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património arquitectónico civil de setúbal e azeitão

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.



125

património arquitectónico civil de setúbal e azeitão

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.
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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.
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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


