção 
nacional em todo o país o que, no seu entender, revelava a clara procura 
de protecção social do Estado Novo em Setúbal. Por fim, o Subsecretário 
de Estado das Corporações optou por, para além de evocar efusivamente a 
obra de Oliveira Salazar e de Óscar Carmona, declarar que a cidade poderia 
facilmente servir de modelo na política habitacional do governo, tendo em 
vista os 4 grupos de construções (Bairro Presidente Carmona, Bairro de 
Casas Económicas, Bairro dos Pescadores e casas a cargo da Federação das 
Caixas de Previdência). Encerrada a sessão, visitaram o interior de algumas 
habitações e o programa festivo terminou com um jantar no restaurante do 
Club Naval.
Tal como na imprensa, também nas actas da C.M. de Setúbal as referências ao 
Bairro da Nossa Senhora da Conceição, por comparação ao Bairro Presidente 
Carmona, são muito reduzidas. Apenas foi possível encontrar, além de 
conteúdos orçamentais, uma proposta do Presidente da Comissão Municipal 

95  “Em Setúbal inaugura-se amanhã um Bairro Económico” in O Setubalense, 07.12.1949, p. 1.
96  “O Novo Bairro Económico – O ‘record’ da Construção Nacional” in O Setubalense, 10.12.1949, p. 1.
97  Ibidem.
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de Turismo para que o ministro visitasse o forte de S. Filipe. “A Câmara 
conheceu a vantagem da sugestão”98, mas foi rejeitada. 
Como ponto de referência final deste grupo de moradias, as habitações deste 
bairro foram alvo de obras de reparação a cargo da mesma Direcção-Geral 
dos Edifícios e Monumentos Nacionais nos anos de 1966 e 1967, tendo ficado 
responsável o empreiteiro Avelino José Lourenço Ribas99. Já antes, entre 1958 
e 1965, tinham sido efetuadas obras de “grande vulto” em cerca de 1/3 das 220 
moradias que constituíam o bairro, sendo 50% comparticipadas pelo Fundo 
de Desemprego. Foram levadas a cabo pelo extinto Serviço de Construção de 
Casas Económicas da D.G.E.M.N.100 
Quanto a este bairro resta salientar a importância que a construção do 
mercado, na rua do Morgado de Setúbal, entre 1959 e Maio de 1961, foi um 
importante momento na história desta zona da cidade. O painel de cerâmica 
de Luciano dos Santos, alusivo a atividades profissionais locais, ainda hoje 
marca a paisagem do bairro.101 

98  ADSTB, Fundo da C.M.S., Cx. 62, Livro de Actas da C.M. de Setúbal nº 46 (1949), Acta da Reunião Ordinária 
da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Setúbal, 06.12.1949, pp. 169v-170v.
99  Decreto-Lei nº 47:421 in Diário do Governo nº 299, I Série, de 27.12.1966, p. 2334.
100  Direcção-Geral do Património Comum/Inspecção-Geral da Administração Pública (DGPC/IGAP) [Forte 
de Sacavém], Direção de Habitação de Lisboa, Processos relativos ao «Bairro de Casas Económicas da Nossa 
Senhora da Conceição em Setúbal», UD 5725, Ofício de 06.07.1973 do 1º Oficial da Secção de Património do 
Fundo do Fomento da Habitação do Ministério das Obras Públicas para o Chefe de Divisão de Património e 
Contencioso do mesmo departamento.
101  Alberto Pereira e Madureira Lopes, op. cit., Estuário, Setúbal, 2012, p. 91.

Fig. 10 Inauguração do Bairro de Casas Económicas – Ministro das Obras Públicas visita o espaço. (08.12.1949). 
Fonte: AR5865_1| Colecção Américo Ribeiro | Arquivo Fotográfico Américo Ribeiro. SMBM | DCED | Câmara 
Municipal de Setúbal
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Considerações Finais
O programa de «casas económicas» representou a primeira grande tentativa 
de constituir uma solução para o problema habitacional no nosso país. 
No entanto, longe de pretender ser simplesmente uma solução social e 
urbanística, as casas económicas serviram igualmente de instrumento político 
que ambicionava criar uma classe de proprietários que suportassem o regime. 
Esta instrumentalização política fez-se notar igualmente em Setúbal, cidade 
com graves problemas de habitação devido à sua evolução demográfica e 
desenvolvimento industrial desde finais do século XIX. Ainda que a questão 
da habitação dos grupos sociais mais desfavorecidos fosse reconhecida pelas 
entidades competentes, permitindo a concretização de um «bairro para 
famílias pobres», as escolhas recaíram, em simultâneo, na tentativa de criar 
bairros que inserissem estratos médios e de funcionalismo público, deixando 
grande parte da população setubalense sem qualquer tipo de auxílio. Como 
nota Carlos Vieira de Faria: “Nos anos 40 e 50 foram construídos os bairros económicos 
da Conceição, Afonso Costa (ex-Carmona) e Pescadores. Contudo, esta intervenção do 
Estado Novo foi insuficiente para fazer face à escassez de habitação e de equipamento 
coletivos e à descida do nível das condições de habitação.”102 

Avaliando o caso dos bairros «Presidente Carmona» e de «Casas Económicas 
Nossa Senhora da Conceição» e o seu enquadramento na política nacional 
podemos concluir que, apesar do programa de «casas económicas» ter 
inaugurado uma nova forma de enfrentar um problema que assolava o país 
desde fins do século XX, acabou por ter uma maior preponderância enquanto 
instrumento político e ideológico do que necessariamente social com eficácia 
abrangente. Representou um relevante passo na resolução de um crónico 
problema, mas não mais que isso. 
Esta parece ser a conclusão dada pelo Presidente da Câmara Municipal 
de Setúbal da época, Miguel Rodrigues Bastos, aquando da sua primeira 
participação pública na Assembleia Nacional enquanto deputado, e bem 
revelador do profundo contraste entre o discurso propagandístico público 
e uma voz ligeiramente crítica no interior de uma das casas do regime. 
Para além de descrever que a construção dos dois bairros estudados não foi 
suficiente para resolver o problema da habitação, aproveita o ensejo para 
sublinhar diversas imperfeições da execução política, nomeadamente o real 
acesso às habitações, tendo em conta as suas rendas, a necessidade de obter 
tipos de construções mais baratas ou o Estado Central representar 75% do 
investimento, retirando peso às autarquias: “Setúbal, depois de grande esforço 
feito neste problema, realizado aliás, com grave risco do necessário equilíbrio das finanças 
do seu Município, ficou – segundo elementos seguríssimos fornecidos pelos esplêndidos 
serviços sociais que ali funcionam – com 1:233 barracas, onde habitam mais de 5:000 

102  Carlos V. Faria, “Setúbal – Cidade Industrial” in Setúbal na História, LASA, Setúbal, 1990, pp. 64-65
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pessoas em condições verdadeiramente precárias (…) O agregado familiar que pode pagar 
as rendas entre 215$ e 445$ (…) recebe uma profunda melhoria (…)  mas não é este o que 
vive nas piores condições de habitabilidade. O problema em relação ao modesto operário 
dos nossos mais importantes centros industriais é que necessita duma presença mais viva 
da actividade da nossa revolução neste sector”103.
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“CASAS EVOLUTIVAS” NO BAIRRO DO CASTELO VELHO,  
EM SETÚBAL

Pedro Marques Alves 
investigador independente

Nota introdutória
Em 2003, a propósito de um trabalho académico, fiz uma primeira aborda-
gem ao Bairro do Castelo Velho / Grito do Povo, em Setúbal. Nesse ano, ainda 
estudante, a propósito de um trabalho feito com um colega – Miguel Maga-
lhães – fizemos um conjunto de entrevistas ao Eduardo Silva, Presidente da 
Associação de Moradores em 1974, e, à Arquitecta Conceição Redol, autora 
do projecto das fases II e III do Bairro do Castelo Velho / Grito do Povo. So-
bre este trabalho, tive a oportunidade de escrever um breve texto na Revista 
Cubo, em 2008.
As entrevistas incidiram sobre a participação da população no projecto e so-
bre o processo de construção visto nas duas perspectivas, do projectista e da 
população. Entre os vários aspectos referidos, a Arquitecta Conceição Re-
dol mencionou o desenvolvimento de “tipologias evolutivas, que permitiam 
acrescentar área à casa”.
O convite da LASA para o Colóquio Património Arquitectónico Civil de Setúbal e 
Azeitão constituiu uma oportunidade de, passados 15 anos desta entrevista, 
explorar este tema que em 2003 não se enquadrava no trabalho desenvolvido. 
Nesse sentido, o presente texto não pretende contar exaustivamente a histó-
ria do programa SAAL ou da sua implantação bairro do Castelo Velho, para 
esse efeito existem aliás contributos bibliográficos de referência.
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É pretensão deste texto, fazer uma reflexão sobre a implantação de soluções 
evolutivas e, verificar se a ocupação por parte dos moradores promoveu a evo-
lução prevista no projecto. Para o efeito, contribuem a análise dos contrastes 
entre hoje (2018) e a época do projecto (1975).
Por limitação de tempo optou-se por, exclusivamente, fazer a análise do aglo-
merado de casas correspondentes à fase II do Bairro do Castelo velho, sito na 
esquina entre a Rua Nossa Senhora da Arrábida e o Largo Aquilino Ribeiro.

Contexto Histórico
Entre o dia 26 de Abril e o dia 9 de Maio de 1974 foram ocupadas cerca de 2000 
casas em Lisboa. Nessas primeiras semanas após a Revolução as reivindica-
ções e os movimentos populares eram de tal ordem que, cedo, a questão do 
défice habitacional entrou na ordem do dia.
Até então, o tema da habitação era debatido pelos profissionais da área, so-
bretudo entre os autores dos diferentes projectos que - no âmbito dos Gabi-
netes Técnicos de Habitação e dos Bairros Camarários - produziam soluções. 
Na época, o tema da habitação era central na prática da arquitectura, com os 
escritórios do Arquitecto Nuno Teotónio Pereira, em Lisboa, e do Arquitecto 
Nuno Távora, no Porto, a terem um papel de destaque, quer nos projectos de-
senvolvidos, quer na participação em colóquios; mas, é a partir do 25 de Abril 
de 1974 que o debate se alarga a outros intervenientes.
A Revolução dos Cravos inaugura um forte debate cívico1 em torno do “direi-
to à habitação”, o que traria uma série de políticas de apoio à construção de 
novos bairros. Em 1974, este processo começa com o SAAL (Serviço de Apoio 
Ambulatório Local).

1  GRANDE, Nuno in Os Universalistas: guia de exposição, Casa da Arquitectura, pag. 45.

Figura 1 Bairro do Castelo Velho, perspectiva da Rua N. S. Arrábida (Abril de 2018)
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O primeiro Governo Provisório toma posse a 15 de Maio de 1974, e com ele, 
o novo Secretário de Estado da Habitação e Urbanismo, o Arquitecto Nuno 
Portas, que, ao longo da década de 1960 e início da década de 1970, através 
do trabalho desenvolvido no escritório do Arquitecto Nuno Teotónio Pereira, 
onde era sócio, e, através da investigação desenvolvida no Laboratório Nacio-
nal de Engenharia Civil (LNEC), tinha adquirido um conhecimento profun-
do da situação nacional e das soluções em marcha noutros países.
Para a solução do SAAL contribuem ainda as movimentações populares, as 
tendências sociais e políticas, e, os encontros e debates de profissionais que, 
naqueles primeiros meses após a revolução, cedo começaram a pedir “estru-
turas de Estado menos burocráticas”, que pudessem “proporcionar uma par-
ticipação efectiva por parte da população, orgãos e entidades locais”.2 
A 31 de Julho de 1974, é elaborado um despacho conjunto do Ministro da 
Administração Interna, Manuel da Costa Brás, e do Secretário de Estado 
da Habitação e do Urbanismo, Nuno Portas, que institui a organização “de 
um corpo técnico especializado, designado Serviço de Apoio Ambulatório 
Local (SAAL) para, através de Câmaras Municipais, apoiar as iniciativas das 
populações mal alojadas no sentido de colaborarem na transformação dos 
próprios bairros, investindo os próprios recursos latentes e, eventualmente 
monetários”3.
O despacho foi promulgado a 6 de Agosto e definia um conjunto de princí-
pios4 e condições para participação no programa SAAL:
a) O princípio da organização social da procura; que ditava que a iniciativa 
tinha de partir dos moradores. A autogestão era incentivada enquanto forma 
de dinamizar a evolução de grupos populacionais, à partida, marginalizados 
pela sua situação.
b) O princípio da preferência pela manutenção das localizações; o que evitava 
a especulação imobiliária sobre o solo e permitia aos moradores a manuten-
ção das referências urbanas e das relações de vizinhança.
c) O princípio da autonomia na gestão do projecto; as populações organiza-
das tinham autonomia na elaboração do programa, engenharia financeira, 
participavam nas opções tipológicas do projecto, etc., o que, desde cedo, ga-
rantia o vínculo entre os moradores e a obra.
d) O princípio da incorporação de recursos próprios; que era motivado pela 
ideia de que quantos mais recursos as populações investissem na obra, maior 
seria o sentimento de apropriação em relação à casa e ao bairro. O investi-
mento poderia acontecer na forma de mão-de-obra, ou, de aforro monetário 
complementar aos fundos públicos.

2  BANDEIRINHA, António: O Processo SAAL, Imprensa da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2007, p. 111.
3  BANDEIRINHA, António: O Processo SAAL, Imprensa da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2007, p. 119.
4  BANDEIRINHA, António: O Processo SAAL, Imprensa da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2007, p 121-122



436

e) O princípio da descentralização; colocar técnicos a trabalhar directamente 
com as populações favoreceria uma distribuição mais equitativa de técnicos 
pelo país, o que apoiaria o desenvolvimento do território.
f ) O princípio da iniciativa experimental; ou seja, a ideia de que o SAAL pre-
tendia criar novas perspectivas, rever e regular práticas existentes num pro-
cesso de auto-evolução e não de constante ruptura com o passado.
Ao abrigo do programa SAAL, em Dezembro de 1975, existiam já mais de 120 
operações em curso e alguns dos bairros construídos ganharam visibilidade 
nacional e internacional. Entre eles, os Bairros da Malagueira, em Évora e o 
Bairro da Bouça, no Porto, desenhados pelo Arquitecto Siza Vieira; o Bairro 
do Casal das Figueiras, em Setúbal, desenhado pelo Arquitecto Gonçalo Byr-
ne; o Bairro da Quinta das Fonsecas, em Lisboa, desenhado pelo Arquitecto 
Hestnes Ferreira; ou, o Bairro da Aldeia da Meia Praia, desenhado pelo Ar-
quitecto José Veloso, e sobre o qual foi feito o documentário “Índios da Meia 
Praia”, de António Cunhal Telles, imortalizado pela música “Os Índios da 
Meia Praia”5 de José Afonso.

O Bairro SAAL do Castelo Velho
Após a Revolução, Setúbal foi uma das áreas onde mais se debateram e expe-
rimentaram soluções de realojamento social de diversos âmbitos e escalas: 
intervenções directas do Estado por contrato com empresas de construção, 
a constituição de cooperativas de habitação, e, a formação de Associações de 
Moradores no âmbito do programa SAAL.6

Quando se dá a Revolução o bairro do Castelo Velho é um aglomerado de 
barracas em torno e sobre o Forte de S. Luís Gonzaga, em Setúbal. O bairro 
formou-se na década de 1950 e, em 1974, contavam-se cerca de 70 barracas 
que albergavam 235 pessoas, na maioria pescadores, operárias conserveiras, 
vendedores ambulantes, pedintes, muitos desempregados, pedreiros, serven-
tes e mulheres a dias.7

O retrato social era de uma miséria extrema abrigada por uma estrutura cons-
truída igualmente precária: as barracas eram constituídas por barrotes de 
madeira forrados a contraplacado, chão de terra batida (as melhores barra-
cas com chão de barro ou cimento), os telhados eram em ripado de madeira 
com telha ou zinco. A iluminação era com velas ou candeeiros de petróleo. Os 
fogões eram a petróleo e, no Inverno, o aquecimento era uma “lareira” feita 
numa bacia no interior da barraca.8

A Associação de Moradores forma-se após o 25 de Abril e integra o programa 
SAAL. O Bairro do Castelo Velho / Grito do Povo acabaria por ser o único em 

5  “Os Índios da Meia Praia”, tema musical de José Afonso, do albúm Com as Minhas Tamanquinhas, 1976.
6  GRANDE, Nuno in Os Universalistas: guia de exposição, Casa da Arquitectura, pag. 50
7  PINHO, Jaime: Fartas de Viver na Lama, Edições Colibri, s.l., 2002, pag. 75
8  PINHO, Jaime: Fartas de Viver na Lama, Edições Colibri, s.l., 2002, pag. 79 - 80.
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Setúbal, e um dos poucos no país, que recorreu à autoconstrução.9 Na Fase I 
e Fase II, foram os próprios moradores a mão-de-obra com que se ergueram 
as suas casas.
A Fase I foi feita com o Arquitecto Manuel Salgado, e as Fases II e III com a 
Arquitecta Conceição Redol. 
As soluções tipológicas reflectem a alteração do projectista. A Fase I é com-
posta por casas térreas com uma ocupação urbana linear, a Nascente da Rua 
Santiago. As fases II e III são compostas por casas de dois pisos organizadas 
em dois aglomerados distintos. A fase II a cerca de 200m a Nascente do Forte, 

9  PINHO, Jaime: Fartas de Viver na Lama, Edições Colibri, s.l., 2002, pag. 92.

Figura 2 Planta de Localização
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junto ao Largo Aquilino Ribeiro; e, a fase III na encosta Nascente do Forte, a 
Poente da Rua Santiago.
No sentido de identificar as “tipologias evolutivas” referidas pela Arquitecta 
Conceição Redol, consultei o Arquivo Municipal de Setúbal, onde foi possível 
recolher, em formato digital, um desenho de distribuição de redes de Águas e 
Esgotos com as plantas das casas. 

O aglomerado da Fase II – a que esta comunicação se refere – caracteriza-se 
por um conjunto de moradias em banda, assentes num terreno inclinado no 
sentido Norte-Sul. O conjunto caracteriza-se por duas fileiras paralelas com 
moradias expostas a Nascente e Poente, e no topo Norte, duas casas com ex-
posição Norte-Sul. Estas duas casas fecham o estreito pátio em torno do qual 
o conjunto se organiza. Todas as casas são de dois pisos, rebocadas, e, maiori-
tariamente, estão pintadas de azul. 

Neste conjunto foram identificadas quatro tipologias, e, através do desenho 
das mesmas confrontadas com a realidade construída hoje observável (2018), 
foi igualmente possível perceber o “espaço de reserva” para a evolução tipo-
lógica.

As quatro tipologias, aqui nomeadas por ordem numérica apresentam solu-
ções de acrescento volumétrico ao nível do piso térreo. A solução de projec-
to, em todas as tipologias, é garantir que o “espaço de reserva” se encontra 
debaixo de um volume do piso superior, garantindo à partida a proteção da 
cobertura e a segurança estrutural conferida pela laje entre pisos.
Observando-se os desenhos na Figura 03, observa-se que a Tipologia 01 é um 
T2, a Tipologia 02 é um T3 e a Tipologia 04 é um T4. Estas três têm a possibi-
lidade de se lhes acrescer mais um compartimento. A Tipologia 03 é um T3 
com a possibilidade de se lhe acrescer mais dois compartimentos.
Uma das carecterísticas gerais da distribuição funcional destas casas é a lo-
calização das zonas de águas (Cozinhas e Instalações Sanitárias) de um dos 
lados das diferentes tipologias. Em todas observa-se a existência de uma pa-
rede central que divide a casa em vãos desiguais. No vão menor - na Figura 03, 
do lado direito das plantas - localizam-se as Cozinhas, Instalações sanitárias, 
Arrumos e os Quartos menores; no vão maior - da Figura 03, do lado esquerdo 
das plantas - localizam-se as Salas, Escadas e, no piso superior, os Quartos 
maiores.
As axonometrias presentes na Figura 03 representam as diferentes tipologias 
vistas nos seus alçados principais e posteriores. Os volumes destacados repre-
sentam a volumetria adicionável à casa original. 
A distribuição das tipologias no aglomerado urbano foi, de Norte para Sul, 
feita por ordem crescente de número dedivisões. As Tipologias T2+1 e T3+1 
estão localizadas no conjunto Noroeste e as Tipologias T3+1+1 e T4+1 estão 
localizadas no conjunto Sudeste do aglomerado da Fase II (ver Figura 09).
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Figura 3 Tipologias identificadas na Fase II
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Evolução tipológica: porquê evoluir?
Existe uma noção tradicional de que a compartimentação da casa, ou o nú-
mero de divisões, deve a sua definição ao número de pessoas que compõe um 
agregado familiar. Que, por exemplo, a uma família constituída por um casal 
com dois filhos corresponderá uma tipologia T3; ou, que a uma família cons-
tituída por um casal sem filhos, corresponde uma tipologia T1.
O tema musical Sémen, dos Xutos & Pontapés, nos versos “Será menino ou me-
nina? Ao pai pouco importa. É mais um anexo.”10 reflecte – a meu ver, num retrato 
social propositadamente irónico face às responsabilidades da paternidade – 
essa noção simplista quanto à fórmula de composição do programa da casa. 
A “casa” é mais que uma resposta ao número de moradores existentes ou pre-
vistos.
A compartimentação da casa, quer na distribuição das funções, quer no 
número de divisões está directamente relacionada com as necessidades es-
pecíficas de cada agregado familiar, podendo estas necessidades estar mais 
relacionadas com as actividades que os moradores desenvolvem na casa, do 
que com o número de quartos disponíveis por morador. Por outras palavras, a 
satisfação residencial pode decorrer de aspectos funcionais mais elaborados 
do que a atribuição do número de quartos em função do número de camas.
A “satisfação residencial”, aliás, não advém exclusivamente da qualidade do 
fogo. Advém da relação urbana entre os moradores e o seu contexto. É dessa 
relação que resultam certos aspectos da qualidade de vida dos moradores: “o 
aumento do tempo livre, redução do tempo de transporte, melhoria da qua-
lificação, ou, o incremento da participação comunitária.”11 Ou seja, a casa, e a 
nossa relação com ela não se extingue no limite das duas paredes exteriores. O 
contexto urbano tem um forte impacto na qualidade de vida dos seus habitan-
tes, sobretudo daqueles que, não se deslocando ao emprego, continuamente 
as habitam: os que trabalham a partir de casa, os desempregados, as donas-de-
-casa, as crianças, os adolescentes, os idosos, etc.12

Neste artigo, no entanto, debrucemo-nos exclusivamente sobre a casa, e so-
bre os aspectos que a tornam um “objecto evolutivo”, que tal como nós, se 
transforma ao longo dos tempos.
O tema da casa tem sempre um carácter inovador, sobretudo porque reflecte 
os estilos de vida do período da sua construção.13 Enquanto documento, o 
projecto da casa informa sobre a sua época e é, muitas vezes, uma proposta 
paradigmática, ou um manifesto de uma inovação desejada.14 

10  In “Sémen”, tema musical de Xutos & Pontapés, do albúm Xutos & Pontapés 78-82, Maio de 1982.
11  PORTAS, Nuno e DIAS, Francisco da Silva: Habitação Evolutiva in Arquitectura(s): Teoria e Desenho, Investigação 
e Projecto, FAUP Publicações, pag. 199.
12  MONTANER, Josep Maria e MUXI, Zaida: Habitar el Presente, Ministerio de Vivienda, Madrid, 2006, pag. 34.
13  MONTEYS, Xavier; FUERTES, Pere: Casa collage: un ensayo sobre la arquitectura de la casa, Editoria Gustavo Gili, 
Barcelona, 2001, pag. 112.
14  SUST, Xavier: La Vivienda Contemporánea, Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya – IteC, 
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Esta matéria torna-se particularmente interessante quando a evolução da 
inovação é considerada no projecto e na forma construída da casa. No que se 
refere à habitação, o princípio da evolução tipológica é o de anteceder uma 
evolução social: se nós vamos evoluir, as nossas casas também vão.
Neste sentido, há que compreender o conjunto de evoluções a que a “casa” 
tem de responder: os diferentes ciclos de vida dos moradores, os potenciais 
diferentes moradores do mesmo modelo (mesma tipologia), a evolução da 
sociedade ao longo dos tempos, a evolução tecnológica, etc.
As necessidades funcionais da habitação evoluíram ao longo dos tempos. Esse 
é um dos indicadores que nos permite distinguir as sociedades dos vários pe-
ríodos históricos. Se tomarmos como exemplo, a produção de casas no último 
século, encontramos diferenças assinaláveis nas necessidades habitacionais 
de 1918 e de 2018.
Mesmo observando a produção bibliográfica em períodos mais curtos, as 
diferenças são assinaláveis. Por exemplo, as considerações feitas no estudo 
O Problema das Casas Económicas, de 1948, por António Faria, e, as considera-
ções presentes no estudo Funções e Exigências de Áreas de Habitação, de 1969, por 
Nuno Portas.
O primeiro, elabora sobre a casa pouco mais que a necessidade de considerar 
três tipologias por Classe Económica e Classe Média, em função do número 
de filhos de cada sexo, por família15; o segundo, apoia-se na experiência e na 
evolução histórica dos modelos e antevê a necessidade de assegurar que as 
habitações resistem a uma “obsolência funcional prematura, adaptando-se por folga 
inicial e concepção apropriada a mais que uma geração de habitantes”16.
Se a produção bibliográfica recente não permite ainda indicar que livro se 
tornará referência sobre a descrição das exigências habitacionais contempo-
râneas, pode-se desde já identificar uma preocupação crescente com soluções 
construtivas mais amigas do ambiente, as quais, naturalmente acrescem a 
todo o restante conjunto de exigências e necessidades habitacionais já exis-
tentes.
Se observarmos os indicadores estatísticos, rapidamente concluímos que, en-
quanto sociedade, evoluímos; e, isso reflecte-se na forma como habitamos. 
O número de casamentos, o número de filhos que (à nascença) vivem com 
os dois pais, o número de idosos, ou, o número de pessoas a habitarem em 
agregados não tradicionais, sugerem que a sociedade está menos homogénea, 
e que, o parque habitacional teve que se adaptar a uma nova realidade e a 
novas famílias: famílias monoparentais, saída cada vez mais tardia de casa dos 
pais, partilha de casa com amigos, habitação individual, a casa como local de 
trabalho, etc.

2009, pag. 91.
15  FARIA, António: O Problema das Casas Económicas, Edições Cosmos, Lisboa, Maio de 1948, pag 24 e 25.
16  PORTAS, Nuno: Funções e Exigências de Áreas de Habitação, LNEC, Lisboa, Fevereiro de 1969.
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Não fomos só nós que mudámos. As nossas “coisas” também mudaram. A par-
tir da Revolução Industrial, na generalidade do programa da casa, tornou-se 
necessário introduzir novas “coisas”: electricidade, saneamento, instalações 
sanitárias, electrodomésticos, utensílios, etc. 
A velocidade de produção de novas “coisas” faz com que periodicamente – e 
nos últimos anos, em períodos cada vez mais pequenos – a evolução do pro-

Figura 04 - Dados Estatísticos (Fonte: www.pordata.pt)

Figura 05 - Família Tradicional & Sociedade Heterogénea (ilustração)
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grama funcional da casa se precipite perante os nossos olhos. Basta pensar no 
espaço que ocupava uma televisão na década de 1990 e no espaço que ocupa 
uma televisão hoje. Ou se preferirmos, no espaço que ocupava um computa-
dor nessa mesma década, e no espaço que o computador ocupa hoje, quer em 
dimensão, quer em número.
Estas alterações compreendem aspectos não só de ocupação espacial, mas 
também de relação espacial. O computador portátil com acesso à internet via 
wireless será o mais claro exemplo de como a relação com o trabalho se liber-
tou da limitação espacial do espaço do “escritório”.
Outros exemplos: A proliferação do telemóvel e o desaparecimento do “sítio” 
do telefone. O armazenamento da colecção musical no formato digital, e a 
substituição do espaço da aparelhagem por aparelhos mais pequenos e mais 
leves, facilmente transportáveis para qualquer divisão da casa.
São alterações simbólicas, porém significativas na relação que temos com os 
espaços, e como estes, enquanto circunstância, condicionam a forma como 
os habitamos.
A introdução de “coisas”, os desejos físicos e simbólicos dos moradores, a 
sociedade heterogénea em que nos tornámos, sugerem uma evolução social 
com consequências na forma da casa, ou pelo menos, na forma de a habitar. 
O Bairro do Castelo Velho, como todo o parque habitacional construído há 
mais de 30 anos, passou por este conjunto de alterações da sociedade. Sendo 
atípico, porque na sua forma inicial, previa-se a evolução tipológica, a ques-
tão que se coloca é: “Mudou? Os moradores fizeram uso do espaço disponível 
para a evolução das suas casas?”

O Bairro do Castelo Velho “hoje”
Por “hoje” entenda-se a data da comunicação feita no Colóquio Património 
Arquitectónico Civil de Setúbal e Azeitão, em Abril de 2018. Ou seja, importa com-
preender que os dados aqui apresentados correspondem à dinâmica de um 
bairro que foi autoconstruído, onde a experiência de autoconstrução dos 
moradores lhes confere a capacidade de alterarem a realidade construída em 
função das suas necessidades funcionais, as quais, naturalmente, se encon-
tram em constante evolução.
Em Abril de 2018, uma revisita ao bairro permitiu verificar a situação actual e 
o seu contraste com o projecto (1975). O levantamento feito confirma que a 
quase totalidade dos moradores usaram o espaço de reserva para a evolução 
tipológica das suas casas. Mas, não só. As tipologias cresceram para lá da evo-
lução prevista em projecto.
Não foi feito qualquer levantamento social dos agregados familiares que per-
mitam compreender as necessidades que forçaram o crescimento das tipolo-
gias: se as casas necessitavam de mais espaço de arrumos, se os agregados fa-
miliares cresceram, se o envelhecimento dos moradores forçou à necessidade 
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de quartos nos pisos térreos, se o trabalho a partir de casa forçou à criação de 
escritórios ou pequenas oficinas, etc. Qualquer uma destas hipóteses validou 
uma opção construtiva que, na maioria dos casos, foi a de tornar a casa maior.
Em algumas casas, a construção de novos volumes foi feita à semelhança 
do aspecto exterior do resto da casa, em alvenaria, rebocada pelo exterior e 
pintada de azul de acordo com resto do conjunto. Noutros casos, a pintura é 
inexistente ou díspar do resto do conjunto. Já nas situações em que os novos 
volumes não estavam previstos é difícil encontrar uma regra na forma ou nos 
recursos materiais utilizados. Nalguns casos, como o caso ilustrado na Figura 
09, a casa ganha uma forma, em tudo, díspar do restante conjunto.
Este aspecto, por um lado reflecte a capacidade desta população, outrora 
insolvente ou marginal, conseguir hoje – com instrumentos próprios – dar 
resposta à evolução das suas necessidades habitacionais. Por outro, lança o 
debate sobre a forma desta evolução quando, excedendo a forma prevista ou, 
por falta de regra no uso dos materiais, arrisca-se a desvirtuar a composição 
urbana do bairro. 
Ou seja, se se pode afirmar que neste bairro a evolução das exigências habi-
tacionais foram além do espaço disponibilizado pelo projecto, não podemos 
deixar de nos preocupar sobre a segurança estrutural e salubridade de algu-
mas destas soluções, as quais, mesmo respondendo a uma necessidade fun-
cional da casa, poderão constituir um problema construtivo a medio prazo.
Numa perspectiva optimista, este é um bairro evolutivo e com uma associação 
“de” e “entre” moradores, com provas dadas de mobilização e de construção, 
e portanto, até os aspectos que nos preocupam estão servidos de instrumen-
tos de autogestão e autoconstrução que capacitam o bairro da possibilidade 
de evoluir num sentido cada vez melhor.

Figura 6 e 7 Bairro do Castelo Velho, perspectiva do Largo Aquilino Ribeiro (06) e Perspectiva da Rua Grito do 
Povo (07) (Abril de 2018)
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Figura 8 Fase II do Bairro do Castelo Velho (esquemas)

Figura 9 Evolução de Tipologia (caso-de-estudo)
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Alexandra Trindade Gago da Câmara
Historiadora de Arte; doutorou-se em História de Arte Moderna na Univer-
sidade Aberta onde é Professora Auxiliar e vice-coordenadora do Mestrado 
em Estudos do Património. As suas áreas de investigação e ensino são as Artes 
Decorativas, o Património artístico dos séculos XVII e XVIII. É investigadora 
integrada do Centro de História da Arte e Investigação Artística (CHAIA) da 
Universidade de Évora e colaboradora do Centro de Investigação e Tecnolo-
gia das Artes - Universidade Católica. Escola das Artes – Universidade Católi-
ca Portuguesa – (CITAR) (Linha de Artes Decorativas) e da ARTIS - Instituto 
de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (linha 
Rede de Investigação em azulejo). 
Tem como principais áreas de trabalho os séculos XVII e XVIII nas Artes De-
corativas, Iconografia, Cenografia, Arquitetura civil e História Urbana, desta-
cando-se a Azulejaria. Neste âmbito tem publicado diversos estudos e livros e 
realizado conferências no estrangeiro e em Portugal.

Ana Cláudia Silveira
Ana Cláudia Silveira licenciou-se em História na Faculdade de Ciências So-
ciais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, em 1994, encontrando-se 
atualmente a preparar uma dissertação de doutoramento em História Medie-
val, desenvolvendo investigação sobre Setúbal sob orientação da Professora 
Doutora Amélia Aguiar Andrade.
É membro do Instituto de Estudos Medievais (FCSH/NOVA) e integra a equi-
pa da Cátedra UNESCO “O Património Cultural dos Oceanos”, que funciona 
sob coordenação do CHAM – Centro de Humanidades (FCSH/NOVA).
Desempenha funções como técnica superior na Câmara Municipal do Seixal 
desde 2000, onde tem desenvolvido investigação e projetos expositivos rela-
cionados com o Moinho de Maré de Corroios. Entre 2004 e 2006, coordenou 
o projeto internacional “Moinhos de Maré do Ocidente Europeu”, financiado 
pelo Programa Cultura 2000 da Comissão Europeia.
Tem publicado diversos artigos centrados na organização e desenvolvimento 
dos espaços litorais, na gestão territorial promovida pela Ordem Militar de San-
tiago nos seus domínios e na relação da instituição com outras esferas de poder.
Recebeu, em 2016, o Prémio de História Alberto Sampaio com o trabalho “La-
vrar o Mar: a dinâmica da produção de sal em Setúbal no contexto dos salga-
dos portugueses. Etapas de uma afirmação internacional” e, em 2017, foi-lhe 
atribuído o prémio Doutor José Silva Maltez do Centro de Investigação Pro-
fessor Doutor Joaquim Veríssimo Serrão (CIJVS) pelo ensaio “Testemunhos 
históricos sobre a evolução da linha de costa em Portugal”.
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Ana Duarte Rodrigues  
Ana Duarte Rodrigues é professora no Departamento de História e Filo-
sofia das Ciências da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. 
É investigadora do CIUHCT, e editora responsável pela revista Gardens & 
Landscapes, publicada pela Sciendo. É a investigadora principal do projeto 
‘Sustainable Beauty for Algarvean Gardens: Old Knowledge to a Better Fu-
ture’ (IF/00322/2014) e do projeto ‘Horto Aquam Salutarem: O uso eficaz da 
gestão da água nos jardins da Idade Moderna’ (PTDC/HAR-HIS/28627/2017), 
financiados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia.
Tem publicado extensivamente na área de jardins e paisagem sob a perspetiva 
da História das Ciências e da Tecnologia. 

Ana Lúcia Barbosa
Arquitecta, frequenta em 2015 o Curso de Doutoramento em Arquitectura do 
IST-Universidade de Lisboa. Em 1999 termina o Mestrado em Recuperação 
do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de Évora. Em 
1989 conclui a Pós Graduação no Curso de Patologia Reabilitação e Manu-
tenção de Estruturas e Edifícios, no IST. Em 1988 licencia-se em Arquitectura 
pela FA-UTL.
Actualmente desenvolve a actividade de Projectista de Arquitectura e de 
Coordenação de Projectos na Câmara Municipal de Lisboa onde foi galar-
doada em 2018 com o Prémio Nacional de Reabilitação Urbana, na categoria 
Impacto Social, com a obra de adaptação parcial do extinto Tribunal da Boa-
-Hora na Escola Maria Barroso, em 1998 com o 1º Prémio do INH e em 2001 
com a Menção do Júri, com as obras do PER do Bairro do Bom Pastor em 
Benfica, primeira e segunda fase de intervenção respectivamente. De 2001 a 
2003 encontrou-se requisitada ao IPPAR onde desenvolveu diversos Projectos 
de Salvaguarda do Património Arquitectónico. De 2002 a 2011 foi docente no 
Curso de Arquitectura do ISCTE-IUL, onde leccionou e coordenou discipli-
nas de Projecto de Arquitectura, do Mestrado em Reabilitação Urbana e Ar-
quitectónica e do Mestrado Integrado em Arquitectura.

António Cunha Bento
António Cunha Bento (n. 1946, Setúbal) possui o Curso Superior de Orga-
nização e Gestão de Empresas, desempenhou a sua actividade profissional 
nas áreas de Recursos Humanos e Financeira no ramo da indústria naval, tem 
prestado colaboração a várias publicações ligadas à região de Setúbal e é só-
cio de diversas associações da área cultural, integrando os Corpos Sociais da 
LASA – Liga dos Amigos de Setúbal e Azeitão, CEB – Centro de Estudos Bo-
cageanos, Associação Cultural Sebastião da Gama, Clube de Coleccionismo 
de Setúbal.
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É co-autor com João Reis Ribeiro, Imagens da Península da Arrábida no século 
XIX – O Panorama (1837-1868) e Archivo Pittoresco (1857-1868), LASA, 2004; com 
vários autores, Património Azulejar de Setúbal e Azeitão, LASA, 2008; com vários 
autores, Património Azulejar Religioso de Setúbal e Azeitão, Volume I, LASA, 2009; 
com Carlos Mouro e Horácio Pena, Domingos Garcia Peres um setubalense do co-
ração, LASA, 2012.

Bruno Ferro
Bruno Ferro (1977) é natural de Setúbal. Terminou, em 1999, o curso profis-
sional de fotografia, no Instituto Português de Fotografia, tendo-se especiali-
zado em seguida em conservação de fotografia antiga e preservação de cole-
ções fotográficas, tendo tido como mestre o especialista Luís Pavão. 
Trabalha no Arquivo Fotográfico Américo Ribeiro, do Serviço Municipal de Bi-
bliotecas e Museus da Câmara Municipal de Setúbal, desde o ano 2000, onde 
tem sido o responsável técnico pela gestão do projeto de conservação da sua 
coleção fotográfica. Desde 2006, acumula esta função com a coordenação e 
programação da Casa Bocage. Atualmente, encontra-se em fase de conclusão 
da licenciatura em Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 

Carlos Mouro
Frequentou o Curso de História (FLL). Desde há muito que tem interesse 
pela História Local, nomeadamente pela História de Setúbal. Tem publica-
dos alguns textos sobre o tema (individualmente ou em parceria). De entre 
esses destaca: Mouro, Carlos e Albérico Afonso Alho, “Linhas de evolução da 
indústria conserveira em Setúbal”, Estudos locais. Actas do 1.º Encontro de Estudos 
Locais do Distrito de Setúbal, Vol. 2, ESE/Instituto Politécnico de Setúbal, 1990, 
pp. 17-44; Mouro, Carlos e Horácio Pena, Para a história da iluminação pública em 
Setúbal, Setúbal, Universidade Popular de Setúbal, 1997; Mouro, Carlos e Ho-
rácio Pena, “Lugar de memória e símbolo de poder. A reconstrução do pelouri-
nho de Palmela em 1907”, in: Ernesto Castro Leal, Odília Castro Leal, Horácio 
Pena e Carlos Mouro, Da supressão à restauração do concelho de Palmela. Conjunturas 
e símbolos, Palmela, Grupo dos Amigos do Concelho de Palmela, 1998; Mouro, 
Carlos, “O Teatro Bocage”, página do Centro de Estudos Bocageanos, in: O 
Setubalense, 25 de Julho e 29 de Agosto de 2001; Mouro, Carlos e Horácio Pena, 
Bocage: Os lugares da memória, Setúbal, Câmara Municipal, 2005; Mouro, Carlos 
e Horácio Pena, Carlos Alberto Ferreira Júnior (1906-1997). Um pintor de palavra(s), 
Azeitão, 2006; Mouro, Carlos, “Arronches Junqueiro (1868-1940). A propósito 
do 140.º aniversário de nascimento”, O Setubalense, 26 de Março de 2008; Mou-
ro, Carlos, “Gomes Cardim – um músico setubalense entre Portugal e o Brasil”, 
O Setubalense, 28 de Maio de 2008 (Página do CEB); Mouro, Carlos e Horácio 
Pena, “Setúbal e os alvores do republicanismo”, Setúbal 1909. A cidade e o Congres-
so do Partido Republicano, Setúbal, CMS, 2009; Mouro, Carlos e Horácio Pena, “A 
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primeira República e a toponímia”, in: Albérico Afonso (coord.), Roteiros Repu-
blicanos. Setúbal, Matosinhos, Quidnovi, 2010, pp. 92-98; Mouro, Carlos, “Bio-
grafias”, in: Albérico Afonso (coord.), Roteiros Republicanos. Setúbal, Matosinhos, 
Quidnovi, 2010, pp. 99-113; Mouro, Carlos e Horácio Pena, “Um colecciona-
dor de utilidades: António Casimiro Arronches Junqueiro (1868-1940)”, Musa. 
Museus, Arqueologia & outros patrimónios, n.º 3, Setúbal, Fórum Intermuseus do 
Distrito de Setúbal (FIDS)/Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito 
de Setúbal (MAEDS), 2010, pp. 257-278; Mouro, Carlos e Horácio Pena, Para 
a história do Club Setubalense (1855-2010), [Setúbal], [Club Setubalense], [2011]; 
Mouro, Carlos, António Cunha Bento e Horácio Pena, Domingos Garcia Peres 
(1812-1902). Um setubalense pelo coração, Setúbal, Liga dos Amigos de Setúbal e 
Azeitão, 2012; Mouro, Carlos e Horácio Pena, “O Padrão de Santo Agostinho. 
Significações de um esquecido monumento setubalense”, Movimento Cultural, 
Associação de Municípios da Região de Setúbal, 2014, pp. 90-102.
Tem inéditos os seguintes trabalhos: Mouro, Carlos, A construção da memória 
social bocagiana. As comemorações em Setúbal, (1864-2005), 2 Vols., Setúbal, 2006; 
Mouro, Carlos e Horácio Pena, Desenhar a luz. A fotografia em Setúbal (1859-
1910), Setúbal, 2007; Mouro, Carlos, Para a história da I República em Setúbal. A 
Revolução Toponímica (1910-1926), Setúbal, Fevereiro de 2007; Mouro, Carlos, 
João Pedro Gomes Cardim (Setúbal, 11.9.1832 – S. Paulo, 30.4.1918). Um músico entre 
Portugal e o Brasil; Mouro, Carlos, Subsídios para o conhecimento da actividade lito-
gráfica em Setúbal (1893-1988); Mouro, Carlos e Horácio Pena, Setúbal e o cinema.

Carlos Tavares da Silva
Arqueólogo e pré-historiador. Autor de vasta obra publicada: catorze livros e 
mais de duzentos artigos em órgãos da especialidade, nacionais e estrangei-
ros. Co-director da revista “Setúbal Arqueológica”. Tem proferido numerosas 
conferências e organizado cursos e seminários. Investigador do Centro de Ar-
queologia da Universidade de Lisboa e do CEA do MAEDS. Preside à Comis-
são Científica da Estação Romana de Tróia. Membro da Academia Portuguesa 
da História. Dirigiu as Unidades de Arqueologia do Gabinete da Área de Sines 
e do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Coordenou o 
Centro de Estudos Arqueológicos do MAEDS, museu de que foi co-fundador.
Exerceu funções docentes no domínio da Pré-história na Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, Universidade Aberta e Instituto Universitário Ortega 
y Gasset (Madrid). Tem integrado júris de mestrado e doutoramento na FLUL 
e FCSH/UNL. Membro de comissões organizadoras e científicas de congressos 
nacionais e internacionais; da Comissão Organizadora e Conselho Consultivo 
do Instituto Português do Património Cultural (IPPC); das Comissões Instala-
dora e Científica do Parque Natural da Arrábida. Recebeu o Prémio Gulbenkian 
de Arqueologia/2004, a Medalha de Honra da Cidade de Setúbal/1992, a distin-
ção de Profissional do Ano 2018-2019 do Rotary Club de Setúbal.
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César Mexia de Almeida
Médico estomatologista doutorado na área da Medicina Preventiva e Saúde 
Pública pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (UL).  Profes-
sor catedrático aposentado de Medicina Dentária Preventiva da Faculdade de 
Medicina Dentária da UL.

Diogo Ferreira
Licenciado em História (2010-2013) e Mestre em História Contemporânea 
(2013-2015) pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universida-
de Nova de Lisboa com a dissertação “Setúbal e a Primeira Guerra Mundial 
(1914-1918)”, orientada cientificamente pela Professora Doutora Maria Fer-
nanda Rollo. Presentemente encontra-se a desenvolver uma tese doutoral in-
titulada “Setúbal entre Guerras (1919-1945): Um itinerário de história local”, 
sendo bolseiro de doutoramento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia 
(SFRH/BD/131519/2017). Entre crónicas no jornal O Setubalense e comunica-
ções em congressos, publicou, em co-autoria, os livros História de Portugal e A 
Vida e os Feitos dos Navegadores ao serviço de Portugal (1419-1502), da colecção «O 
que todos precisamos de saber» na Verso de Kapa, e Os Combatentes do Concelho 
de Setúbal na Grande Guerra em França (1917-1918). Publicou a sua tese de mes-
trado junto da editora Estuário. Integrou a equipa de investigação do projeto 
“História dos 250 anos da Imprensa Nacional”.

Francisca Ribeiro
Licenciada em História, com Variante em História da Arte (1987), pela Fa-
culdade de Letras da Universidade de Lisboa e pós-graduada em Museologia 
pelo ISMAG (Instituto Superior de Matemática e Gestão) e Universidade Lu-
sófona de Humanidades e Tecnologias – Lisboa (1995). Técnica superior da 
Câmara Municipal de Setúbal, desempenha funções no Museu de Setúbal/
Convento de Jesus desde 1988. A sua atividade profissional inclui a participa-
ção em variados e distintos projetos culturais, patrimoniais e educativos do 
Serviço dos Museus Municipais. Exerce funções de conservadora/museóloga, 
gerindo as coleções de arte do Museu de Setúbal/Convento de Jesus e pro-
jetando e/ou coordenando e/ou comissariando (e secretariando) exposições 
nas áreas da História da Arte, História Local e Artes Plásticas. Nesse contexto, 
entre outras funções, inventaria, pesquisa e estuda, os bens culturais incorpo-
rados no acervo de Arte do Museu, e redige documentação técnica de cariz 
interno, mas também, pontualmente, textos de divulgação das coleções e de 
contextualização histórica, artística, patrimonial, em conformidade com as 
temáticas expositivas, com destaque para a coordenação do Catálogo dos “50 
Anos do Museu de Setúbal Convento de Jesus (1961-2011)”. 
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Hélder Carita
Arquitecto. Doutoramento em História da Arte Moderna – arquitectura e ur-
banismo, com o tema «Arquitectura Indo-Portuguesa na Região de Cochim e 
Kerala, modelos e tipologias do séc. XVI e XVII». Investigador do Instituto de 
História da Arte da FCSH-UNL, divide os seus domínios de investigação en-
tre arquitectura e urbanismo sendo uma das suas áreas privilegiadas a arqui-
tectura civil. Entre as suas mais significativas obras publicadas destacam-se: A 
Casa Senhorial em Portugal, Lisboa, Leya, 2015; Arquitectura Indo-Portuguesa na Re-
gião de Cochim e Kerala, Lisboa, Transbooks, 2008. Ed. Inglesa: Indo-Portuguese 
Arquitecture in Cochin and Kerala, New Dely, Transbooks. 2009; Lisboa Manuelina 
e a formação de modelos urbanísticos da época moderna (1496-1521), Livros Hori-
zonte, Lisboa, 1999; Os Palácios de Goa - Modelos e Tipologias de Arquitectura Civil 
Indo-portuguesa. Ed. Quetzal, Lisboa, 1995. Ed. Francesa - Les Palais de Goa. Ed. 
Michel Chandaigne: Paris, 1996.Ed. Inglesa Palaces of Goa. Ed.Cartago, Lon-
don. 1999; Le Palais de Santos, Ed. Michel Chandaigne, Lisboa, 1997; Jardins em 
Portugal - Tratado da Grandeza dos..., Ed. de Autor, Lisboa, 1987, Ed. Inglesa 
- Gardens of Portugal. Antique Collector’s Club, London, 1989.

Hugo O’Neill
Hugo O’Neill, é um consultor financeiro registado, detém uma post- gradua-
ção em Direcção de Empresas pela AESE (1979) detém o grau de Master of 
Arts honoris causa pela National University of Ireland de Galway (2004), é Pre-
sidente da Direcção da Associação Portuguesa das Casas Antigas e Governa-
dor da Euopean Historic Houses Association, é membro do Conselho Coor-
denador do Forum do Património.
Colaborou com o Centro Nacional de Cultura na preparação do Congresso 
da Europa Nostra de Junho de 2012 em Lisboa, com uma apresentação sobre 
o estado do património abrangendo as casas históricas de Portugal. Prepa-
rou, em Março de 2013, a nomeação do Convento de Jesus ao Programa da 
Europa Nostra e EIB Bank Institut - 7 Most Endangered Sites in Europe que 
foi aceite por unanimidade.  Preparou em colaboração com a Associação dos 
Jardins Históricos e com o Gabinete de Arquitectura Paisagista da Professo-
ra Cristina Castel-Branco a candidatura da Quinta das Machadas ao Fundo 
EEA Grants. É Vice-Presidente da A7M – Associação do Festival de Música de 
Setúbal em representação do Helen Hamlyn Trust de Londres. Nesta última 
qualidade colaborou na montagem do projecto de recuperação do Forte de 
Albarquel financiado pela HHT e cuja obra se inicia em Abril corrente.

Inês Gato de Pinho
Inês Gato de Pinho é licenciada em Arquitectura (UM 2004), mestre em 
Arquitectura com especialização em Reabilitação Urbana e Arquitectónica 
(ISCTE-IUL 2012) e doutoranda em Arquitectura no Instituto Superior Téc-
nico/Universidade de Lisboa.
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Estagiou na Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais e na Câ-
mara Municipal de Setúbal. Trabalhou como freelancer entre 2006 e 2015, pe-
ríodo no qual colaborou com o atelier Soraya Genin – Arquitectura e Restauro 
e onde desenvolveu trabalhos de investigação, projecto e acompanhamento 
de obras de restauro e reabilitação (Moinho de Maré de Corroios, Palácio de 
Santos, Liceu Francês Charles LePierre, Igreja de S. Luís dos Franceses e As-
sembleia da República).
É membro da SPEHC (Sociedade Portuguesa de Estudos de História da Construção) e 
da SIEJ (Sociedade Internacional de Estudos Jesuítas). É investigadora (membro co-
laborador) no CERIS — Civil Engineering Research and Innovation for Sustainabi-
lity do Instituto Superior Técnico/Universidade de Lisboa, onde desenvolve a 
tese de doutoramento em Arquitectura, intitulada “Modo Nostro” e a especifici-
dade da Arquitectura dos colégios da Companhia de Jesus da Província Portuguesa. Do 
período filipino à expulsão dos jesuítas (1580-1759), apoiada pela Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia (SFRH/BD/110211/2015).
É autora e co-autora de artigos e livros relativos à história local e História da 
Arquitectura Portuguesa.

João Bernardo Galvão Teles 
João Bernardo Galvão Teles, sócio da LMT Consultores em História e Pa-
trimónio, é licenciado em Direito, académico correspondente da Academia 
Portuguesa da História e sócio efectivo do Instituto Português de Heráldica, 
sendo actualmente redactor da sua revista Armas e Troféus (publicação fun-
dada em 1932). Foi subdirector do Centro Lusíada de Estudos Genealógicos 
e Heráldicos da Universidade Lusíada de Lisboa (1998-2011) e exerceu o car-
go de secretário-geral da Empresa Pública de Urbanização de Lisboa (2002-
2013). É autor de diversos livros e artigos científicos, desenvolvendo a sua acti-
vidade académica sobretudo nas áreas da História Social, História da Família 
e História do Património. Foi galardoado com o Prémio Instituto Português 
de Heráldica em 2002 e 2005. Como consultor, tem trabalhado com especial 
incidência na área do património imobiliário, quer para sociedades de advo-
gados, quer para projectistas, promotores e investidores imobiliários, quer 
ainda para diversas entidades nos sectores do turismo e vinhos de quinta.

João Santos
Licenciado em Ciência Política (2010-2013) pelo ISCTE-IUL e Mestre em 
História Contemporânea (2014-2017) pela Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa com a dissertação “‘Somos Operá-
rios, é Malta do Ferro’ – Desindustrialização, Classe e Memória Operária em 
Setúbal”, orientada cientificamente pelo Professor Doutor José Neves. Atual-
mente encontra-se no primeiro ano de doutoramento em História onde está 
a desenvolver o seu projeto de tese intitulado “Industrialização e Desindus-
trialização na Região de Setúbal – Para uma História Cultural do Trabalho”. 



456

João Vieira Caldas 
Licenciado em Arquitectura (ESBAL, 1977), Mestre em História de Arte 
(FCSH-UNL, 1988) e Doutorado em Arquitectura (IST-UTL, 2007). Dividiu 
a sua actividade profissional entre a prática da arquitectura, o ensino, a in-
vestigação e a crítica. Trabalhou em projectos de intervenção no património 
construído e participou em inventários e estudos sobre o Património Arqui-
tectónico e Urbano. Actualmente é professor de História e de Teoria da Ar-
quitectura no Mestrado Integrado em Arquitectura do IST, lecciona no Curso 
de Doutoramento em Arquitectura do mesmo Instituto onde também se de-
dica à investigação no quadro do CITUA. Tem predominantemente investiga-
do, publicado artigos e livros, comissariado ou co-comissariado exposições e 
orientado teses de mestrado e de doutoramento nos domínios do património 
arquitectónico, da arquitectura portuguesa das épocas moderna e contem-
porânea e da história da arquitectura doméstica (urbana ou rural, erudita e 
vernácula).

Joaquina Soares
Doutorada em História, especialidade Pré-História pela Faculdade de Ciên-
cias Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa; Curso de mestrado 
em planeamento urbano e desenvolvimento regional na Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa; pós-graduação em museologia na Universidade 
Lusófona; Licenciatura em Geografia na Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa. Directora do Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Se-
túbal (MAEDS)/AMRS; Investigadora integrada do Centro de Arqueologia da 
Universidade de Lisboa. Coordenadora da plataforma museológica FIDS e da 
revista “Musa. Museus, Arqueologia & Outros Patrimónios”; co-directora da 
revista “Setúbal Arqueológica”; membro do conselho consultivo da APOM; 
membro de júri de avaliação científica da FCT; arguição de teses de mestrado 
e doutoramento. Directora de várias dezenas de intervenções arqueológicas e 
de projectos de investigação em Pré-história holocénica, Arqueologia urbana 
e de salvamento, Arqueologia social e regional. Extensa obra publicada, quer 
sob a forma de livros, quer de artigos em revistas da especialidade nacionais 
e estrangeiras. Foi professora de Pré-história, Proto-história e mestrado na 
FCSH/ UNL e na FLUL. Para mais informação ver: http://maeds.amrs.pt/in-
formacao/Joaquina_Soares_CV_2018.pdf.

Manuela Tomé
Em 2015 obteve o grau de Doutor em Arquitectura pela U. Beira Interior, com 
a tese SETÚBAL: Topologia e Tipologia Arquitectónica (séc. XIV - XIX) – Memória 
e futuro da imagem urbana. Em 1996 obteve o grau de Mestre em Recuperação 
do Património Arquitectónico e Paisagístico pela U. Évora, com a dissertação 
Mosteiro de S. Dinis de Odivelas – Estudo Histórico Arquitectónico, Acções para a Sal-
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vaguarda do Património Edificado. Em 1984 obteve o de Curso de Pós-Graduação 
em Planeamento Urbanístico pela Faculdade de Arquitectura de Lisboa.  Em 
28 de Julho de 1977 concluiu a Licenciatura em Arquitectura (seis anos) pela 
Escola Superior de Arquitectura de Lisboa (ESBAL).  
De 1975 a 1979 foi professora no ensino secundário, tendo leccionado a dis-
ciplina de Educação Visual. Em 1979 iniciou a sua actividade de arquitecta na 
Câmara Municipal de Palmela.  Em 1983 passou a exercer funções na Câma-
ra Municipal de Vila Viçosa onde desempenhou o cargo de Chefe da Divisão 
de Administração Urbanística.  Em 1988 passou a exercer funções na Câmara 
Municipal de Setúbal onde desempenhou os cargos de Chefe da Divisão de 
Habitação, de Chefe da Divisão de Promoção de Obras, de Coordenadora do 
Gabinete dos Centros Históricos e de Chefe da Divisão de Projectos, Concur-
sos e Empreitadas.  Integra o Serviço Municipal de Protecção Civil e Bombei-
ros, da C.M.S., desde Novembro de 2007, onde tem colaborado na execução 
de vários estudos desde 2003, com especial destaque para o Plano Municipal 
de Intervenção no Centro Histórico de Setúbal. 
De 2000 a 2008 foi professora na Universidade Moderna de Setúbal, tendo 
leccionado as disciplinas de Reabilitação de Edifícios e Sítios e de Atelier 4, 
ao 5.º ano da licenciatura em Arquitectura e ao Mestrado Integrado em Ar-
quitectura.
É revisora do Journal of Civil Engineering and Architecture (JCEA), da David 
Publishing Company, USA, desde 2014/Jan. Tem desenvolvido a actividade de 
investigação, com a apresentação de comunicações e conferências na sua área de 
pesquisa. É autora de várias publicações na área do património e protecção civil. 

Maria João Botelho Moniz Burnay
Licenciada em Ciências Históricas pela Universidade Lusíada de Lisboa, 
realizou Mestrado em Arte, Património e Teoria do Restauro, no Instituto de 
História de Arte da Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa. Entre 1995 e 
2011 integrou o Serviço Educativo do Palácio Nacional da Ajuda. Desde 2011 é 
conservadora da coleção de Vidros, e luminárias, tem publicado vários artigos 
e participado em conferências em Portugal e no estrangeiro sobre as coleções 
da Casa Real Portuguesa. 
Foi, com a Professora Rosa Barovier Mentasti, comissária da exposição “Ri-
cordo di Venezia. Vidros de Murano da Casa Real Portuguesa” patente no Pa-
lácio Nacional da Ajuda de Junho de 2015 a Janeiro de 2016. É ainda membro 
do ICOM (International Council Of Museums)/GLASS e da Light and Glass. Euro-
pean Society for Light & Glass.

Maria João Pereira Coutinho 
Licenciada em Artes Decorativas Portuguesas, mestre em História da Arte e 
doutora em História (especialidade em Arte, Património e Restauro). Minis-
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trou unidades curriculares na Escola Superior de Artes Decorativas Portugue-
sa da Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva e na Universidade Católica 
Portuguesa. Entre 2006 e 2009 foi bolseira de doutoramento da Fundação 
para a Ciência e a Tecnologia (SFRH/BD/22602/2005) e entre 2010 e Feve-
reiro de 2012 foi bolseira do projeto “Lisboa em Azulejo antes do Terramoto” 
(PTDC/EAT-EAT/099160/2008) do Instituto de História da Arte da Faculda-
de de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, de que 
é membro integrado. Desenvolveu também um pós-doutoramento da Fun-
dação para a Ciência e a Tecnologia (SFRH/BPD/85091/2012) e é docente 
convidada no Curso de 1º Ciclo em História da Arte da Faculdade de Ciên-
cias Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Tem participado 
em encontros nacionais e internacionais, de carácter científico, organizado 
colóquios e congressos e tem colaborado com projetos culturais, no âmbito 
da História da Arte e Artes Decorativas.

Miguel Montez Leal
Miguel Montez Leal é investigador integrado do Instituto de História de Arte 
da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. 
Doutorado em História da Arte Contemporânea (UNL), Mestre em História 
da Arte Contemporânea (UNL), licenciado em História (UNL), possui as pós-
-graduações em Estudos Europeus (Dominante Jurídica), pela Universidade 
Católica Portuguesa e no Ramo de Formação Educacional em História (UNL). 
Tem participado em variados colóquios e congressos no âmbito da história da 
arte e da história, e tem publicado diversos artigos científicos em revistas e 
obras da especialidade. Pertence ao Instituto Português de Heráldica.

Pedro Fernandes
Licenciado em Comunicação Social pela Escola Superior de Educação de Se-
túbal e Mestre em Ciência Política e Relações Internacionais pela Faculdade 
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, desempe-
nhou funções como responsável de comunicação no Espaço Público Europeu 
sob tutoria da Representação da Comissão Europeia em Lisboa e trabalha 
atualmente como editor e coordenador de um projecto de iniciativa própria. 
Desenvolve desde 2014 uma investigação relativa às antigas quintas de Se-
túbal e arredores próximos. 

Pedro Flor
Doutorado em História da Arte Moderna pela Universidade Aberta em 2006. 
Desde 1998, lecciona várias unidades curriculares na área da História da Arte 
e da Museologia nos Cursos de 1º, 2º e 3º Ciclos de História, especialidade 
Estudos do Património na mesma Universidade. É Sub-Director e membro 
investigador do Instituto de História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais 
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e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde coordena a linha de in-
vestigação “Estudos sobre Lisboa”. É o Investigador Responsável do projec-
to “ROBBIANA - The Della Robbia sculptures in Portugal: History, Art and 
Laboratory” (PTDC/HIS-HEC/116742/2010), aprovado para financiamento 
pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Colabora com o Departamento 
de História da Arte da mesma Faculdade na leccionação de várias unidades 
curriculares do Curso de 1º Ciclo em História da Arte. Tem desenvolvido di-
versos trabalhos de investigação no âmbito do Renascimento e dos Estudos 
Olisiponenses, participando em diversos encontros de carácter científico na-
cionais e internacionais e publicando variados textos da especialidade. É Aca-
démico Correspondente da Academia Portuguesa da História. É actualmente 
o Presidente da Associação Portuguesa de Historiadores da Arte.

Pedro Marques Alves
(Setúbal 1982) Licenciado em Arquitectura em 2006 pelo ISCTE e Mestre em 
Arquitectura em 2009 pelo ISCTE-IUL, tem dividido o seu percurso profissio-
nal por projectos de investigação e consultoria e pela prática da arquitectura.
Os primeiros em contexto académico (ISCTE-IUL, Lisboa); e a segunda, com 
colaboração em diferentes ateliers – Pedro Mendes Arquitectos, lda. (Lisboa), 
DHV, S.A. (Lisboa), Maxwan (Roterdão), NLUS (Haia), SAMI (Setúbal) – e, 
com o seu próprio atelier: Alves Arquitectos (Setúbal).
O conjunto destas experiências tem lhe permitido desenvolver projectos em 
contexto nacional e internacional, assim como, a atribuição de algumas dis-
tinções. Em 2006, em colaboração com Pedro Mendes Arquitectos, lda. ven-
ceu o Prémio Europan; em 2014 foi finalista do Desafio Ideias de Origem Por-
tuguesa da Fundação Calouste Gulbenkian; e, em 2015 o seu filme “Atelier da 
Rua” foi projectado no New Urbanim Film Festival, em Los Angeles.
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