


albérico afonso costa | antónio cunha bento | 

inês gato de pinho | maria joão pereira coutinho

albérico afonso costa ese, ips, ihc/fcsh/nova | ana lúcia barbosa ceris/ist/ul |  

andré afonso mnaa, cieba/fbaul, cdass | edite martins alberto cham-fcsh/nova 

& uaç | heitor baptista pato gal | inês gato de pinho ceris/ist/ul | 

isabel sousa de macedo cms, faul | joana rosário acervo, cdass |  

maria joão cândido spa-cms | maria joão pereira coutinho iha/fcsh/nova |  

sílvia ferreira iha/fcsh/nova | vítor serrão artis/iha/flul

ddlx - design comunicação lisboa 

lasa - liga dos amigos de setúbal e azeitão | estuário

europress, lda

diocese de setúbal | câmara municipal de setúbal | 

fundação buehler-brochaus | instituto politécnico de setúbal 

charneca alumínios | nuno mesquita pires  

união das freguesias de setúbal 

Depósito Legal: 418202/16 

ISBN: 978-972-8017-26-2

Os artigos, imagens e norma ortográfica utilizadas são da responsabilidade dos autores. Os 

editores não aceitam qualquer responsabilidade por qualquer uso indevido de texto e imagens.

 

 

2016

COORDENAÇÃO CIENTÍFICA

  

TEXTOS  

  

  

  

 

 

DESIGN DE COMUNICAÇÃO 

EDIÇÃO

  

IMPRESSÃO

APOIOS INSTITUCIONAIS

  

PATROCINIOS  

 

Casas Religiosas 

de Setúbal e Azeitão



57

casas religiosas de setúbal e azeitão

O CONVENTO DA SANTÍSSIMA TRINDADE DE SETúBAL: 
ORIGEM E EXTINÇÃO DE UMA CASA RELIGIOSA 

Edite Martins Alberto 
cham- centro de história d´aquém e d´além-mar da 
faculdade de ciências sociais e humanas da universidade 
nova de lisboa e universidade dos açores

Introdução
A apreensão de pessoas e bens por piratas e corsários magrebinos afectou a so-
ciedade portuguesa, deste os tempos recuados da formação do reino de Portu-
gal até ao início do século XIX. Esta realidade encontrava-se intimamente rela-
cionada com os conflitos entre cristãos e muçulmanos que ocorriam tanto no 
reino português como, a partir de 1415, nas terras do norte de África, fruto das 
conquistas e das navegações atlânticas. Deste modo, a tomada de prisioneiros 
para resgate surgia como uma das consequências dos conflitos, legitimada tan-
to pela Igreja cristã como pelo Islamismo, tornando-se tão comum que levaram 
a população a considerar o cativeiro como um perigo iminente no seu quotidia-
no. Tanto as embarcações que atravessavam o Atlântico, como as que junto à 
costa marítima exerciam a actividade piscatória, ou mesmo povoações costei-
ras, foram amiudadamente atacadas e os seus habitantes levados como cativos.
A cidade de Setúbal pela sua implantação geográfica potenciou este risco so-
frendo investidas de piratas e corsários que faziam cativos os seus habitantes. 
Pescadores, tripulações e passageiros de embarcações ou mesmo simples agri-
cultores apanhados na sua faina, eram feitos prisioneiros e levados para terras 
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marroquinas ou para Argel. O negócio, assente na venda e troca de cativos com 
objectivo do lucro, esteve na base do desenvolvimento económico de cidades 
portuárias como Salé ou Argel que cresceram fruto da actividade corsária.
Para providenciar o resgate dos cativos, tornava-se necessária a deslocação 
dos familiares do aprisionado ao Convento da Trindade em Lisboa, pessoal-
mente ou através de procuradores, facto que acarretava despesas, na maior 
parte das vezes fora do alcance das populações. Na tentativa de resolver esta 
situação, os habitantes de Setúbal solicitaram junto da Câmara, que se provi-
denciasse a instalação de religiosos da Ordem da Santíssima Trindade na ci-
dade. Pretendiam os setubalenses ver facilitado o acesso aos frades trinitá-
rios, dos quais dependia o resgate dos familiares cativos apreendidos, 
providenciando as viagens necessárias às terras do norte de África. 
O Convento da Ordem da Santíssima Trindade em Setúbal surgiu em meados 
do século XVII e, logo, os seus frades exerceram um papel relevante na assis-
tência aos cativos, libertando mais de cinquenta naturais desta localidade nos 
primeiros resgates efectuados. 

A ordem da Santíssima Trindade em Portugal: 
contextualização histórica
A Ordem da Santíssima Trindade e Redenção de Cativos foi fundada em Fran-
ça, em 1198, por São João da Mata e São Félix de Valois, com o objectivo de 
resgatar os cristãos cativos em terras muçulmanas1. 
Em 1207 alguns frades trinitários passaram por Lisboa a caminho da Palesti-
na. Os danos sofridos na sua embarcação obrigou-os a ficar algum tempo, du-
rante o qual são recebidos por D. Sancho I, em Santarém. O monarca ciente 
da importância que teria para o reino a presença destes religiosos, convida-os 
a fundar um convento em Santarém, disponibilizando para sua instalação a 
ermida de Nossa Senhora da Abóbada, a pouca distância do palácio real. Este 
seria o primeiro convento fundado em terras portuguesas. Poucos anos de-
pois seria edificado o Convento de Lisboa (1218), que se tornaria na casa prin-
cipal da Ordem em Portugal na organização dos resgates de cativos.
Com excepção dos conventos de Silves e de Faro, que tiveram uma acção mui-
to limitada, pois em 1450 já se encontravam extintos, possivelmente devido a 
peste, e dos de Ceuta e Tanger, abandonados a quando da passagem destas 
praças para Espanha e Inglaterra, respectivamente, os restantes cenóbios 
mantiveram-se até ao século XIX. Aquando da imposição das leis de supressão 
das ordens religiosas, os trinitários possuíam os conventos de Santarém, Sin-

1  Para o estudo da Ordem da Santíssima Trindade e o resgate dos cativos pelos religiosos da Ordem consultar 
os estudos de Giullio CIPOLLONE nomeadamente Cristianità - Islam: cattivitá e liberazione in nome di Dio. Il tempo 
di Innocenzo III dopo il 1187. Roma: Editrice Universitá Gregoriana,1996 e Studi intorno a Cerfroid prima casa 
dell´Ordine trinitario (1198-1429). Roma : Ordinis Trinitatis Institutum Historicum, 1978, e a obra de Bonifacio 
PORRES ALONSO - Liberdad a los cautivos. Actividad redentora de la Orden Trinitaria. Cordova: Secretariado Trini-
tario, 1997-1998, 2 tomos.
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tra, Lousa, Alvito, Lagos, Braga, Guimarães, Vila Franca de Xira e Setúbal. Em 
Lisboa, para além da casa principal, coexistiam os conventos de Nossa Senho-
ra do Livramento, em Alcântara, e os femininos de Nossa Senhora da Soleda-
de, no Mocambo, e de Nossa Senhora dos Remédios em Campolide2.
Apenas com o interregno de oitenta anos, durante os quais os resgates depen-
deram do Tribunal da Redenção dos Cativos, criado por D. Afonso V para esse 
efeito, foram sempre os frades trinitários a terem a seu cargo a organização e a 
negociação dos resgates em terras do norte de África. Em conjunto com os ofi-
ciais nomeados pela Mesa da Consciência e Ordens foram eles, com o título de 
padres redentores, que organizaram todos os Resgates ou Redenções Gerais de 
cativos3. O monarca português através dos religiosos providenciava a libertação 
dos seus súbditos, como definiam documentos régios e pontifícios. No entanto, 
outros interesses, fruto dos valores monetários envolvidos e dos privilégios ine-
rentes à redenção dos cativos, faziam pôr em causa estas decisões. O resgate 
efectuado por particulares, na maior parte das vezes mercadores, foi sempre 
desenvolvido paralelamente ao modo oficial. Apesar de definido, por contrato 
régio, o exclusivo da realização das redenções, pelos religiosos da Ordem da 
Santíssima Trindade, a realidade mostra que a abertura à realização de resgates 
particulares muitas vezes fugiu à inerência destes religiosos, sobrepondo-se in-
teresses vários, aceites e autorizados pela Coroa 4. 
As Redenções Gerais de cativos terminam nos finais do século XVIII fruto de 
novas dinâmicas religiosas e interesses políticos. A assinatura do tratado de 
paz com Marrocos em 1774, resulta de negociações diplomáticas efectuadas 
por frades franciscanos e a assinatura da paz com Argel nos primeiros anos do 
século XIX é fruto de negociações políticas nas quais a presença de governa-
dores ingleses em Portugal não foi alheia. O último resgate de cativos portu-
gueses e Argel ocorre em 1813 financiado por subscrição pública nacional5.

2  A principal fonte impressa para a história e conhecimento da presença em Portugal da Ordem da Santíssima 
Trindade deve-se ao cronista trinitário Frei Jerónimo de SÃO JOSÉ - Historia Chronologica da Esclarecida Ordem da 
SS. Trindade, Redempção dos Cativos, da Provincia de Portugal, Lisboa, Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1789-
1794, 2 tomos. O cronista refere a história da Ordem desde a sua fundação até finais do século XVIII altura em 
que escreve, com principal destaque para a fundação dos diversos conventos, religiosos que se destacaram e 
descrição dos resgates gerais efectuados em cidades marroquinas e em Argel. 
No que respeita à história dos conventos edificados em Lisboa consultar o sítio do projecto de investigação 
Lisboa Conventos - Da cidade sacra à cidade laica. A extinção das ordens religiosas e as dinâmicas de transformação urbana na 
Lisboa do século XIX consultável em  http://lxconventos.cm-lisboa.pt.
3  Por Resgate Geral de Cativos entende-se a libertação de todos os portugueses cativos em determinado lugar 
pelos padres trinitários, fruto de negociações entre a coroa de Portugal e os governantes de Marrocos ou Argel. 
Constituía, este modus operandi, o modo oficial, tanto político como religioso, de exercer esta actividade.
4  Cf. Edite ALBERTO -Um negócio piedoso: o resgate de cativos em Portugal na época moderna. Braga: Universidade do 
Minho , 2012 (Tese de doutoramento em História Moderna)., p. 85-88
5  Sobre as relações diplomáticas entre Portugal e as Regências ver Fernando de Castro BRANDÃO - Portugal e 
as Regências de Argel, Tunes e Tripoli – Subsídios para a História Diplomática Portuguesa. Porto: Secretaria de Es-
tado da Emigração, 1985. Em relação ao tratado de paz com Marrocos ver Isabel Drumond BRAGA - Missões di-
plomáticas entre Portugal e o Magrebe no século XVIII. Os relatos de Frei João de Sousa. Lisboa: Centro de Estudos Histó-
ricos da Universidade Nova de Lisboa, 2008 e sobre a organização do último resgate de cativos portugueses de 
1813 vide Edite ALBERTO, op. cit, p. 333-340.
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da fundação à extinção: o percurso de uma casa religiosa
Frei Jerónimo de São José, cronista da Ordem da Santíssima Trindade, justifi-
ca a fundação do Convento da Trindade do seguinte modo: “Considerando os 
moradores [da vila de Setúbal] o notavel prejuiso, e damno que fazião os Mou-
ros na sua Costa, cativando continuamente a muitos delles, que no trato da 
pesca se achavão descuidados, sem que alguem com efficacia solitasse os seus 
Resgates, recorrêrão à Camara da mesma Villa, para que como parte mais po-
derosa se intereçasse em terem Religiosos desta celeste Religião para efficaz-
mente procurarem a liberdade dos seus parentes, e amigos, que se achavão na 
tyranna escravidão da Barberia; por serem quasi todos pobres, e desampara-
dos, que nem para requererem em Lisboa por Procuradores tinhão posses”7.
Ciente da importância da instalação de religiosos trinitários na vila de Setú-
bal, a Câmara, em cartas datadas de 10 de Maio e 11 de Agosto de 1657 solicita 
junto do Provincial da Ordem da Santíssima Trindade, na altura o Padre Mes-
tre Frei António Teixeira, a presença de religiosos trinitários muito “necessa-
rios para os negocios dos Cativos” e pede a intervenção da rainha D. Luísa de 
Gusmão, regente do Reino na menoridade do príncipe D. Afonso8. A rainha, 
por provisão de 28 de Novembro de 1657, respondeu favoravelmente e orde-
nou ao Padre Provincial que mandasse assistir na vila dois religiosos da Or-
dem e que a Câmara proporcionasse o que fosse necessário para o seu susten-
to quotidiano 9. Os trinitários fixaram-se em Setúbal e não necessitaram da 
mencionada côngrua nem a Câmara lhes deu subsídio algum pelo menos até 
ao ano de 167610. Os fundos para o resgate dos cativos provinham dos rendi-
mentos arrecadados pelos mamposteiros, oficiais instituídos por ordem régia 
em todas as comarcas do reino. Deles dependia a arrecadação das esmolas 
recolhidas nas igrejas para os cativos bem como organizar os fundos prove-
nientes das mais diversas situações que, por decisão dos diferentes monarcas, 
eram canalizadas para os resgates. Citamos como exemplo, as doações testa-

6  O principal trabalho de investigação referente ao Convento da Trindade de Setúbal deve-se ao historiador 
sadino João Carlos de Almeida CARVALHO – Acontecimentos, lendas e tradições da região setubalense. Setúbal: Junta 
Distrital de Setúbal, 1970. No vol. IV, II parte, referente aos Conventos de Setúbal, p. 35-48 escreve sobre a 
fundação e história do Convento dos Trinitários com base na crónica de Frei Jerónimo de São José, op. cit., (re-
giste-se a incongruência do autor na redacção do nome do cronista); na obra do também trinitário Frei Manoel 
de SANTA LUZIA - Nobiliarquia Trinitaria, catalogo dos varões illustres em letras, virtudes e nascimento, filhos por profissão 
da Ordem da Santissima Trindade da Provincia de Portugal. Lisboa: Officina de Miguel Manescal da Costa, 1766, 
tomo I: no manuscrito anónimo da Biblioteca Nacional de Portugal - Memorias geographicas e historicas da Provincia 
da Estremadura, sécs. XVII-XVIII, e em documentos desaparecidos do antigo arquivo municipal de Setúbal.
Para a biografia e importância dos estudos de João Carlos de Almeida Carvalho para o conhecimento da histó-
ria de Setúbal nomeadamente como fundador da Sociedade Arqueológica Lusitana em 1849 para as escavações 
em Tróia e fundação de um museu em Setúbal, sob protecção do duque de Palmela, ver João Reis RIBEIRO - 
Histórias da Região de Setúbal e Arrábida. Setúbal: Centro de Estudos Bocageanos, 2003, vol. 1, p. 121-127.
7  Fr. Jerónimo de S. José - op. cit., tomo II, p. 280-281
8  Estas solicitações são referidas na carta que a Câmara da vila de Setúbal escreve a D. Pedro II de 28 de Março 
de 1676 transcrita por Frei Jerónimo de São José - op. cit.,  tomo II, p. 281-282.
9  Frei Manoel de SANTA LUZIA, op. cit., p. 186-196 e Frei Jerónimo de São José - op. cit., tomo II, 281-282.
10  Frei Manoel de SANTA LUZIA, op. cit., p. 191-194 e Frei Jerónimo de São José - op. cit., tomo II, p. 281-282.
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mentárias, os bens dos que faleciam sem herdeiros legítimos, metade de tudo 
o que fosse julgado por perdido, os montantes provenientes da venda de ob-
jectos que davam à costa fruto de naufrágios, e metade das penas provenien-
tes das condenações aplicadas a vários delitos da sociedade11.  
Alojaram-se, de início, numas casas alugadas, no sítio conhecido por A Fonte 
Nova, no bairro de Tróino, às quais juntaram outras, mais tarde, compradas 
com dinheiro próprio12. O Largo da Fonte Nova passou a constituir um espaço 
considerado determinante para o traçado do bairro pois centraliza as vias que 
o rodeiam13.  O nome é devido á existência de uma fonte designada por “nova” 
apesar de não se conhecer a data da sua construção, sabendo-se, no entanto, 
ser a primeira ou das mais antigas a ser construída em Setúbal. Várias posturas 
fazem menção ao chafariz: em 1561 proibia-se que ninguém entrasse na fonte 
ou nela fizesse sujidade; em 1571, D. Sebastião lançada uma finta sobre os mo-
radores no valor de 300 mil réis para a mudança e conserto da Fonte; outras 
posturas regulavam a venda de frutas, hortaliças na praça ou referem as quali-
dades medicinais da sua água14.
No século XVII, logo após a Restauração, Setúbal foi cercada por nova linha de 
muralhas e baluartes que englobaram não só a vila intramuros medieval mas 
também os antigos arrabaldes de Tróino e Palhais, elevados a freguesias urba-
nas no século XVI. Nesta época , Setúbal ganha nova fisionomia, enquadrando 
de forma definitiva aquelas duas freguesias num só espaço urbano, unificado 
pela nova cintura de muralhas15.
Os religiosos trinitários para evitarem a deslocação diária a uma das igrejas 
vizinhas para celebrarem a Missa, mandaram construir na lógia das suas casas 
uma ermida “com todo o ornato, que se póde considerar na pequenez da-
quella casa”16. Local que também utilizaram para despacharem os assuntos 
relativos aos resgates de cativos “ por não ser decente á honestidade Religio-
sa, que lá em cima ao seu aposento subissem mulheres a tratar nenhum gene-

11  Edite ALBERTO - op. cit., p.191-196. 
12  Sobre o bairro do Troino ver Maria da Conceição QUINTAS - Porto de Setúbal. Um actor de desenvolvimento. 
História de um passado com futuro. Setúbal: APSS - Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A., 2003, p. 
91; João Reis RIBEIRO - op. cit., vol. 1, pp.36-37 e Augusto Soares de Azevedo Barbosa de Pinho LEAL – Portugal 
Antigo e Moderno … Lisboa: Livraria Editora de Mattos & Companhia, 1880, vol. IX, p. 246. Sobre o chafariz 
Fonte Nova, Augusto Soares de Azevedo Barbosa de Pinho LEAL refere, op. cit, p. 319:  “nasce a agua d´esta 
fonte, próximo do Outeiro da Saude, e d´ella vae em annel, para o recolhimento de Nossa Senhora da Soledade; 
e também – por canalização subterrânea – para o marco fontenário e chafariz que estão no passeio da praia do 
Troino.” Sobre a história do chafariz, cf. p. 37-40. O chafariz Fonte Nova, fonte de espaldar com duas bicas, en-
cimado por cornija com frontão interrompido, está classificado no Sistema de Informação para o Património 
Arquitectónico com o número IPA 00010263 (SIPA, www.momumentos.pt)
O largo da Fonte Nova, no bairro do Tróino, na freguesia da Anunciada, passou a ser designado por Largo Ma-
chado dos Santos, no início do século XX em homenagem ao herói da implantação da República, mas passado 
mais de um século o espaço ainda continua a ser conhecido pela antiga designação de “Fonte Nova”
13  Sobre a história da praça, da fonte e de Machado dos Santos ver João Reis RIBEIRO - op. cit., vol. 1, p. 36-41.
14  João Reis RIBEIRO - op. cit., vol. 1, p. 37-39.
15  Sobre a construção das muralhas para protecção de Setúbal cf. Maria da Conceição Quintas – op. cit., p. 91-
97 e José Custódio Vieira da SILVA - Setúbal. Lisboa: Editorial Presença, 1990, p. 36 e 37
16  Frei Jerónimo de SÃO JOSÉ - op. cit., tomo II, p. 282.
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ro de negocio”17. Deste modo estabelecidos começaram a tratar dos resgates 
“que vindo até alli poucos resgatados; nas primeiras Redempções que se se-
guirão, se virão na sua amada Pátria o número de 50”18.
Simultaneamente participaram também com prontidão em outras obras de 
caridade: assistiam aos pobres e doentes, prestavam os sacramentos na sua 
ermida, serviam a população que deles recebia grande utilidade no serviço 
religioso. Como a freguesia da Anunciada era muito grande, contribuíam para 
aliviar o trabalho dos párocos, pois nas suas casas, que ficavam fora das portas 
da vila, assistiam religiosamente a população com confissão e missas. 
Apesar destas acções caritativas começaram a surgir insinuações de pessoas 
“mais atentas à conveniência própria, que ao bem do proximo”19 de que 
nada serviam os religiosos na vila. Estas dúvidas colocadas, possivelmente, 
pelos freires cavaleiros da Ordem de Santiago do Convento de Palmela, ou 
por outras ordens religiosas com assento na vila, levaram a câmara de Setú-
bal a dirigir nova carta ao rei D. Pedro II, na qual é defendida a utilidade da 
presença dos religiosos trinitários na causa dos Cativos: “e bem se vio pela 
experiencia, a utilidade que causa aos Cativos a sua assistencia nesta terra; 
pois sendo muito poucos os que vinhão resgatados daqui, nas Redempções 
antigas, nestas duas ultimas, que agora se fizerão, vierão à liberdade perto 
de sincoenta pessoas; o que aliás não fóra, se elles não assistissem pelas ra-
zões acima referidas”20. A Câmara enaltece as obras de caridade exercidas 
pelos trinitários, nos dezoito anos, que assistiam na cidade, nomeadamente 
tratando dos doentes e administrando o sacramento da confissão aos habi-
tantes da Anunciada. Como a freguesia era grande, celebravam também 
missa, para comodidade dos que moravam perto da ermida. Todos os do-
mingos e dias santos diziam uma missa de madrugada “cousa muito neces-
saria para os homens do mar, e para o mais povo, quie ouve Missa áquella 
hora, que lhe he muito conveniente”21. Acrescenta ainda a Câmara o com-
portamento sempre ajustado dos religiosos com a sua obrigação “nunca se 
vio cousa que escandalisasse”22.  Conclui referindo “o que supposto, consi-
derádas as utilidades que este povo gramgea com a sua assistencia nesta ter-
ra ha 18 annos; nem serem nocivos ao Convento de Palmela, por quanto el-
les estão promptos para contratarem com o dito Convento a pagar-lhes os 
dizimos, quando tenhão alguma fazenda. o que feito não ficão os ditos Frei-
res prejudicados, nem menos o são aos Conventos desta terra, como tem 
confiado a V. Alteza por informação que lá foi de todos, e tirando-os agora 

17  Frei Jerónimo de SÃO JOSÉ- op. cit., tomo II, p. 282.
18  Frei Manoel de SANTA LUZIA - op. cit., p. 190.
19  Frei Manoel de SANTA LUZIA - op. cit., p. 190.
20   Carta da Câmara da vila de Setúbal a D. Pedro II de 28 de Março de 1676 transcrita por Frei Jerónimo de 
SÃO JOSÉ - op. cit., tomo II, p. 282 e Frei Manoel de SANTA LUZIA, op. cit., p. 191-194.
21  Frei Jerónimo de SÃO JOSÉ – op. cit.,  tomo II, p. 282.
22  Frei Jerónimo de SÃO JOSÉ – op. cit.,  tomo II, p. 282.
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daqui será grande detrimento aos moradores desta terra, e ainda affronta 
para aquella Religião; por ver que se despedem de hum lugar, onde assiste 
ha 18 annos, o que tudo considerado, confiados nós, não só na justiça de V. 
Alteza, em que não ha de desfazer os decretos da Senhora Rainha sua Mãi, e 
juntamente na clemencia de sua piedade”23. A Câmara termina pedindo ao 
rei para manter os religiosos no seu hospício, pelas razões referidas e respei-
tando os decretos da rainha.
O rei ponderando na utilidade que resultava para os moradores daquela vila a 
assistência dos religiosos, não só os permitiu no hospício como até ali, mas 
passados alguns anos lhes concedeu licença para no mesmo lugar poderem 
fundar convento cuja provisão se devorou no incêndio do ano de 1708, junta-
mente com outros papéis de grande importância que se achavam depositados 
na cela dos provinciais no Convento de Lisboa 24.
No Capítulo da Ordem da Santíssima Trindade que se celebrou em 1667, em 
que foi eleito o Provincial Padre Mestre Doutor e Catedrático Frei António 
Correia,25 ordenou-se que visto assistirem na vila os frades por ordem régia, 
era justo que se elegesse um religioso que com o titulo de presidente gover-
nasse o dito hospício, por não ser decente habitarem nele religiosos sem te-
rem um que os regesse e a quem prestassem a devida sujeição e obediência26. 
Dos que eram capazes para semelhante emprego, caiu a sorte sobre a pessoa 
do Padre Frei Bartolomeu Tavares. O convento foi governado por presidência 
até 1686, altura em que o rei lhes fez mercê da confirmação do convento, ele-
gendo-se para seu primeiro Ministro o Padre Presentado e Redentor Frei 
Henrique Coutinho 27. 
A falta de meios e a destruição do Convento de Lisboa pelo mencionado in-
cêndio “forão a causa de se não cuidar em maior fabrica, permanecendo desta 
sórte até o anno de 1741”28. Neste ano, sendo Provincial o Mestre Reverendo 
Padre Mestre Doutor Frei Manuel de Ave Maria foi elaborada nova planta para 
o convento que consistia em “hum grandioso risco, em figura quadrada, e ele-
vado. Lançou a primeira pedra o dito Provincial, com o ex-Provincial o Padre 
Mestre Frei João da Cruz, com todas as Ceremonias, que manda o Ritual Ro-
mano, no dia 12 de Junho do mesmo anno, função a que assistiu grande con-

23  Frei Jerónimo de SÃO JOSÉ – op. cit., tomo II, p. 282.
24  Referência ao incêndio ocorrido no dia 21 de Setembro de 1708, originado por descuido dos noviços, que 
destruiu parte do Convento da Trindade de Lisboa. Frei Jerónimo de SÃO JOSÉ - op. cit., .tomo I, p. 189.
25  Frei Jerónimo de SÃO JOSÉ - op. cit. tomo. II, 286-288. O Padre Mestre Doutor Frei António Correia, natural 
de Lisboa, professou na Ordem Trinitária a 11 de Junho de 1638, foi vice-reitor e professor da Faculdade de 
Teologia da Universidade de Coimbra, qualificador do Santo Ofício, examinador das Ordens Militares, sinodal 
do Bispado de Coimbra, autor de várias obras e eleito por D. Pedro II para o bispado de Angra do Heroísmo, 
que não aceitou. Faleceu no Colégio de Coimbra a 11 de Janeiro de 1693. 
26  Frei Jerónimo de SÃO JOSÉ -op. cit., tomo II, p. 283.
27  Frei Jerónimo de SÃO JOSÉ - op. cit.,  tomo II, p. 283. O Padre Frei Henrique foi redentor de cativos, profes-
sou em 1633 no Convento de Lisboa, em 1644 foi redentor geral de cativos para a cidade de Tetuão juntamente 
com o padre Frei António da Madre de Deus. Em 1671 foi escolhido novamente para redentor para o resgate 
geral em Argel com o Padre Frei António Rolim.
28  Frei Jerónimo de SÃO JOSÉ - op. cit., tomo II, p. 283.
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curso de gente, com os principaes cavalheiros da terra, muitos religiosos das 
Sagradas Familias, e militares, fazendo tudo com muito lustre e esplendor”29. 
A obra iniciou-se, como pedia a grandeza do risco, e achando-se construídas 
as oficinas, claustro, varandas, algumas celas e uma “boa escada de pedraria 
com 72 degráos, em que a Provincia tinha gasto mais de 32 contos”30. Com o 
Terramoto de 1755 ficou suspensa esta obra, pela ruína que padeceu e por fa-
lirem os mestres, e os seus herdeiros, para preencherem as condições acorda-
das nos contratos, que com eles se haviam celebrado. 
Na altura em que escreve Frei Jerónimo de São José “serve de interina Igreja a 
casa do Capitulo, bastantemente espaçosa, em que os Religiosos celebrão os 
Officios Divinos, que consta de hum só Altar, aonde está collocado o Sagrado 
Deposito do Santissimo, e Soberana Virgem dos Remedios, os Santos Patriar-
cas, Santo Antonio, e o Beato Simão de Roxas”31.
Do Convento da Trindade não existem vestígios significativos. Sabe-se que se 
situava no lado poente, com fachada para a Praça Machado de Castro. antigo 
Largo da Fonte Nova. O local de implantação situar-se-ia no que corresponde, 
hoje, ao quarteirão delimitado a sul pela Praça de Machado dos Santos (nú-
meros de polícia 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39), a nascente pela Rua José Adelino 
dos Santos (números de polícia 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 e 17), a norte  o Largo da 
Bela Vista (números 4 e 5) e a poente pela Rua da Brasileira (números 2, 4, 6, 
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24)32. As diferentes tipologias dos edifícios, a gros-
sura de algumas paredes, certas estruturas arquitectónicas em arco podem ser 
indícios da construção anterior.  

29  Frei Jerónimo de SÃo JOSÉ - op. cit.,  tomo II, p. 283 e Frei Manoel de SANTA LUZIA, op. cit., p. 195-196.
30  Frei Jerónimo de SÃO JOSÉ - op. cit.,  tomo II, p. 283. Segundo Frei Claudio da Conceição Setúbal foi a vila 
do reino que padeceu mais com o Terramoto “arruinou a maior arte dos seus Templos, Conventos, e casas, o 
mar entrou com tanta fúria, que derrubou muralhas, e muitos edifícios”. Frei Claudio da CONCEIÇÃO – Gabi-
nete Historico …Lisboa: Impressão Regia, 1829, vol. XIII, p. 169.
31  Frei Jerónimo de SÃO JOSÉ - op. cit.,  tomo II, p. 283. A descrição da igreja pode também ser consultada em 
Fortunato de ALMEIDA - História da Igreja em Portugal. Porto: Livraria Civilização Editora, 1968, vol. II, p. 157.
32  No Arquivo Municipal de Setúbal foram consultados os processos de obra referentes aos edifícios situados 
no quarteirão compreendido entre a Praça de Machado dos Santos, Rua Adelino dos Santos, Largo da Bela 
Vista e rua da Brasileira. Todos eles registam situações ocorridas com os proprietários actuais sem referência ás 
construções logo após a desactivação do convento. 
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quadro 1 - ministros do convento de setúbal 33

Data Nome do religioso
Anos de 

exercício
Observações

1667 Fr. Bartolomeu Tavares 34 Presidente

1686 Fr. Henrique Coutinho 4
Presentado

Redentor geral de Cativos 35  

1690 Fr. Manuel Borralho 3 Pregador geral 

1693 Fr. Luís de Freitas 4

1697 Fr. Inácio de Horta 6 Pregador geral

1703 Fr. Manuel Borralho 4
Pregador Geral

2ª vez eleito

1707 Fr. Pedro da Silva 3 Presentado

1710 Fr. Francisco Ferreira 3 Pregador geral

1713 Fr. João de S. Felix 3 Pregador geral

1716 Fr. Manuel de Melo 4 Pregador geral

1720 Fr. António de Monroy 3

1723 Fr. António Miranda 3 Pregador geral

1726 Fr. João Ferreira 3

1729 Fr. José de Santo Agostinho 3

1732 Fr. Inácio da Conceição 3

1735 Fr. Vicente Ferreira 3

1738 Fr. João de Santo António 2

1740 Fr. Domingos de Santa Maria 12
Continuou estes anos por conta das 

obras no Convento

1753 Fr. José da Trindade 14
Continuou por motivo da sustatoria do 

Capítulo deste tempo

1767 Fr. Cipriano de Santa Ana 6

1773 Fr. Custódio da Anunciação 3

1776 Fr. João Baptista 3 Mestre

1779 Fr. Custódio da Anunciação 6

1785 Fr. António de S. Tomás 9

      34  35 

33  Frei Jerónimo de São José – Historia Chronologica da Ordem da Santissima Trindade…, p. 286. Lista dos minis-
tros do Convento de Setúbal desde a fundação ao ano em que escreve Frei Jerónimo de São José.
34 Frei Bartolomeu Tavares exerceu o seu cargo como presidente. A partir do religioso seguinte, Frei Henrique 
Coutinho, todos passaram a ter o título de Ministro com a passagem da casa religiosa a Convento
35 Frei Henrique Coutinho foi redentor geral de cativos em Argel e Tetuão, tendo libertado 396 cativos l.1, 
c.13,§7 
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Processo de extinção: o fim 
No âmbito da Reforma Eclesiástica e, tal como aconteceu para todos os outros 
conventos masculinos, por ordem do duque de Bragança, regente em nome da 
Rainha D. Maria II, através da Junta do Exame do Estado Actual e Melhoramento 
Temporal das Ordens Regulares, criada para efeito, que fossem analisadas “quaes 
são as vantagens que a Religião ou o Estado alcanção na conservação” do Conven-
to da Trindade de Setúbal36. Para tal efeito ordenava ao prior da Igreja de Santa 
Maria da Graça da vila de Setúbal, Francisco Eduardo de Santa Gertrudes Boino 
que fosse ao Convento da Trindade com o escrivão Manuel de Serqueira Cardoso, 
juntamente com o deputado tesoureiro da Junta do Exame do Estado Actual e 
Melhoramento Temporal das Ordens Regulares, do fiscal da Fazenda Pública da 
vila de Setúbal e de três testemunhas que seriam escolhidas de acordo com a sua 
integridade no serviço de Deus, da Rainha e da Nação, a fim de analisarem se o 
convento deveria ser conservado ou suprimido. Para tal, de acordo com os decre-
tos de 5 e 9 de Agosto de 1833, deveriam fazer uma relação dos religiosos que 
professavam no convento referindo o seu número, nomes, aptidões, qualidades e 
serviços prestados à Religião, à causa da Rainha e da Nação portuguesa. Esta rela-
ção deveria ser assinada pelos próprios religiosos. Se o Convento não tivesse mais 
que doze frades deveriam  proceder ao Inventário Geral. A lei determinava o 
modo como deveria ser organizado: 1º inventário dos objectos de culto religioso, 
2º inventário da livraria declarando todas as obras, 3º dos objectos de uso comum 
como utensílios e mobília do Convento, da  enfermaria, cozinha e cerca, 4º dos 
objectos preciosos, 5º do cartório, títulos, dividas activas e passivas, encargos pios, 
foros, censos, padrões de juros e outros rendimentos37.
No dia 19 de Fevereiro de 1834, na conformidade da portaria de 18 de Novembro 
de 1833, foram ouvidas as três testemunhas, que haviam sido seleccionadas para 
acompanharem o prior da Igreja de Santa Maria da Graça e restantes inventariado-
res, sobre a preservação ou supressão do Convento da Trindade. Severino Antó-
nio, negociante, morador em Setúbal na praia da Soledade, de 47 anos de idade, 
casado, perante a pergunta sobre quais eram as vantagens que a Religião ou o Es-
tado alcançava na conservação deste Convento disse “sabe pelo ver que neste 
Convento não há comonidade á muitos annos e que apennas de mezes a muitos 
mezes ali aparecia hum Relligiozo que se intitulava menistro, e que logo logo se 
retirava, estando portanto sempre fechado este Convento, como acontesse agora, 
onde não aparece Relligiozo algum e a sua chave entregue a hua mulher pobre 
que tem a sua rezedencia na sella do Prelado por consequencia nenhuma utillida-

36  Arquivo Nacional Torre do Tombo - Inventário de extinção do Convento da Santíssima Trindade - Trinos Calçados, 
caixa n.º 2252. Portaria do Duque de Bragança de 18 de Novembro de 1833 transcrita em anexo [f.2 - 2v.]. O inven-
tário de extinção do Convento da Trindade de Setúbal encontra-se actualmente no Arquivo Nacional da Torre do 
Tombo após a incorporação no arquivo nacional do Arquivo Histórico do Ministério das Finanças.
37  ANTT- Inventário de extinção do Convento da Santíssima Trindade - Trinos Calçados, caixa n.º 2252. Portaria do 
Duque de Bragança de 18 de Novembro de 1833.
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de pode rezultar da sua concervação”.  A segunda testemunha, João da Rosa, ma-
rítimo e mestre de embarcações, morador em Setúbal, também na praia da Sole-
dade, solteiro, de 50 anosa de idade “disse que não via nem conhecia vantagens 
por pequenas que elas fossem que a Religião ou o Estado possa tirar da conserva-
ção deste Convento, pois sabe que este Convento quase sempre existe fechado 
pois só se abre quando de meses a meses aparece nele um Religioso intitulando-
-se Ministro, e logo que este se ausenta, se torna a fechar ficando no estado em 
que presentemente se acha com a chave entregue a hua pobre mulher”. A terceira 
testemunha escolhida, Manoel Avelino da Costa, cirurgião, com exercício e mora-
dor em Setúbal na Fonte Nova, de 52 anos de idade, referiu “que ele testemunha 
á anos que conhece este Convento fechado abrindo-se tão-somente nas ocasiões 
em que a ele vem um Religioso intitulado Ministro enquanto este ali reside que 
nunca é por muitos tempos conserva-se aberto, e logo que ele saí torna-se a fechar 
e entregam a chave a uma pobre mulher a qual té presentemente está residindo 
na sela de que se serve o tal Religioso quando aqui reside”38. 
Face aos testemunhos ouvidos, no dia 3 de Março de 1834 procedeu-se ao 
Auto de Inventário do Convento dos Religiosos Trinos Calçados da vila de 
Setúbal, de acordo com a portaria de 18 de Novembro de 1833, enviada pela 
Junta do Exame do Estado do Estado actual e Melhoramento Temporal das 
Ordens Regulares encarregada da reforma geral Eclesiástica39. Na presença 
do prior da Igreja de Santa Maria da Graça, Francisco Eduardo de Santa Ger-
trudes Boino e do escrivão Manuel de Sequeira Cardoso, deveria proceder-se 
ao Inventario dos objectos de culto Religioso. Como no convento não vivia 
em permanência nenhum religioso, foi nomeado o Padre Frei José Ferreira, 
religioso da Ordem da Santíssima Trindade em Lisboa, para comparecer no 
convento de Setúbal para ser inventariante, ou então remeter os documentos 
necessários em forma legal e com a sua assinatura, para em vista deles se po-
der fazer a descrição pretendida na portaria régia.
De acordo com os registos no Auto de Inventário o edifício do Convento da 
Trindade encontra-se descrito como ter sido principiado depois do Terramo-
to de 1755, altura em que apenas “se formou com regularidade hum dormito-
rio, de primeiro, e segundo andar, cujos pavimentos e paredes estão em brut-
to; compreendendo apenas trez cellas habitaveis. Serve de Igreja hum 
pequeno corredor com porta para a rua, o qual segundo o risco do Convento 
era destinado para refeitorio. Tem paredes principiadas para outros dormito-
rios, e dentro das muralhas que devião compreender a todo o edificio se con-
serva hua porção de cantaria lavrada destinada para a obra”40. 

38  ANTT- Inventário de extinção do Convento da Santíssima Trindade - Trinos Calçados, caixa n.º 2252. Assento de 19 
de Fevereiro de 1834 relativo à audição das testemunhas escolhidas para se pronunciarem sobre a conservação 
ou supressão do Convento da Trindade.
39  ANTT- Inventário de extinção do Convento da Santíssima Trindade - Trinos Calçados, caixa n.º 2252. Auto de Inven-
tário a que se procedeu no Convento da Trindade da vila de Setúbal datado de 3 de Março de 1834.
40  ANTT- Inventário de extinção do Convento da Santíssima Trindade - Trinos Calçados, caixa n.º 2252. Auto de Inven-
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A igreja é descrita como tendo 3 altares: um maior e dois menores laterais. O 
altar maior com uma imagem de Nossa Senhora, possivelmente dos Remé-
dios, padroeira da Ordem da Santíssima Trindade, e outra de Santo António. 
Nos altares laterais, num uma imagem grande de São João da Mata, e no outro 
a imagem de São Felix de Valois todas sem ornatos de prata, sem castiçais ou 
frontais.  No corpo da igreja estava um quadro pendente de um santo da Or-
dem, cujos inventariadores consideraram ser uma pintura de fraca qualidade.
Tal como as alfaias religiosas, os bens do convento eram parcos e de pouco valor. 
Foram inventariados os paramentos existentes num baú que tinha sido deixado 
pelo último ministro do Convento, mas que levara a chave. Por esse motivo foi 
arrombado pelos inventariantes. Nele se encontravam várias casulas e outras 
vestes religiosas muito usadas e de pouco valor. Muitos objectos teriam sido 
roubados pelas tropas que teriam estado aquartelados no Convento41.
O prior de Santa Maria da Graça, Francisco Eduardo de Santa Gertrudes Boino, 
nomeado pela portaria para proceder à supressão do convento escreve ao rei dan-
do conhecimento que não fez a lista nominal de religiosos pois não os encontrou 
no Convento da Trindade. Achou-o entregue a “huma mulher, velha, pobre e im-
munda, assistindo na cella do Prelado, a qual me disse; (e he notorio) que ali não 
havia religiozo algum, e que o ultimo Prelado se retirara para Lisboa, ha mais de 
dez mezes deixando-lhe as chaves”. Conclui que o Convento há muito estava su-
primido faltando-lhe apenas o decreto o efectivar. Acrescenta que “nos últimos 
vinte anos, que tem decorrido ate ao presente; estando quase sempre fechado, 
apenas aparecia um religioso lá em certos tempos (julgo que para fazer cobranças 
o qual demorando-se poucas semanas), o abandonava fechado como dantes” 42. O 
Convento possuía bens imóveis em Setúbal e seus arredores: marinhas, lagar de 
azeite, pomar e casas nas ruas dos Marmelinhos (actual Rua António Maria Eusé-
bio) e dos Caldeireiros (actual Rua Álvaro Castelões). Possuía ainda casas com 
lojas na Rua João de Deus  em Lisboa. O prior refere que o Convento não tem sa-
cerdotes que celebrem os ofícios religiosos e que apenas tem servido como local 
para cobranças de foros e outros proventos, que homens piedosos doaram aos 
religiosos a troco de missas, o que não tem sido cumprido. Neste sentido conclui 
que não há utilidade em preservar o Convento nem a própria igreja pois a popu-
lação deixou de a ela recorrer para assistir à celebração da Missa.
Decorridos dois anos, a 7 de Janeiro de 1836, procedeu-se á avaliação e tomada de 
posse para a Fazenda Real do edifício do cenóbio. Foram avaliadores Anastácio 
José Xarar e Francisco de Paula de Mira, mestres carpinteiros, Joaquim Alberto 
Solho e António José Narciso, mestres pedreiros. Na altura o “predio de que se 

tário a que se procedeu no Convento da Trindade da vila de Setúbal datado de 3 de Março de 1834
41  O inventário de todos os bens pode ser consultado no Inventário de extinção do Convento da Santíssima Trindade 
transcrito em anexo a a este estudo.
42  ANTT- Inventário de extinção do Convento da Santíssima Trindade - Trinos Calçados, caixa n.º 2252. Carta do prior da 
Igreja de Santa Maria da Graça ao rei dando conhecimento da avaliação do Convento da Trindade, [fl. 7 - 7v.].
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tracta, e que fora Convento dos Padres da Trindade compõe-se de dous pavimen-
tos com poucas cellas, dormitorios, ou pequenos quartos, cosinha e várias offici-
nas, que não obstante a sua extenção, e na permitiva ser de grande importancia a 
sua fábrica, com tudo hoje porque por que se acha muito arruinado pela falta de 
portas, caxilhos, tetos arruinados, paredes, abóbodas, sualhos, e telhado, hé mui-
to de deminuto o seu valor”. O edifício foi avaliado na quantia de um conto e seis 
centos mil reis, justificando os avaliadores que pelo estado em que se acha não 
pode ter nenhuma utilização senão mediante grande despesa43. 
A 24 de Outubro de 1837, é novamente avaliado, agora por Francisco Alberto 
dos Santos e Manoel José da Motta, mestres carpinteiros, João José Ribeiro e 
Joaquim Alberto Solho, mestres pedreiros. A decadência do edifício acentua-
va-se: “este edificio se acha muito damnificado, que se compõe de dois pavi-
mentos com muito poucas cellas, ou cubiculos de frades, cosinha, e várias 
officinas, sendo bastante extenso, e contendo em si muita cantaria”, avalia-
vam-no, no entanto, no mesmo valor de um conto e seis centos mil reis44.
Os bens pertencentes ao Convento também foram avaliados e passaram 
para a posse da Fazenda Nacional. Uma das marinhas, chamada de Pinheiro 
Torto, em Vale do Judeu, doada por António Rodrigues Seixas com o encar-
go pio de 150 missas anuais, foi avaliada em um conto trezentos e trinta e 
dois mil réis, com base no valor de nove mil réis para cada moio de sal. Pas-
sou para a posse da Fazenda Real a 12 de Abril de 183645. Esta marinha com 
cento e quarenta e oito moios de repartição em cada roda, estava em bom 
estado nos seus muros e valas. 

Património pós extinção: a memória 
O Convento da Santíssima Trindade, depois de extintas as ordens religiosas, 
foi vendido pela Fazenda Nacional, tendo servido, por assim dizer, de pedrei-
ra e mina de cantaria, tijolo e telha para diversas obras46. Salvo alguns parcos 
vestígios arquitectónicos ainda visíveis nos imóveis construídos no local ocu-
pado pelo convento, nada mais chegou aos nossos dias.  
Sabemos que as alfaias litúrgicas, em ouro e prata, foram distribuídas por vá-
rias igrejas ou entregues à Casa da Moeda  para fundição. Em 1842 publicam-
-se as contas referentes aos bens preciosos dos conventos extintos. No quadro 
nº 371 do distrito de Lisboa, (Setúbal na altura pertencia a Lisboa), surge o 
Convento da Santíssima Trindade, Ordem dos Trinos Calçados, com a conta 
corrente na Fazenda Real: dois cálices, uma chave, duas colheres, uma coroa, 

43  ANTT- Inventário de extinção do Convento da Santíssima Trindade - Trinos Calçados, caixa n.º 2252. Autos cíveis de 
posse e avaliação do edifício do Convento da Trindade de 7 de Janeiro de 1836.
44  ANTT- Inventário de extinção do Convento da Santíssima Trindade - Trinos Calçados, caixa n.º 2252. Autos cíveis de 
avaliação a que procedeu o administrador do concelho Jacome Maria Ferro a 24 de Outubro de 1837.
45  ANTT- Inventário de extinção do Convento da Santíssima Trindade - Trinos Calçados, caixa n.º 2252. Autos cíveis de 
posse e avaliação da Marinha chamada Pinheiro Torto para a Fazenda Real de 12 de Abril de 1836.
46  João Carlos de Almeida CARVALHO - op. cit., vol. IV, II parte,  p. 47.
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duas patenas, uma píxide, dois resplendores, tudo no valor de 34$856 réis 47. 
Destes bens, entraram na Casa da Moeda, a chave, uma coroa e dois resplen-
dores, no valor de 6$256 réis. Os restantes n«bens foram distribuídos pela fre-
guesia do Espírito Santo do Montijo (um cálice, uma colher, uma patena e um 
píxide) no valor de 24$400 réis, e para o serviço das Ordenações na Mitra ( um 
cálice,  uma colher e uma patena) no valor de 4$200 réis.
O Convento da Santíssima Trindade não seria uma casa rica. Os conventos de 
Santarém e Lisboa, o primeiro a casa fundadora da Ordem em Portugal, o se-
gundo na capital do reino, centralizavam os principais bens da Ordem. O con-
vento de Setúbal, fundado para dar apoio à população no resgate dos familiares 
cativos, assim se terá mantido como ponto de contato com os religiosos da Or-
dem e não como um convento de dimensão de relevo da Ordem. O valor atribu-
ído às alfaias litúrgicas era bem menor do que a avaliação dos bens dos outros 
conventos de Setúbal: Convento de Santa Teresa da Ordem Carmelitas Descal-
ços 294$471; Convento de Nossa Senhora do Carmo da Ordem Carmelitas Cal-
çados 282$062; Convento de São João Baptista da Ordem de São Domingos 
271$290; Convento de Nossa Senhora da Boa Hora da Ordem dos Agostinhos 
Descalços 255$62048; Convento de São Francisco, da Ordem de São Francisco 
da província do Algarve 222$014; Hospício de Nossa Senhora dos Anjos da Or-
dem dos Missionários Apostólicos 114$847; Convento de Nossa Senhora da 
Conceição da Ordem de S. Francisco da província da Arrábida 91$282 e Con-
vento de São Sebastião da Ordem dos Pregadores 49$773 49.
Tal como outros conventos da Ordem da Santíssima Trindade, o Convento de 
Setúbal não sobreviveu arquitectonicamente à extinção das ordens religiosas. 
Preserva-se, no entanto, na história através das informações que nos chegaram 
a partir da documentação e das crónicas da Ordem em Portugal como parte de 
um contributo nas actividades de assistência, fazendo face a um problema com 
que se debatiam as populações costeiras e marítimas do Portugal moderno.   

Resgate de cativos: 
sadinos em terras do norte de áfrica
Os frades trinitários existiam, como ordem religiosa, para organizar o resgate 
de cativos cristãos através do pagamento do montante exigido ou através de 
troca por cativos muçulmanos. Os Resgates Gerais, missões caritativas de li-
bertação de cativos, foram realizadas num clima hostil, fruto das conturbadas 
relações entre Portugal e os reinos do Norte de África. As diferenças religiosas 

47  Contas correntes dos objectos preciosos de ouro, prata, e joias que perteceram aos Conventos supprimidos do continente do 
reino. Lisboa: Imprensa Nacional, 1842, quadro nº 371 do Distrito de Lisboa.
48  Refere-se que foram apreendidos a uma guerrilha rebelde: marcos, onças e oitavas. “As pratas deste Con-
vento foram roubadas por uma guerrilha de rebeldes, que alli este aquartellada; e sendo esta perseguida, e 
prisioneira, lhe foram encontrados os objectos preciosos, já amassados e inutilizados”. 
49  Contas correntes dos objectos preciosos de ouro, prata, e joias que perteceram aos Conventos supprimidos do continente do 
reino. Lisboa: Imprensa Nacional, 1842, quadro nº 369, 370, 372, 373, 374, 375, 376 e 377.
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a par de actividades de pirataria e corso proporcionavam o aprisionamento de 
indivíduos para resgate 50. Neste clima de guerra constante, as redenções por-
tuguesas conseguem sobreviver às vicissitudes adversas e, quase sempre com 
sucesso, libertar grande número de portugueses. 
Um Resgate Geral começava sempre por uma autorização régia que dava início 
a todo um complicado processo logístico de preparação de bens para o resgate 
e simultaneamente de relações diplomáticas a fim de criar condições para a re-
alização do negócio e assegurando a entrada em paz da comitiva. Entre os prin-
cipais da Ordem da Santíssima Trindade eram nomeados dois padres redento-
res, que ficavam responsáveis por todo o resgate juntamente com dois  oficiais 
régios: um tesoureiro e um escrivão, seleccionados entre os candidatos que se 
apresentassem interessados a ocupar os cargos. Tratados os recursos humanos 
era necessário providenciar o cofre dos cativos: totais existentes, receitas em 
dúvida, contributos de particulares e das Misericórdias do Reino. Depois de 
ajustadas as condições do resgate com o sultão de Marrocos ou com os governa-
dores de Argel, publicava-se, em Lisboa, o edital seguido da organização de uma 
procissão de modo a tornar do conhecimento público a preparação do resgate. 
Familiares de indivíduos aprisionados recorriam aos frades com doações e 
identificando os cativos pelo nome, local de nascimento, idade e local de cati-
veiro. Aquando da organização do Resgate Geral de Argel de 1671 acorreu ao 
Convento da Trindade de Lisboa, Manuel dos Santos, procurador de Francisco 
de Sousa, morador em Alfama, casado com Crispina dos Santos feito cativo 
quando regressava do Brasil na nau caravela do mestre Lourenço Rosa. Se os 
padres redentores o não encontrassem, ou por qualquer razão não fosse possí-
vel o resgate, deveriam devolver, no regresso, apenas uma parte do montante 
entregue, pois o restante seria para resgatar um menino de Setúbal de nome 
Francisco, filho de Pedro Roiz da Gram e de Luísa Rouboa. Se não fosse  possível 
libertar esta criança, o dinheiro deveria ser aplicado no menino que mais de-
samparado estivesse e necessitado de ser resgatado51.
Depois do período destinado a receber os familiares e procuradores dos cati-
vos, procedia-se ao frete do navio e às formalidades de embarque, nas quais não 
faltava o regimento passado para o efeito, regulando o modo de acção da comi-
tiva face ao resgate dos cativos.  Após a deslocação marítima, a chegada ao porto 
fazia-se mais um menos institucionalmente: em Marrocos, para os resgates rea-
lizados após a subida ao trono de D. João IV, a entrada fazia-se por Mazagão, 

50  Sobre a distinção entre piratas e corsários vide, por exemplo, Luís Ramalhosa GUERREIRO - “Corso e Pi-
rataria nos Descobrimentos”, Dicionário de História dos Descobrimentos Portugueses, vol. I, p. 297, “na acepção mo-
derna, corso ou guerra de corso significa o ataque e apresamento de um barco, pessoas, e bens levado a efeito 
por um particular (e às vezes entidade pública), a coberto de uma ordem jurídica”, por outro lado “quando a 
violência no mar ou a partir do mar é exercida a título privado com fins de aquisição de riqueza e sem qualquer 
justificação legal, aplica-se para referenciar a palavra “pirataria”.
51  ANTT, Convento da Trindade de Lisboa, Livro 23, fl. 26. Os Padres Redentores não terão conseguido resgatar o 
Francisco de Setúbal. Na relação dos cativos resgatados aparece apenas mencionado um Domingos, de 7 anos 
de idade, natural de Lagos. 
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onde os padres redentores aguardavam as directrizes do sultão. Em Argel, eram 
recebidos por funcionários do governador que os encaminhavam logo para o 
palácio. O tempo destinado às negociações de resgate era imprevisível, depen-
dendo das condições e tentativa de resgatar o maior número de cativos com o 
dinheiro que dispunham. No regresso o desembarque em Lisboa era feito em 
procissão que passava pelo Palácio Real e pela Santa Casa da Misericórdia antes 
de se dirigirem ao Convento da Trindade de Lisboa onde, numa cerimónia reli-
giosa, eram recebidos na presença dos deputados da Mesa da Consciência e 
Ordens. Enquanto se redigiam e publicavam as relações enumerando todos os 
resgatados, os cativos podiam permanecer no Convento de Lisboa, donde de-
pois partiam para as suas localidades52. 

O primeiro Resgate Geral de cativos organizado após a aclamação de D. João 
IV como rei de Portugal, realizado pelos padres redentores Frei Henrique 
Coutinho e Frei António da Madre de Deus, começou a ser preparado em 
1644 a partir de Tanger. Depois de vários reveses fruto dos preços elevados 
pedidos pelos muçulmanos para resgate dos cativos portugueses, só dez anos 
mais tarde chegam a Lisboa os primeiros resgatados. Entre os cento e vinte e 
um cativos libertados vinham  cinco naturais de Setúbal: os contramestres Es-
tevão Lopes com 58 anos de idade e quinze anos de cativeiro, João Gonçalves 
Guardim com 34 anos e seis de cativeiro e Domingos Gonçalves de 32 anos e 
cinco de cativeiro, e os marinheiros João Gonçalves Fateixa de 50 anos e 8 de 
cativeiro e João Gomes de 30 anos e cinco de cativeiro53.
Entre a subida ao trono de D. João IV, altura em que os resgates de cativos são 
legislados com regras que se vão manter até finais do século XVIII, organizaram-
-se catorze Resgates Gerais em Marrocos e Argel: Tetuão em 1655, já referido, 
Mequinez em 1689, 1718, 1729 e 1735, e em Argel em 1671, 1674, 1696, 1720, 1726, 
1731, 1739, 1754 e 1778. Saliente-se que os resgates de 1689 e 1718 apesar de pre-
parados e da deslocação da comitiva, não foram efectivados devido às exigên-
cias impostas pelo sultão que não foram acatadas pela corte portuguesa54. 

Apesar dos estatutos da Ordem da Santíssima Trindade referirem a periodici-
dade de três anos de intervalo entre cada resgate, raras vezes foi praticada 
fruto de adversidades políticas, financeiras ou diplomáticas que punham em 
questão a organização dos Resgates Gerais. 
Em 1671, D. Pedro II autoriza a realização de um Resgate Geral em Argel, onde 
desde 1612, não se efectuava nenhum resgate de portugueses. Os Padres re-
dentores Frei Henrique Coutinho e Frei António Rolim resgataram um total 
de cento e noventa cativos entre os quais dezassete naturais de Setúbal55.

52  Sobre os aspectos organizativos de um Resgate Geral de Cativos ver Frei Jerónimo de SÃO  JOSÉ - op. cit., 
tomo I, 306-307 e Edite ALBERTO - op. cit., p. 176 - 223. 
53   Sobre o Resgate Geral de Tetuão de 1655 ver Edite Alberto - op. cit., p. 225-229. Os dados referentes aos cativos 
sadinos foram compilados a partir do manuscrito anónimo: ANTT - Manuscrito da Livraria nº 565, fl. 93-95v.
54  Edite ALBERTO, op. cit., p. 176 - 177.
55  Edite ALBERTO - op. cit., p. 230-233.
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quadro 2 - resgate geral 
argel 1671 - cativos naturais de setúbal 56

nome ofício / função idade cativeiro / anos

André Dias Marinheiro 50 6

António Fernandes o Cheira Marinheiro 67 4

Brás Boto Marinheiro 41 11

Francisco Rodrigues de Gram Marinheiro 33 4

Francisco Neto Marinheiro 30 6

Francisco Rodrigues 
Buscavida Marinheiro 30 3

Francisco Rodrigues Marinheiro 30 4

José Rodrigues Marinheiro 45 4

Lourenço Neto Marinheiro 35 4

Luís Mendes Marinheiro 25 6

Luís Gomes Beladama Marinheiro 38 5

Manuel Cordeiro Marinheiro 30 4

Manuel Dias Contramestre 28 4

Manuel Gonçalves Marinheiro 25 6

Manuel Lemos Marinheiro 47 4

Manuel Carneiro Marinheiro 28 6

Pedro Brabo Marinheiro 32 4

Apesar de número de resgatados ainda ficaram em Argel, mais de quinhentos 
incluindo mulheres e crianças. O rei ordena um pedido geral voluntário no 
Reino a todos os cabidos, Misericórdias e Câmaras para que contribuíssem 
monetariamente para o resgate57. Um novo resgate é organizado com a pre-
sença dos Padres Redentores Frei António Rolim e Frei Baltazar Teixeira no 
qual libertaram trezentos e dois cativos, entre os quais dezanove naturais de 
Setúbal.

56  ANTT - Manuscrito da Livraria nº 565, fl. 96-99 [Dados compilados a partir da lista dos cativos libertados no 
resgate geral de Argel de 1671].
57  ANTT - Mesa de Consciência e Ordens - Cativos, maço 14, caixa 53. Carta régia dirigida â Mesa de Consci-
ência e Ordens de 19 de Outubro de 1671.
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quadro 3 - resgate geral 
argel 1674 - cativos naturais de setúbal 58

nome naturalidade idade ofício cativeiro / anos
custo 
réis

Amaro Neto Setúbal 16 - 2 e 5 meses 300

António Simões 
Camacho Setúbal 36 Marinheiro 7 350

Bartolomeu da 
Costa Setúbal 20 Grumete 6 150

Francisco Gomes 
Ficalho Setúbal 70 Marinheiro 17 90

Francisco Coelho Setúbal 40 Marinheiro 11 220

Gaspar Martins Setúbal 60 Marinheiro 10 95

José 
Gonçalves Setúbal 25 Pescador 2 e 5 meses 200

João 
Gonçalves Setúbal 15 Pescador 2 e 5 meses 180

Luís 
Gonçalves Setúbal 25 Marinheiro 9 115

Luís Ferreira Setúbal 40 Marinheiro 10 120

Manuel Jorge Setúbal 35 Marinheiro 2 e 5 meses 80

Manuel 
Rodrigues Setúbal 35 Pescador  2 e 5 meses 190

Manuel Afonso Setúbal 68 Marinheiro 9 80

Manuel 
Gonçalves Setúbal 38 Marinheiro 8 meses 100

Manuel 
Gonçalves Setúbal 74 Marinheiro 53 166

Manoel Neto Setúbal 47 Pescador 2 e 5 meses 166

Manuel 
Rodrigues Mija 

no Canudo
Setúbal 33 Pescador 2 e 5 meses 176

Pedro Dias Setúbal 25 Marinheiro 8 100

Vicente 
Rodrigues Neto Setúbal 32 Mestre de 

navio 2 e 5 meses 200

Entre os Resgates Gerais de Argel em 1674 e 1696, tentou-se organizar um para 
Mequinez, em 1689, devido ao elevado número de cativos portugueses que esta-
vam nesta cidade. Apesar dos Padres Redentores Frei José de Azevedo e Frei 
Roque do Espírito Santo se terem deslocado à corte do sultão a fim de efectua-
rem os resgates acordados, o sultão Muley Ismael altera as condições e pede em 
troca dos cativos portugueses a entrega da praça de Mazagão59. Na impossibili-

58  ANTT - Manuscrito da Livraria nº 565, fl. 99v.-106.
59  Frei Jerónimo de SÃO JOSÉ, op. cit., tomo II, p 336-337.
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dade de ceder a praça, o resgate ficou sem efeito.  O mesmo sucedeu na nova 
tentativa, em 1718, altura em que o mesmo sultão altera as condições estabele-
cidas e coloca em risco a vida dos Padres Redentores Frei Simão de Brito e Frei 
José de Paiva bem como dos  funcionários régios que os acompanhavam60.
Em 1696 no novo Resgate Geral para Argel foram libertados trezentos cativos, 
dos quais trinta e quatro naturais de Setúbal. 

quadro 4 - resgate geral 
argel 1696 - cativos naturais de setúbal 61

nome naturalidade idade ofício
cativeiro / 

anos

Francisco Carvalho Setúbal 18 - 2

Julião da Rosa Setúbal 15 - 1

José Soares Setúbal 17 - 5

Vicente Gomes Setúbal 15 - 1

João Soares Setúbal 18 - 1

João Gomes Setúbal 15 - 1

Domingos Antunes Setúbal 18 - 1

Manuel Gomes Setúbal 19 - 1

Manuel Lopes Setúbal 45 Capitão 1

José Rodrigues Setúbal 36 Calafate 4

Luís Carvalho Setúbal 23 Ferreiro 8

João Martins Setúbal 20 Marinheiro 1

Vicente da Costa Setúbal 34 Marinheiro 3

Manuel da Rocha Setúbal 24 Marinheiro 3

António da Rocha Setúbal 23 Marinheiro 4

António Rodrigues 
Galeginho Setúbal 20 Marinheiro 1

Manuel Jorge Setúbal 48 Marinheiro 1

João Gomes Setúbal 26 Marinheiro 1

Manuel Rodrigues Setúbal 24 Marinheiro 1

Manuel da Trindade Setúbal 21 Marinheiro 1

Lourenço de Lima Setúbal 25 Marinheiro 1

Manuel Gomes Setúbal 20 Marinheiro 1

Mateus Gomes Botão Setúbal 20 Marinheiro 1

Mateus Fernandes Setúbal 40 Marinheiro 3

João Coelho Setúbal 35 Marinheiro 1

60  Edite ALBERTO, op. cit., p. 246-251.
61  Biblioteca Nacional de Portugal (BNP) - Lista das pessoas que a Catholica piedade do Muito Alto & poderoso Rey de 
Portugal & Algarves etc. Dom Pedro Segundo nosso Senhor mandou resgatar este anno de 1696 do tyranno cativeiro que pade-
cião na Cidade de Argel ...Lisboa: Officina de Miguel Deslandes, 1696 e ANTT - Manuscrito da Livraria nº 565, fl. 
116v.-123v.
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Manuel Alvares Setúbal 21 Marinheiro 4

Pedro Rodrigues Setúbal 37 Marinheiro 1

Manuel Pereira Setúbal 33 Marinheiro 3

Manuel dos Santos Setúbal 24 Marinheiro 1

João Rodrigues Setúbal 37 Marinheiro 1

Francisco Vidal Setúbal 48 Marinheiro 26

Manuel Dias Machado Setúbal 22 Marinheiro 3

Manuel Pereira Cabrinha Setúbal 24 Marinheiro 1

Manuel Rodrigues Ledo Setúbal 25 Marinheiro 1

No Resgate Geral de Argel, os Padres Redentores, Frei Simão de Brito e Frei 
José de Paiva, resgatam trezentos e sessenta e cinco cativos, entre eles quatro 
naturaia de Setúbal e um de Azeitão.

quadro 5 - resgate geral 
argel 1720 - cativos naturais de setúbal 62

nome naturalidade idade ofício
cativeiro 

/ anos
custo réis

António da Silva Setúbal 35 Marinheiro 18 116,250

António Fernandes 
Senteio

Setúbal 43 Marinheiro 11 135,000

Manuel do Vale Setúbal 35 Marinheiro 1,5 150,000

Sebastião Gomes Setúbal 50 Marinheiro 18 165,000

No resgate ocorrido em 1720, os Padres Redentores tentaram libertar todos 
os portugueses cativos, mas sabiam que pelo menos quarenta tinham ficado 
em Argel. Estes não tinham sido libertados por andarem em actividades de 
corso a comando dos argelinos ou, simplesmente, porque os governador os 
não quis libertar. Os padres trinitários solicitam junto do rei a realização de 
novo resgate. Enquanto se procedia às diligencias para entrada dos padres em 
Argel, ocorreu uma situação que veio a facilitar todo o processo. Andando a 
nau portuguesa Nossa Senhora da Vitória em vigia das costas portuguesas, 
encontrou-se com uma embarcação corsária de Argel de que era comandante 
Ali Arraes. Depois de horas de combate, venceu o capitão da coroa portugue-
sa tornando cativos todos os marítimos da embarcação argelina. O governa-
dor pediu a libertação dos seus nacionais que seriam trocados por cativos 

62  BNP - Relaçam do resgate que pir ordem Del-Rey nosso senhor Dom Joam V Rey de Portugal se fez na cidade de Argel pelos 
Padres Redentores os pregadores geraes Fr. Joseph de Paiva & Fr. Simão de Brito da Ordem da Santissima Trindade .... Lisboa 
Occidental: Officina de Miguel Manescal, 1720.
ANTT -  Manuscrito da Livraria nº 565, fl. 134v.-143.
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portugueses.63 Deste modo os cativos sadinos Manuel Lopes, João da Costa e 
Miguel de Aroucha foram resgatados por troca com cativos muçulmanos que 
estavam nas galés em Lisboa.  Param além destes três foram libertados mais 
nove naturais de Setúbal de um total de duzentos e catorze resgatados. 

quadro 6 - resgate geral 
argel 1726 - cativos naturais de setúbal 64

nome naturalidade idade ofício
cativeiro 

/ anos
custo réis notas

Manuel 
Lopes

Setúbal 13 2 112,500
Trocado 

por cativo 
muçulmano 

António 
Nunes

Setúbal 19 2 417,750

Bernardo 
da Costa 
Franco

Setúbal 36 5 330,000

Bartolo-
meu 

Rodrigues
Setúbal 50 4 330,000

Cristóvão 
Leitão

Setúbal 18 2 270,000

Francisco 
Carvalho

Setúbal 55 18 255,000

Jacinto da 
Silva

Setúbal 21 2 315,000

José Vidal Setúbal 55 2 255,000

Joaquim 
Pereira

Setúbal 23 3 270,000

João da 
Costa 

Setúbal 60
Mestre 

sapateiro
2 Troca

Trocado 
por cativo 

muçulmano

Manuel 
Pinheiro

Setúbal 64 Pescador 4 267,750

Miguel de 
Aroucha

Setúbal 36 2 Troca
Trocado 

por cativo 
muçulmano

Na sequência do falecimento de Muley Ismael, em 1727, o Resgate Geral foi trata-
do com o sucessor que se mostrou favorável ao resgate se fossem trocados todos 
os cativos de cidades marroquinas que estivessem na corte portuguesa. Neste sen-
tido foi realizado um levantamento a nível de todo o reino para saber quantos 
cativos existiam perseverantes na fé islâmica. Nas diversas comarcas foram encon-

63  Edite ALBERTO, op. cit., p. 262-270.
64  BNP - Relação do resgate que por ordem delrey nosso senhor D. João V rey de Portugal se fez na cidade de Argel pelos Padres 
Redentores os Pregadores Gerais Fr. Joseph de Paiva e Fr. Simão de Brito da Ordem da Santissima Trindade ....Lisboa Oci-
dental: Officina da Musica, 1726.
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trados quarenta e cinco que foram transportados para Mazagão,  para serem tro-
cados pelos cativos portugueses65. Neste resgate foram libertados cento e treze 
cativos, uns por troca outros pelo pagamento em dinheiro. Entre os resgatados 
encontramos três naturais de Setúbal: Custódio Cardim de 25 anos de idade e 
dois de cativeiro, José Rodrigues o Santo, de 50 anos de idade e trinta e quatro de 
cativeiro, e Manuel da Frota com 57 anos e catorze de cativeiro. 
No Resgate Geral de 1731 foram libertados catorze sadinos que se encontra-
vam entre os cento e noventa e três resgatados. 

quadro 7 - resgate geral 
argel 1731 - cativos naturais de setúbal 66

nome naturalidade idade oficio
cativeiro 

/ anos
custo

Alexandre Ferreira Setúbal 15 1 780,000

Luís José Setúbal 14 3 meses 318,750

António Gomes Setúbal 30
Mestre 
calafate

5 642,750

Braz Jorge Setúbal 30 4 meses 405,000

Filipe da Cruz 
Junqueiro

Setúbal 43
Mestre de 
caravela

5 1328,250

José Dias Vidal Setúbal 25 1 405,000

João Rodrigues Setúbal 40 Marinheiro 4 455,250

Joaquim dos Santos Setúbal 22 Marinheiro 1 455,250

Joaquim dos Santos Setúbal 40 5 455,250

José Robão Setúbal 45 4 meses 405,000

João Baptista Setúbal 20 1 273$750

José Gomes Setúbal 29 4 262,500

Manuel Nogueira Setúbal 60 4 meses Troca

António Gomes Setúbal 18 4 meses Troca

No Resgate Geral de 1735 em Mequinez, organizado para libertar cinco padres 
jesuítas que haviam sido feitos cativos por corsários de Salé, ao largo da cidade 
do Porto, no navio em que viajavam, foram resgatados mais sessenta e oito cati-
vos provenientes na sua maioria das ilhas atlânticas dos Açores67. 
Em 1739 procede-se a novo Resgate Geral em Argel no qual são resgatados cen-

65  ANTT -  Manuscrito da Livraria nº 565, fl. 162-165v. e Edite ALBERTO, op. cit., p. 271-282.
66  BNP - Relação dos Cativos que por ordem delrey nosso senhor D. João V resgataram na cidade de Argel os Religiosos da 
Santissima Trindade ....Lisboa Ocidental: Officina da Musica, 1731.
67  BNP - Relação dos cativos que por ordem delrey Nosso Senhor D. João V ....Lisboa Ocidental: Officina Antonio Isi-
doro da Fonseca, 1735.
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to e setenta e oito cativos, entre eles vinte sadinos na sua maioria pescadores.
quadro 8 - resgate geral 
argel 1739 - cativos naturais de setúbal 68

nome naturalidade idade oficio
cativeiro

/anos
custo

António Roxo Setúbal 24 8 780$000

António Baião Setúbal 28 Marinheiro 6 455$250

António da Silva Setúbal 30 Marinheiro 3 455$250

António Gonçalves Setúbal 40 Marinheiro 3 455$250

António Rodrigues Setúbal 28 Marinheiro 3 455$250

Bernardo Rodrigues Setúbal 19 Pescador 8 780$000

Caetano Soares Setúbal 50 1 292$500

Francisco Rodrigues Setúbal 40 10 292$500

Francisco Pereira Setúbal 40 3 292$500

Jerónimo dos Santos Setúbal 22 3 404$900

José da Costa Setúbal 20 Pescador 8 780$000

João Cardim Setúbal 30 Pescador 3 417$750

João Vidal Setúbal 30 Pescador 3 455$250

José de Oliveira Setúbal 45 Pescador 8 455$250

João Ribeiro Setúbal 50 Pescador 3 292$500

Manuel dos Santos Setúbal 28 Pescador 8 780$000

Manuel Carvalho Setúbal 30 Pescador 8 455$250

Manuel Coelho Setúbal 40 3 642$750

Ventura José Setúbal 32 Pescador 3 455$250

Ventura Miguéis Setúbal 40 Pescador 1 292$500

Em 1754 foram resgatados duzentos e vinte e oito cativos, onze naturais de 
Setúbal. 

68  BNP - Relação dos cativos que por ordem delrey Nosso Senhor D. João V ....Lisboa Ocidental: Officina Antonio Isi-
doro da Fonseca, 1739.
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quadro 9 - resgate geral
argel 1754 - cativos naturais de setúbal 69

nome naturalidade idade oficio
cativeiro

/anos
custo

António Gonçalves Setúbal 48 Pescador 9 meses 476$160

António Nunes Setúbal 50 Marinheiro 1 343$800

Francisco Rodrigues Setúbal 45 Pescador 3 476$160

José Quadrado Setúbal 45 Pescador 9 meses 476$160

Joaquim Nunes Setúbal 14 1 566$400

João da Rocha Setúbal 17 Pescador 2 443$200

Manuel Vicente Setúbal 20 Marinheiro 2 626$560

Mateus Gomes Setúbal 26 Pescador 9 meses 476$160

Manuel do 
Nascimento

Setúbal 40 Marinheiro 1 476$160

Manuel Vidal Setúbal 40 Pescador 4 476$160

Silvestre de Jesus Setúbal 46 Marinheiro 5 476$160

No último Resgate Geral de Cativos organizado pelos frades trinitários foram 
resgatados duzentos e vinte e três cativos, entre eles onze de Setúbal. 

quadro 10 - resgate geral 
argel 1778 - cativos naturais de setúbal 70

nome naturalidade idade oficio
cativeiro/

anos
custo

António José Dias Setúbal 31 Calafate 8 627$318

António Filipe Setúbal 31 Marinheiro 9 627$318

António José Setúbal 30 Marinheiro 9 518$900

António Domingues Setúbal 66 Marinheiro 9 480$000

Francisco José Alcântara Setúbal 35 Capitão 9 1402$000

José Luís Setúbal 23 Marinheiro 9 852$000

Joaquim dos Santos Setúbal 29 Marinheiro 16 685$600

Joaquim José de Sousa Setúbal 60 Marinheiro 9 685$600

69  BNP - Relação dos cativos que por ordem do fidelissimo Rey Dom Joseph I resgataram na cidade de Argel ....Lisboa Ociden-
tal: Officina de Frsancisco da Silva,[1754].
70 BNP - Relação dos Cativos que por ordem da filelissima rainha D. Maria I nossa senhora trouxerão resgatados da cidade de 
Argel os Religiosos da Santissima Trindade ....Lisboa: Officina da Antonio Rodrigues Galhardo, 1778.
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Joaquim dos Santos Setúbal 37 Marinheiro 13 518$900

Joaquim Perfeito Setúbal 44 Marinheiro 13 518$900

Joaquim José Contente Setúbal 28 Marinheiro 16 852$000

A partir daqui os resgates passam a ser efectuados por meios exclusivamente 
diplomáticos. As preocupações de cariz religioso de redenção inerentes à Or-
dem da Santíssima Trindade, que justificavam e definiam a sua acção deixam 
de ser significativas na sociedade de fins do século XVIII. As realidades políti-
cas são diferentes e a assinatura da paz com Marrocos e Argel termina com as 
apreensões de indivíduos para resgate. 

Notas finais
Nos Resgates Gerais aqui estudados, vimos que muitos naturais de Setúbal 
foram resgatados pelos frades trinitários. A localização marítima da cidade e 
as profissões relacionadas com o mar dos seus habitantes levaram a constan-
tes apreensões. Nestes quadros registámos os dados encontrados nas relações 
de cativos, impressas por ordem da Mesa de Consciência e Ordens, sempre 
que chegava a Lisboa um Resgate Geral. Dados referentes à idade, ofício, anos 
de cativeiro e preço de resgate, que muito diferia com a idade e profissão de-
sempenhada, constituem dados fundamentais para conhecer a realidades das 
populações em épocas recuadas. No entanto, estas relações registam apenas 
os resgatados. O número total de indivíduos levados para as praças do Norte 
de África é impossível de definir. Estes foram os resgatados pelos frades trini-
tários, e que comprova a importância da fixação da Ordem em Setúbal para de 
mais perto poder assistir a população no resgate dos seus familiares. 



82

FONTES E ESTUDOS 

FONTES MANUSCRITAS

arquivo nacional torre do tombo

Convento da Trindade de Lisboa, livro 23 - Livro da receita e despeza do dinheiro que entregão 
as partes pera resgates de seus captivos feito por mim escrivão por S. A. da dita receita e despeza desta 
Redempção Geral que a Argel vão fazer os Reverendos Padres Redemptores Fr. Henrique Coutinho 
e Fr. Antonio Rollim relegiozos da Ordem da Santissima Trindade em Lixboa 9 de Abril de 1671.

Ministério das Finanças, Inventário de extinção do Convento da Santíssima Trindade - Trinos 
Calçados, caixa n.º 2252.

Manuscrito da Livraria, n.º 565

Mesa de Consciência e Ordens - Cativos, maço 14, caixa 53. 

biblioteca nacional de portugal

Secção de reservados, cod. 208. Freitas, Gregório de, Memorias geographicas e historicas da 
Provincia da Estremadura, sécs. XVII-XVIII, ms.

FONTES IMPRESSAS

CONCEIÇÃO, Fr. Claudio da – Gabinete Historico que Sua Magestade Fidelissima, o Senhor 
Rei D. Miguel…Lisboa: Impressão Regia, 1829, vol. XIII.

Contas correntes dos objectos preciosos de ouro, prata, e joias que perteceram aos Conventos suppri-
midos do continente do reino. Lisboa: Imprensa Nacional, 1842.

Lista das pessoas que a Catholica piedade do Muito Alto & poderoso Rey de Portugal & Algarves etc. 
Dom Pedro Segundo nosso Senhor mandou resgatar este anno de 1696 do tyranno cativeiro que 
padecião na Cidade de Argel ...Lisboa: Officina de Miguel Deslandes, 1696.

Relação dos Cativos que por ordem delrey nosso senhor D. João V resgataram na cidade de Argel os 
Religiosos da Santissima Trindade ....Lisboa Ocidental: Officina da Musica, 1731.

Relação dos cativos que por ordem delrey Nosso Senhor D. João V ....Lisboa Ocidental: Officina 
Antonio Isidoro da Fonseca, 1739.

Relação dos cativos que por ordem delrey Nosso Senhor D. João V ....Lisboa Ocidental: Officina 
Antonio Isidoro da Fonseca, 1735.

Relação dos Cativos que por ordem da filelissima rainha D. Maria I nossa senhora trouxerão resga-
tados da cidade de Argel os Religiosos da Santissima Trindade ....Lisboa: Officina da Antonio 
Rodrigues Galhardo, 1778.



83

casas religiosas de setúbal e azeitão

Relação dos cativos que por ordem do fidelissimo Rey Dom Joseph I resgataram na cidade de Argel 
....Lisboa Ocidental: Officina de Frsancisco da Silva,[1754].

Relaçam do resgate que pir ordem Del-Rey nosso senhor Dom Joam V Rey de Portugal se fez na ci-
dade de Argel pelos Padres Redentores os pregadores geraes Fr. Joseph de Paiva & Fr. Simão de Brito 
da Ordem da Santissima Trindade .... Lisboa Occidental: Officina de Miguel Manescal, 
1720.

Relação do resgate que por ordem delrey nosso senhor D. João V rey de Portugal se fez na cidade de 
Argel pelos Padres Redentores os Pregadores Gerais Fr. Joseph de Paiva e Fr. Simão de Brito da Or-
dem da Santissima Trindade ....Lisboa Ocidental: Officina da Musica, 1726.

SANTA LUZIA, Frei Manoel de  - Nobiliarquia Trinitaria, catalogo dos varões illustres em le-
tras, virtudes e nascimento, filhos por profissão da Ordem da Santissima Trindade da Provincia de 
Portugal. Lisboa: Officina de Miguel Manescal da Costa, 1766, tomo I.

SÃO JOSÉ, Frei Jerónimo de - Historia Chronologica da Esclarecida Ordem da SS. Trindade, 
Redempção dos Cativos, da Provincia de Portugal, Lisboa, Officina de Simão Thaddeo Fer-
reira, 1789-1794, 2 vols.

ESTUDOS

ABREU, Laurinda – Memórias da Alma e do Corpo. A Misericórdia de Setúbal na Modernidade. 
Viseu: Palimage, 1999.

ALBERTO, Edite - As Instituições de Resgate de Cativos em Portugal – sua estruturação e evolu-
ção no século XVI. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa, 1994 (Tese de mestrado em História dos Descobrimentos e Expansão 
Portuguesa).

ALBERTO; Edite -Um negócio piedoso: o resgate de cativos em Portugal na época moderna. Bra-
ga: Universidade do Minho / Instituto de Ciências Sociais , 2012 (Tese de doutoramen-
to em História Moderna).

ALMEIDA, Fortunato de - História da Igreja em Portugal. Porto: Livraria Civilização Edi-
tora, 1968, vol. II.

BRAGA, Isabel Drumond  - Missões diplomáticas entre Portugal e o Magrebe no século XVIII. 
Os relatos de Frei João de Sousa. Lisboa: Centro de Estudos Históricos da Universidade 
Nova de Lisboa, 2008.

BRAGA, Paulo Drumond – Setúbal Medieval (Séculos XIII a XV). Setúbal: Câmara Munici-
pal de Setúbal, 1998.

BRANDÃO, Fernando de Castro - Portugal e as Regências de Argel, Tunes e Tripoli – Subsídios 
para a História Diplomática Portuguesa. Porto: Secretaria de Estado da Emigração, 1985.



84

CARVALHO, João Carlos de Almeida – Acontecimentos, lendas e tradições da região setuba-
lense. Setúbal: Junta Distrital de Setúbal, 1970. Vol. IV, II parte, Conventos de Setúbal.

Casas e ruas na história de Setúbal. Exposição do Museu de Arqueologia e Etnografia. Setúbal: 
Junta Distrital de Setúbal, 1977-1978.

CLARO, Rogério (coord.) - Setúbal na História. Setúbal: L.A.S.A, 1990.

CLARO, Rogério Peres - Setúbal no Século XVIII. As informações paroquiais de 1758. Setúbal: 
Tipografia Rápida, 1957.

CIPOLLONE, Giullio - Cristianità - Islam: cattivitá e liberazione in nome di Dio. Il tempo di Inno-
cenzo III dopo il 1187. Roma: Editrice Universitá Gregoriana,1996 e Studi intorno a Cerfroid prima 
casa dell´Ordine trinitario (1198-1429). Roma : Ordinis Trinitatis Institutum Historicum, 1978.

COSME, Carlos Dinis; MELO, Maria Luísa Melo; NEVES, Luís Agostinho - Índice geral do 
“Arquivo de João Carlos de Almeida Carvalho”. Setúbal: Arquivo Distrital de Setúbal, 1996

Fonte Nova. Sistema de Informação para o Património Artístico. Património Cultural / 
Direcção-Geral de Património Cultural. Consultável em  www.monumentos.pt.

GOMES, Eunice de Jesus Alfaiate - Setúbal, Percursos e Leituras na Conservação e Valoriza-
ção do Património Cultural. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2007 
(dissertação de mestrado em História Regional e Local).

GUERREIRO, Luís Ramalhosa - “Corso e Pirataria nos Descobrimentos”. ALBU-
QUERQUE. Luís de (dir.) - Dicionário de História dos Descobrimentos Portugueses. Lisboa: 
Círculo de Leitores, 1994, vol. I, p. 296-301.

LEAL, Augusto Soares d´Azevedo Barbosa de Pinho - Portugal Antigo e Moderno - Diccio-
nario geographico, estatistico, chrorographico, heraldico, archeologico, histotico, biographico e ety-
mologico de todas as cidades, villas e freguezias de Portugal e de grande numero de aldeias. Lisboa: 
Livraria Editora de Mattos Moreira & Companhia, 1874.

Lisboa Conventos - Da cidade sacra à cidade laica. A extinção das ordens religiosas e as dinâmicas 
de transformação urbana na Lisboa do século XIX  - projecto de investigação realizado em 
parceria entre o Instituto de História de Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Hu-
manas da Universidade Nova de Lisboa, o Departamento de Património Cultural da 
Direcção Municipal de Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, o Arquivo Nacional 
da Torre do Tombo (DGLAB – Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas) 
e o NOVALINCS – Laboratory for Computer Science and Informatics, da Faculdade 
de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Projecto financiado pela 
Fundação para a Ciência e Tecnologia (PTDC/CPC-HAT/4703/2012). Consultável em  
http://lxconventos.cm-lisboa.pt.

PEREIRA, Esteves; RODRIGUES, Guilherme - Portugal. Diccionario Historico, Chorogra-
phico, Biographico, Bibliographico, Heraldico, Numismatico e Artistico. Lisboa. João Romano 
Torres e Cª Editores, 1912, vol. VI.



85

casas religiosas de setúbal e azeitão

PIMENTEL, Alberto - Memoria sobre a Historia e Administração do Municipio de Setubal. 
Lisboa: Typ. Gutierres da Silva, 1877.

PORRES ALONSO, Bonifacio - Liberdad a los cautivos. Actividad redentora de la Orden Tri-
nitaria. Cordova: Secretariado Trinitario, 1997-1998, 2 tomos.

PORTELLA, Manuel Maria- Annotações ao capitulo sobre Setubal no Portugal Antigo e Mo-
derno. Setubal: Typographia Casa Havaneza, 1895.

PORTELLA, Manuel Maria - Noticia dos Monumentos Nacionaes e Edificios e Logares Nota-
veis do Concelho de Setubal. Lisboa: Typograhia de Mattos Moreira & Cardosos, 1882.

QUINTAS, Maria da Conceição – Porto de Setúbal. Um actor de desenvolvimento. História de 
um passado com futuro. Setúbal: APSS-Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, 
S.A., 2003.

QUINTAS, Maria da Conceição - Política, sociedade e assistência em Setúbal na segunda metade 
do século XIX (1860-1895). Dissertação de mestrado em História Cultural e Política. Lis-
boa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2 vols.

RAU, Virgínia - A exploração e o comércio do sal em Setúbal. Estudo de história económica. Lis-
boa: Bertrand, 1951.

RIBEIRO, João Reis - HIstórias da Região de Setúbal e Arrábida. Setúbal: Centro de Estudos 
Bocageanos, 2003.

Roteiro da Cidade de Setúbal. Nomenclatura geral. Setúbal: Papelaria e Tipografia Albino, 
1928

SILVA, José Custódio Vieira da – Setúbal. Lisboa: Editorial Presença, 1990.



86

ANEXO 1

inventário de extinção do convento da trindade de setúbal71

ANTT, Arquivo Histórico do Ministério das Finanças, caixa 2252

SETUBAL

Convento da SSma Trindade dos Religiosos Trinos Calçados, de Setubal

Inventário nº 371 / Alentejo - Comarca de Setubal
[caderno 2]

AUTTOS CIVEIS
de diligencia feita por mandato da Junta do Exame do Estado actual, e Milhoramento 
Temporal das Ordens Regulares encarregada da reforma geral eccleziastica
[assinado:] Escrivão Manoel Cerqueira Cardozo

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oitto centos trinta e quatro 
aos dezacete dias do mez de Fevereiro do ditto anno em esta nottavel Villa de Setubal e 
cazas da morada do Reverendo Prior da freguezia de santa Maria da Graça Francisco 
Eduardo de Santa Gertrudes Boino onde eu Escrivão da Junta da Repartição do Sal desta 
[f.1v.] mesma villa vim por chamado do mesmo em consequencia de me ter nomiado 
para servir de Escrivão na deligencia que lhe era emcumbida pela Portaria que me apre-
zentou, a qual recebi e auttuei e para constar fis este termo e eu Manoel de Cerqueira 
Cardozo o escrevi.

[f.2] MANDA O DUQUE DE BRAGANÇA72 Regente em Nome da Raynha, pela Junta do 
Exame do Estado actual, e Melhoramento Temporal das Ordens Regulares, emcarregada 
da Reforma Geral Ecclesiastica, que o Prior de Santa Maria da Graça da Villa de Setubal 
Francisco Eduardo de Santa Gertrudes Boino passe ao Convento da Santissima Trinda-
de da dita Villa dos Religiosos Trinos Calçádos, para que com o Escrivão Joze Maria Tei-
xeira Aragão, e de accordo com o Deputado Thesoureiro da mesma Junta, e o Fiscal da 
Fazenda Publica da sobre dita Villa, fazendo autuar esta Portaria differindo juramento ao 
Escrivão, e avizando o Dezembargador Vigario Geral, entre o dito Convento, e proceda a 
indagar na presença dos referidos, e de trez testemunhas zellozas do serviço de Deos, da 
Raynha e da Nação, quaes são as vantagens que a Relligião, ou o Estado alcanção na Con-
servação do referido Convento, se elle está na letra dos Decretos de 5 e 9 de Agosto do 
corrente anno, para ser conservado, ou supprimido, e finalmente qual o numero dos 
Relligiosos que alli existem em communidade, formando huma relação de seus nomes, 
aptidão, e qualidades, serviços ou descerviços feitos á Religião, e á Causa da Raynha, e da 
Nação Portugueza, ordenando que elles assignem os seus próprios nomes na mesma re-
lação, e achando que o Convento não tem o numero de doze Relligiosos Proffessos passe 
a formár o Inventário Geral: 1º dos objectos do Culto Religioso. 2º Da Livraria com ex-
pressa declaração de cada huma das obras. 3º Dos objectos do commum do Convento, 

71  Devido ao carácter inédito deste tipo de fontes, optou-se por transcrever em anexo o Inventário de Extinção 
do Convento da Trindade de Setúbal. Estes documentos elaborados para todas as casas religiosas extintas no âmbi-
to da reforma eclesiástica constituem fontes fundamentais para o estudo das instituições religiosas no início 
do século XIX.
72  Documento original inserido no inventário de extinção.
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de Enfermaria, Cozinha, Cerca, e mais utensilios, e mobilia. 4º Dos objectos perciósos. 
5º Finalmente do Cartorio, Titulos, dividas activas, e passivas, encargos pios, fóros, cen-
sos, padrões de juros, e outros quaes quer rendimentos de qualquer nome ou titulo por 
que sejão chamádos, fazendo, e ordenando que, hum dos Padres do referido Convento, 
com procuração de todos, que será junta aos autos, sirva de Cabeça de Cazal e Inventa-
riante, e assigne o respectivo termo de juramento e enserramento, e na falta ou auzencia 
dos ditos Padres, ou Padre, nomeará hum Curador, para servir este lugar, conforme o 
Direito, feito a que [sic], e appençando o dito Inventário aos autos da Portaria e mais 
dilligencias para a suppressão, mandará extrahir tresládos de cada clásse de objectos 
constantes, e descriptos no inventário geral, appensos por linha aos autos principais. e 
feitos os termos de Depositos com assignatura dos Depositarios ou Depositário que es-
colher, de intelligencia com o Fiscal da Fazenda remetterá os autos, e trasládos á Repar-
tição por onde esta se expedir com o seu informe escripto nos autos principaes [f.2v.] das 
dilligencias, e sendo necessario recorrerá ás aucthoridades competentes para lhe dárem 
a ajuda, e auxilio de que carecer. Confiando o Mesmo Augusto Senhor da prudencia, lu-
zes e aptidão do Reverendo Juiz Commissario, desempenhará esta importante diligen-
cia. Lisboa em Junta de 18 de Novembro de 1833.
[assinado:] O Conselheiro Marcos Pinto Soares Vaz Preto / Jozé Portelli / Presidente / 
Jozé Izidoro Gomes da Sylva

Cumpra-se, e no impedimento do Escrivão Joze Maria Teixeira de Aragão, nomeado 
nesta Portaria, nomeio a Manoel de Cerqueira Cardoso, Escrivão da Junta da Reparti-
ção do Sal. Setubal 17 de Fevereiro de 1834.
[assinado:] Boino 

[f.4] Manoel de Cerqueira Cardozo Escrivão da Junta da Repartição do Sal nesta nota-
vel Villa de Setubal, e que prezentemente tão bem sirvo de Escrivão da deligencia de-
terminada na Portaria  antecedente pelo despacho de cumpra-se nella posto tudo por 
S. M. I. o Duque de Bragança Regente em Nome da Rayna a Senhora Donna Maria Se-
gunda que Deos Guarde V.A.
Certifico que na conformidade determinada na Portaria de que se trata fis as partici-
pações ás auctoridades na mesma recomendadas para comparecerem na delligencia 
que se vae aproceder no Convento da Santissima Trindade desta Villa, dos Relligiozos 
Trinos Calçados no dia dezanove do corrente pelas nove horas da menham e por ser o 
referido na verdade, passei a prezente que asigno Setubal [f.4v.] Setubal 18 de Feverei-
ro de 1834.
[assinado:] Manuel de Cerqueira Cardozo

[f.5]     Assentada
Aos dezanove dias do mez de Fevereiro de mil oitto centos trinta e quatro em esta 
nottavel Villa de Setubal e Convento da Santissima Trindade desta mesma Villa onde 
veio o Reverendo Juiz Comissario Francisco Eduardo de Santa Gertrudes Boino comi-
go Escrivão por elle forão inquiridas as testemunhas seguintes: para constar fis este 
termo eu Manoel Cerqueira Cardozo a escrevy.

Severino Antonio negociante morador nesta Villa na Praia da Soledade de idade de qua-
renta e sette annos, cazado testemunha que jurou aos Santos Evangelhos do costume 
disse nada
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E perguntado quaes erão as vantagens que a Relligião ou o Estado alcança na concer-
vação deste Convento disse sabe pelo ver que neste Convento não há comonidade á 
muitos annos e que apennas de mezes a muitos mezes ali aparecia hum Relligiozo que 
se intitulava Menistro, e que logo [f.5v.] se retirava, estando portanto sempre fechado 
este Convento, como acontesse agora, onde não aparece Relligiozo algum e a sua cha-
ve entregue a hũa mulher pobre que tem a sua rezedencia na sella do Prelado por 
consequencia nenhuma utillidade pode rezultar da sua concervação e mais não disse e 
asignou com o ditto Reverendo Juiz e eu Manoel de Cerqueira Cardozo o Escrevi.
[assinado:] Boino / Severino Antonio

João da Roza marítimo, e mestre de Embarcações morador nesta Villa na Praia da So-
ledade Solteiro de idade de sincoenta annos testemunha que jurou aos Santos Evange-
lhos do costume disse nada.   
E perguntado a elle testemunha pela contheudo rellativamente as vantagens que a Relli-
gião ou o Estado alcançava sobre a concervação deste Convento disse que não via nem 
conhecia vatagens por pequenas que ellas fossem que a Relligião ou o Estado possa tirar 
da concervação deste Convento, pois pelo ver a ser a todos desta povoação patente sabe 
que este [f.6] Convento quaze sempre existe fechado pois so se abre quando de mezes a 
mezes aparece nelle hum Relligiozo intitulando se Menistro, e logo que este se auzenta, 
sendo a sua estada de poucos dias, se torna a fechar ficando no estado em que prezente-
mente se acha com a chave entregue a hũa pobre mulher e mais não disse e asignou com 
o dito Reverendo Juiz eu Manoel de Cerqueira Cardozo o escrevy.
[assinado:] Boino / João da Roza

Manoel Avelino da Costa Serurgião com exercisio morador nesta Villa na Fonte-nova 
de idade de sincoenta e trez annos Testemunha que jurou aos Santos Evangelhos do 
costume disse nada.
E perguntado pelo contheudo rellativamente aobjecto da uttilidade que pode rezultar a 
Relligião e ao Estado a concervação deste Convento respondeo. Que elle testemunha á an-
nos que conhece este Convento fechado abrindo-se tão sómente nas occaziões em que a 
elle vem hum Relligiozo intitulado Menistro emquanto este ali rezide que nunca he por 
[f.6v.] muitos tempos concerva-se aberto, e logo que elle sahe torna-se a fechar e entregão a 
chave a huma pobre mulher a qual té prezentemente está rezedindo na sella de que se serve 
o tal Relligiozo quando aqui rezide e mais não digo rezide e que portanto julga que de nada 
serve a concervação deste Convento por quanto ja de facto está suprimido e mais não disse 
e asignou com o dito Reverendo Juiz e eu Manoel de Cerqueira Cardozo o escrevy.
 [assinado:] Boino / Manoel Avellino da Costa

Tiradas as trez testemunhas ordinou o ditto Reverendo Juiz lhe fizesse este Sumario 
concluzo de que fis este termo ditto o escrevy.

Como neste Convento dos Trinos da Villa de Setubal não religiozos [sic] para se pro-
ceder á Lista nomianal, determinada na Portaria; proceda-se ao Inventario; e nomeio 
para Cabeça de Cazal ao Religioso Frei Joze Ferreira da Cidade de Lisboa, o qual com-
parecerá neste Inventario, ou mandará [f.7] em forma legal os documentos necessarios 
por elle assignados, para se fazer o Inventario, e depoz assignará em o mesmo tudo, 
que offerecer em seu mapa. Setubal 19 de Fevereiro de 1834.
[assinado:] Boino
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Logo no mesmo dia mez e anno supra declarado me forão dados estes auttos com o 
despacho asima pelo Reverendo Juiz e mandou que o mesmo se cumprisse e fazer este 
termo eu Manoel de Cerqueira Cardozo o escrevy.

Senhor
Obedecendo ao determinado por Vossa Magestade Imperial na Portaria a f. 2, entrei no 
Convento dos Religiozos Trinos Calçados desta Villa de Setubal, e o achei entregue a huma 
mulher, velha, pobre e immunda, assistindo na cella do Prelado, a qual me disse; (e he no-
torio) que ali não havia religiozo algum, e que o ultimo Prelado se retirara para Lisboa, ha 
mais de dez mezes, deixando-lhe as chaves para assistir pello amos de Deos: [f.7v.] procedi 
ao sumario das trez testemunhas, sobre os quesitos indicados na sobre dita Portaria; e os 
seus depoimentos desde f. 5 ate folhas 6 mostrão, que este Convento ha muito tempo está 
suppremido de facto, faltando-lhe somente de decreto, pois mesmo em seus principios 
nunca teve communidade regular; e nos ultimos vinte annos, que tem decorrido ate ao 
prezente; estando quase sempre fechado, apenas aparecia hum religiozo lá em certos tem-
pos (julgo que para fazer cobrança)s o qual demorando-se poucas semanas, o abandonava 
fechado como d´antes. Aqui nunca houve clauzura, nem disciplina religiosa, nem naquel-
les espaços em que rezidirão dois ou trez religiozos agora não há sacerdotes, que celebrem; 
e este chamado Convento de nada tem servido mais, do que de hum titulo para cobranças 
de foros, e outros proventos, que homens em extremo piedozos doarão aos sacerdotes, que 
ali rezidião, a troco de missas, em cuja satisfação estes não tem sido muito escrupulozos, 
segundo o mappa dos encargos que elles me offerecerão. He por tanto da maior evidencia, 
que este Convento de nada utiliza aos povos tanto na Ordem espiritual, como na temporal; 
nem mesmo parece ser necessario o prover-se de missa o Templo tanto porque o povo não 
está costumado a concorrer ali, como porque a Parochia se acha mui proxima; porem Vossa 
Magestade Imperial [f. 8] rezolverá, como bem Lhe parecer. 
Deos Guarde a Vossa Magestade Imperial por muitos annos.
Setubal 18 de Março de 1834
Francisco Eduardo de Sta. Gertrudes Boino.

[f.8v] Haja vista o D. Fiscal Junta 30 de Abril de 1834
[assinado:] [Ilegível] / Licenciado Ferrão / Portelli

Senhor
Quando se pedirem as custas d´este Inventario, he necessario que estejão legalmente 
lançadas pello Contador do Juizo, porque somente estas se devem satisfazer; pello que 
requeiro se lhe remettão estes Auttos principais, Inventario, e oito appensos e satisfei-
to, que informe o Deputado Thezoureiro se recebera a Escriptura de que se faz men-
ção na Relação remettida pelo Juis Inventariante na sua Conta de 1º de Abril passado, 
e que juntara a secretaria pois se lê na observação da dita Relação as palavras seguintes
Não sei quando principiou o arrendamento, porquanto a Escriptura d´este contracto 
foi entregue na Junta etc. hé certo que ha remissão no Inventario, cujas folhas não [f.9] 
designo, porque este processo não vem numerado, como o devêra apprezentar a Se-
cretaria, tanto pello que respeita ao Inventario, como aos nove appensos, e papeis jun-
tos à mencionada Conta junta pella Secretaria pois que tudo devêra numerar-se; satis-
feito pello Contador e depois da informação pedida, direi em tempo sobre a legalidade.
Lisboa 1º de Maio de 1834
[assinado:] Ubaldo
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Satisfaça na forma da resposta supra, do Deputado Fiscal. Lixboa em Junta 2 de Mayo 
de 1834
[assinado:] Licenciado Ferrão / Gomes da Sylva / Portelli

Deverão 73

Ao II.mo Juis Supreçor   3$550
Escrivão     5$332
Contas     1$728
     _______
  Soma igual  10$610
Lisboa 2 de Maio de 1834
O Contador do Juizo 
[assinado:] Jozé Maria Reynaudo Sampaio

[f.10v.] Senhor 
Os titulos constantes deste Inventario Nº 1 apenço em que se inclue o arrendamento a 
que se refere a resposta Fiscal existem nesta Thezouraria, com declaração que os dois 
Padrõens exarados em 1º lugar f. 5v. que não tem numero marcado a margem são os mes-
mos descriptos a f. 6v. indigitados com os Nº 28, e 29, e por esta occasião requeiro que se 
separe o appenso Nº 9 deste Processo, não só por que he objecto independente do Inven-
tario e supressão como por ter o regular seguimento, porque consta do cumprimento da 
Portaria de 21 de Março os fins com que esta Portaria se expedio, e os seus effeitos estão 
suspenços pela incompetente ligação daquelles papeis a este Processo, o que a Secretaria 
devera ter informado se le-ce com reflexão todos os papeis que expede.
Lisboa 6 de Maio de 1834
O Deputado Thezoureiro
[assinado:] João Bernardo da Costa Serumenho

Responda o D. Fiscal. Junta 7 de Maio 1834
[assinado] [Ilegível] / Licenciado Ferrão / A. do Rio

Senhor
Parece-Me ser inadmissivel que o Appenso 9, que faz parte destes Autos, se separe dos 
mesmos tanto asim que a relação junta s´intitula [f.11] “Relação de todos os rendimen-
tos do Convento dos Religiosos da Trindade da Villa de Setubal, provenientes de todos 
os seus fundos”, sendo a mesma asignada pello Juiz suppressor em o 1º do passado, e, 
quando em consequencia da minha resposta de 5 do passado, se determinára por esta 
Junta em data de 9 s´appensasse ao Inventario respectivo; pello que pode o Deputado 
Thesoureiro ficar com o instrumento do dito Appenso 9º extrahido na Secretaria da 
Junta confirido e concertado para sua clareza ou segurança; e porque se não demore 
esta dependencia, que teve o seu principio em 17 de Fevereiro passado, passo a dizer 
sobre a legalidade da suppressão; como já indiquei a f. 9.
As testemunhas f. 5 e f. 6 mostrão uniformemente não haver residente algum Religioso 
no Convento, e asim não haver cumunidade, sendo inutil por tanto a sua subsistencia, 

73  Parcelas dos montantes a receber. nos fólios 9v. e 10. No fim do fólio 10 o resumo das verbas que aqui se trans-
creve.
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e por este motivo o Juiz Suppressor he de parecer a f. 6v. seja supprimido o menceona-
do Convento, sendo Cabeça de Cazal Frei Jozé Ferreira, Religioso da Ordem da Sanc-
tissima Trindade no Inventario junto, que teve o seu principio em o dia 3 de Março 
passado pello Mappa Geral, que lhe fôra remettido pello dito Cabeça de Cazal, o que 
se lê no Auto do Inventario f. 1v.
Os objectos de culto forão entregues por deposito ao Prior de Nossa Senhora d´Annunciada 
Manoel da Gama Xaro, que asignou o termo f. 4v., tendo o sobredito Inventario folhas 
[f.11v.] folhas 12, em que existe a conta do contador do Juizo Sampaio. Juntão-se 8 Appen-
sos extrahidos do menceonado Inventario, e Appenso 9º que faz parte do mesmo.
Sou pois de parecer se consulte a S. M. I. a suppressão do Convento dos Religiosos 
Trinos Calçados da Villa de Setubal pellas expedidas razoens, e as que ponderára o Juis 
Suppressor a f. 7 dos Autos principais; e bem asim requeiro se remetta o proprio Inven-
tario original, titulos, e o Appenso 9 à Secretaria d´Estado da Fazenda, quando baxan-
do a Imperial Resolução, se lance a Sentença, segundo a mesma, e se publique sellada, 
segundo a Portaria do Ministerio da Fazenda, que hontem se transmittira, e publicára 
n´esta Junta. Lisboa 8 de Maio de 1834.
[assinado:] Ubaldo

Consulte-se a S. M. I. a suppresão desta casa. Junta 9 de Maio 1834
[assinado:] [Ilegivel] / A. do Rio / Ubaldo / Soremenho / Gomes da Sylva

[caderno 1]
AUTTO DE INVENTARIO a que se procedeo no Convento dos Relligiozos Trinos 

Calçados desta Villa na conformidade da Portaria de 18 de Outubro de 1833

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oittocentos trinta, e qua-
tro aos trez dias do mez de Março do ditto anno em esta nottavel Villa de Setubal e 
Convento dos Relligiozos Trinos Calçados, onde veio o Reverendo Prior da freguezia 
de Santa Maria da Graça desta mesma villa, Francisco Eduardo de Santa Gertrudes 
Boino comigo Escrivão, e por elle me foi ditto, que na conformidade declarada na Por-
taria de dezoito de Novembro74 de mil oitto centos trinta e trez que lhe tinha sido en-
viada pela Junta do Exame do Estado [f.1v.] actual, e Melhoramento Temporal das Or-
dens Regulares encarregada da Reforma geral Ecleziastica, se devia proceder a 
Inventario dos objectos do culto Relligiozo, bem como de outtros expecificados na 
ditta Portaria; e como neste convento não existia Relligiozo algum, não havendo por 
isso quem figurasse de Inventariante; elle juiz tinha nomiado por seo despacho ao Pa-
dre Frey Joze Ferreira Relligiozo desta Ordem em Lisboa, obrigando o a comparecer 
neste convento para ser Inventariante, ou então remeter os documentos necessarios 
em forma legal e com a sua asignatura, para em vista delles se poder fazer a descripção 
pertendida na mesma Portaria. Que em consequencia de lhe ter enviado o dito Padre 
Frey Joze Ferreira hum Mappa geral por elle mesmo asignado contendo as declarações 
de objectos pertencentes a este convento que aqui se não podião obter pela falta de 
existencia dos mesmos. Que portanto me [f.2] ordenava comessase a descrever em pri-
meiro lugar as demençoes do edificio, templo e objectos de Culto nelle existentes, 
seguindo despois a descripção de todos os objectos declarados em o referido Mappa 
ao que tudo se deo principio pela maneira seguinte.

74  Na margem direita: Os foros de fólio 7 v. e fólio 8 achão se lançados no respectivo livro a fólio 187.
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Breve descripção do Edifficio 75

O convento dos Trinos Calçados da Villa de Setubal, acha-se no bairro de Troino, fa-
zendo frente a hũa pequena Praça chamada Afonte-nova. Principiou a ser edificado 
despois do Terramoto de 1755, e apenas se formou com regularidade hum Dormitorio, 
de primeiro, e segundo andar, cujos pavimentos e paredes estão em brutto; compreen-
dendo apenas trez cellas habitaveis.
Serve de Igreja hum pequeno corredor com porta para a rua, o qual segundo o risco do 
Convento era destinado para refeitorio. 
[f.2v.] Tem paredes principiadas para outros Dormitorios, e dentro das muralhas que 
devião compreender a todo o Edificio se conserva hũa porção de cantaria lavrada des-
tinada para a obra. 

Inventario da Igreja
Tem esta Igreja trez Altares hum maior, e dois menores lateraes.
O Altar maior tem hũa Imagem de Nossa Senhora, e outra ditta de Santo Antonio sem 
ornatto de prata.
Tem hum Tabernaculo sem ornato algum.
Tem mais quatro castiçaes e hũa cruz de pau em mau estado. 
Em hum Altar lateral tem hũa Imagem grande de S. João da Matta e no outtro igual 
Imagem de São Felix de Valois todas sem ornato de prata, sem castiçaes e frontaes.
No corpo da Igreja tem hum quadro [f.3] pendente de hum Santo da Ordem cuja pin-
tura he mui grosceira.

Paramentos existentes em hum bau que tinha deixado o ultimo Reverendo Padre Me-
nistro deste Convento intregue a Antonio Xavier Fraião levando elle Menistro a chave 
do mesmo bau
o que deo agora motivo a ser arrombado e nelle se achou o seguinte pertencente á

Sachristia

Honze cazullas estollas, e Manipulos de deferentes cores sendo seis de Damasco de 
lam, e sinco de Damasco de seda tudo guarenda digo tudo guarnecido de galão de re-
tros.
Hum vestido e manto de seda de hũa Imagem em muito mau estado.
2 Pavilhões do sacrario sendo hum de Damasco lizo guarnecido de galão de retroz e 
outtro de Damasco com tecido de ouro e com galoes de ouro fino.
Trez capellos de Santo Antonio [f.3v.] e outros tantos mantos tudo de seda em muito 
mau estado.
Dois Amitos.
Duas Alvas guarnecidas de renda bastante velhas.
Dois cordões de Alva muito velhos.
Dois corporaes digo trez corporaes ...
Bolças de corporaes, Nove.
Quatorze Palas do calix
Sette Palas d´Algudão
Oitto veos de cobrir o calix

75  Na margem com letra vermelha: Verba Nº 1.Comprehendida na Relaçam que se remetteo ao Perfeito do 
Alemtejo com Officio do Presidente do Tribunal do Thesouro Publico de 5 de Julho de 1834. 
O negrito dos títulos é da nossa responsabilidade.
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Seis Manustergius.
Vinte dois Sanquinhos.
Hũa Tualha de Altar guarnecida de renda.
Hum Santo Sodario.
Hũa sobrepeliz guarnecida de renda
Hum Arcaz com trez gavetas e hum quadro velho.

Objectos achados no bau pertencentes a rouparia

Duas Fronhas com folhos de cassa.
Hũa Tualha de meza velha
Hum penteador guarnecido de renda

Objectos achados no Convento

Quatro cadeiras de couro velhas
Duas Mezas velhas que servem na cozinha 
[f.4] Hum bau velho

Objectos pertencentes à cozinha

Hum copo de vidro pera uzo de vinho.
Oito Prattos de pó de pedra.
Hũa Travessa tambem de pó de pedra

Torre

Dois pequenos sinos.

Estes objectos todos asima descriptos são os que se achavão tanto no Bau de que se fez 
menção, como no Convento, e aquelles que faltão, segundo declara o Mappa remeti-
do, presume-se roubados pelas Tropas, que ali estiverão de Quartel no tempo do Go-
vernador uzurpador, em consequencia do que o ditto Reverendo Juiz ordenou logo 
que todos os objectos existentes rellacionados neste Inventario fossem emediatamen-
te depozitados lavrando-se o competente termo despois do que continuasse a des-
crepção de tudo quanto se acha rellatado no Mappa [f.4v.] remetido pelo Padre Frey 
Joze Ferreira na qualidade de Inventariante.

Termo de depozito que asigna o Reverendo Manoel da Gama Harro Prior encomenda-
do na freguezia de Nossa Senhora Annunciada e Vigario Geral neste Arcediagado

Aos trez dias do mez de Março de mil oito centos e trinta e quatro nesta notavel villa de 
Setubal, e caza da morada do Reverendo Manoel da Gama Harro Prior Encomendado na 
freguezia de Nossa Senhora Annunciada Vigario Geral nesta mesma villa e seu Arcediaga-
do onde eu Escrivão vim e sendo para aqui conduzidos todos os objectos pertencentes ao 
culto bem como todos os mais sendo todos elles os que se achão descriptos no Inventario 
rettro delles fiz entrega ao referido Reverendo Manoel da Gama Harro que os recebeo, por 
inteiramente combinarem em numero com a descripção do mesmo Inventario, e disse que 
de tudo [f.5] tomava conta e se obrigava a responder pela sua entrega todas as vezes que por 
ordem da legitima auctoridade lhe fosse mandado, assim como tambem na qualidade de 
Parocho do desctrito se obrigava a satisfazer o determinado na Portaria para comptar fis 
este termo que elle asignou e eu Manoel de Cerqueira Cardozo o escrevi.
[assinado] Manuel da Gana Haro
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Objectos que constão do Mappa offerecido pelo Reverendo Fr. Joze Ferreira de que 

he respponsavel na qualidade de Inventariante

Pratas

Hum Calix dourado
Hum ditto de Latão sem Patena
Hũa Pixide
Hũa Chave do Sacrario
Huma colherinha de Calix
Hum resplendor grande e hum do Menino
Hũa coroa pequena 
[f.5v.] 
Cartorio

Nº 1 Dois Padrões de juro Real de 30$000 cada hum 76

Escriptura de arrendamento de duas Marinhas feito por seis annos a Manoel Luiz da 
Silva pela quantia de cento e seis mil reis na ley
Nº 2  Folhas das despezas feitas nas obras reaes das Marinhas pelo Rendeiro Manoel 
Luis.77

Nº 3 Testamento por Certidão com que faleceo Margarida do Spirito Santo por penção 
das Missas.
Nº 4 Certidão de hũa justificação sobre a Marinha da Seixola
Nº 5 Certidão da repartição da Marinha da Seixola de 1704 te 1726.
Nº 6 Sentença contra o Convento sobre a Marinha da Seixola
Nº 7 Sentença que exempta de dizimos a Marinha de val de Judeo chamado do Pinheiro 
Torto
Nº 8 Titulo de exempção de dizimos da ditta Marinha
Nº 9 Certidão da repartição das [f.6] Marinhas com hũa Escriptura de arrendamento 
antigo.
Nº 10 Escriptura de aforamento do Lagar dos Marmelinhos a Joze Joaquim Peixoto 
desta villa feito em 22 de Julho de 1785. Tabelião Manoel Caetanno Soares.
Nº 11 Testamento com que faleceo Antonio Rodrigues Seichas com obrigação de Mis-
sas
Nº 12 Copia de outtro Testamento sobre o mesmo Lagar.
Nº 13 Sentença de despejo do lagar dos Marmelinhos
Nº 14 Sentença para se levantar o sequestro dos Marmelinhos
Nº 15 Outtro Do Ditto
Nº 16 Arrendamentos antigos do mesmo Lagar
Nº 17 Copia de hũa Provizão Regia que abulle a Capella da Senhora do Rozario sita no 
Claustro de S. Francisco a quem se pagão 4 alqueires de azeitte pelo mesmo Lagar
Nº 18 Escriptura de Reconhecimento do Pomar d`Algudea feito a Joaquim Joze dos 
Santos Tenente de Arthelharia
Nº 19 Outra ditta de aforamento que se fez a João Baptista Nunnes por encumpação 
que tinha feito Miguel Simões
Nº 20 Compra do foro de cem reis que pertence as Cazas de que he [f.6v.] emfiteuta 
Joze Maria de Anchete

76  Acrescentado noutro tipo de letra: vão ao diante em nº 28 e 29.
77  Acrescentado noutro tipo de letra: Nota - Não se recebeu; mas sim um masso com o nº 2 contendo a conta 
do que se deve na Junta dos Juros de Decima ordinaria e extraordinária Soma.
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Nº 21 Papeis pelos quaes consta ter-se comprado dez mil reis de foro aos Clerigos da 
Irmandade da Trindade de S. Julião
Nº 22 Escriptura de reconhecimento das cazas da rua dos Marmelinhos feita ao foreiro 
Joze Maria Ancheta
Nº 23 Escriptura de afforamento das dittas Cazas feitas ao Doutor Joze Antonio Gaudi-
no que hoje pertence ao dito Anchete
Nº 24 Outtra escriptura ao mesmo.
Nº 25 Certidão e mais papeis pertencentes ao aforamento das Cazas da rua dos Caldei-
reiros
Nº 26 Hum cenço de nove centos reis que paga D. Maria Francisca Vanecelli de que não 
ha titulo senão o antigo Livro das Missas
Nº 27 Carta de Penhora contra Antonio Xavier Fraião pelo juro de 6$666 rs
Nº 28 Hum Padrão de Juro na Junta do Tabaco que deixou D. Maria Maxima Texeira de 
Gouvea.
Nº 29 Hum Padrão de Juro Real na Junta, de hum por cento de 30$000 rs. annuaes
Nº 30 Appolices do segundo emprestimo [f.7] Nº 2854 = Nº 5493 = e 1234 na Junta dos 
Juros do Real Emprestimo.
Nº 31 Titulo porque se paga o foro ao Morgado da Palhavam
Nº 32 Papeis de compras de cazas que se incluirão no Convento sobre embargos e mais 
couzas na sua reidificação despois do Terramoto de 179 digo Terramoto de 1755
Nº 33 Trinta e sette diverços papeis de dinheiros tomados a dados a Juros que nada 
valem actualmente
Nº 34 Oitto papeis de previlegios de Maoposteiro
Nº 35 Escriptura de aforamento do Pomar de Algodea em 1790
Nº 36 Sentença contra Domingos Alvez de Paiva sobre as aguas do Pomar d´Algudea 78

Massos

Nº 1 Recibos clarezas que servem de fundamentos as contas mais proximas
Nº 2 Recibos clarez as emediatos antes
Nº 3 Dittos antigos que nada valem
Nº 4, 5, 6 Trez Dittos que nada valem 
[f.7v.] 

Dividas activas

Cazas em Lisboa na Rua de S. João de Deos. Na loge Nº 4 arrendada a Joze Bento Gui-
zande aos mezes por 1$000. Deve Setembro Outubro Novembro e fim   
      4$000
Segunda loge Nº 5 occupada por Manoel Pires Nunnes Aguadeiro paga aos mezes. 
Deve Dezembro novecentos reis      
      $900
Primeiro andar occupado por Joze Pereira paga por anno 19$200 rs. Deve do Natal de 
1833 Nove mil e seis centos reis      
      9$600
O segundo andar ficou por arrendar

78  Acrescentado noutro tipo de letra: Nº 37 = Compozição por Divida atrazada do Lagar d´Azeite
N.B. Adiante se mencionarão outros Livros de que se não faz aqui menção para se seguir a ordem do Mapa.
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Foros a dinheiro79

Hum lagar d´Azeite com dois Engenhos e quatro varas na rua dos Marmelinhos em 
Setubal deixa de Antonio Rodrigues Seixas por meio annal de Missas; Hum censo de 
quinhentos reis a freguezia de S. Julião e cem reis ao Tribunal dos Confiscados e quatro 
alqueires de azeite ao Convento de São Francisco de Setubal, actualmente aforado a 
Joze Joaquim Peixoto deve o Natal de 1833 trinta alqueires de azeite   
         
     30 alqueires de azeite
[f.8] Foro de humas cazas juntas ao mesmo Lagar de que he possuidor Joze Maria de 
Anchete para annualmente vinte quatro mil reis de cuja quantia he devedor pelo anno 
de 1833         
     24$000
Hum pomar no sitio de Algudea em Setubal aforado por onze mil reis cada anno a João 
Joze de Mello do qual deve o anno de 1833     
     11$000
Humas cazas na rua dos Caldeireiros que pagão de foro annual seis centos reis he 
Emfiteuta Genoveva Angelica deve o anno de 1833    
     $600
Juro que paga Antonio Xavier Fraião hoje seos herdeiros vencido em Fevereiro de 1833 
seis mil seis centos e sessenta e seis reis      
6$666
Trez Appolices da Junta dos Juros do Real Emprestimo - Nº 2854 = 5493 = 12341 do 
segundo emprestimo de capital de 300$000 a 6 por 100 ao anno deve pelo 2º semestre 
de 1833 nove mil reis       
     9$000
Hum Padrão de Juro na Junta do Tabaco que deixou D. Maria Maxima de Gouvea pago 
[f.8v] pago te 1823 deve dez anno a 26$800 rs. e vem a ser o debito livre de Decima 
duzentos e secenta e oitto mil reis      
     268$000
Outtro Padrão de Juro de hum por cento por trespace do Convento de Santarem a 
30$000 rs. por anno pago te 1823 deve dez annos que descontada a Decima são duzen-
tos e secenta e oitto mil reis       
     268$000
Hum cenço que paga Donna Maria Francisca Vanecelli pago te 1832 deve o anno de 
1833 que são nove centos reis       
     $900

79  Nota a vermelho na margem esquerda: Verba Nº 3 Comprehendida na relação que se remeteo ao Perfeito 
do Alemtejo com Officio do Presidente doTribunal do Thesouro Publico de 12 de Julho de 1834. Na listagem as 
3 referências seguintes: casas junto ao lagar, pomar em Algudea e casas na rua dos Caldeireiros têm na margem 
a referência: Tem referencia à Verba Nº 3 f. 7v.



97

casas religiosas de setúbal e azeitão

Diividas passivas

Deve-se ao Padre Fr. Domingos de Barros pelo tempo da sua administração como se ve 
dos Livros das Contas cento dez mil trezentos sincoenta e quatro reis.  
110$354
Ao Rendeiro das Marinhas deve se trezentos trinta e quatro mil trezentos reis 
334$302
A Junta dos Juros da Decima Ordinaria prestação te ao fim de 1831cento vinte mil oito 
centos quarenta e sinco reis         
     121$845
[f. 9] Pelo anno de 1832 deve se mais trinta e dois mil quatro centos e quarenta reis  
         
     32$440
Mais pela Decima extraordinaria desde Junho de 1828 a igual mez de 1832 Cento e 
vinye mil reis         
     120$000

Penções a que he obrigado satisfazer este Convento

Paga ao Convento de Lisboa pelo foro das cazas de S. João de Deos digo das cazas da 
rua de S. João de Deos da mesma cidade      
     $400
A freguezia de S. Julião de Setubal pelas cazas da rua dos Caldeireiros da mesma villa 
sinco mil reis digo mil reis        
     1$000
Ao Morgado da Palhavam pelo foro de humas cazas que se emcorporarão neste Con-
vento paga de foro anual quatrocentos reis     
     $400
Ao Convento de S. Francisco paga annualmente quatro cantaros de azeite  
     4 cantaros de Azeite

Encargos pios

Pela alma de Maria Margarida que [f. 9v.] que deixou a Marinha da Seixola annualmen-
te he obrigado a mandar dizer este Convento secenta e seis Missas   
     66
Pela alma de Antonio Rodrigues Seixas anualmente cento e trinta e trez Missas  
     133
Pelo mesmo Seixas pela deixa das Cazas na rua dos Marmelinhos oitenta missas annuaes 
     80
Pela alma do ditto que nos deixou a Marinha de Val de Judeo Cento e sincoenta Missas 
     150
Pela alma do ditto que deixou o Pomar de Algudeia anual vinte Missas  
     20
Pela alma de Francisco Henriques que deixou as Cazas na rua dos Caldeireiros vinte 
missas         
     20
Pela alma de Dona Maria Maxima que deixou o Padrão de trinta mil reis na Junta do 
Tabaco annual Cem Missas       
     100
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Pela alma de Sebastião Dias pela deixa ao Convento de nove centos reis annual trez 
Missas         
     3
Pelas capellas sem fundo segundo a redução annual doze missas   
     12
[f.10] Por divida de Missas huma      
     1
Por Capelas cujos rendimentos ...[sic] duas     
     2
Por obrigação annual quinhentas e secenta e sette    
Soma     567
Pelas que se devem te ao fim de 1833 sete mil seis centos e secenta e duas  
     7662

Livros pertencentes ao Cartorio que não se mencionarão no lugar respectivo por 

não dezencontrar a ordem do Mapa offerecido pelo Inventariante

Hum livro do assentamento das Missas Instituições das Capelas.  
Hum ditto por onde consta as Missas a que o Convento era obrigado.
Hum ditto por onde consta o que o Convento cobra e os annos que estão pagos.
Hum ditto pequeno da Fazenda que consta de descargas.
Hum ditto de Contas correntes desde Maio de 1827 te 30 de abril de 1831 alias 1830
Dois dittos de contas correntes [f.10v.] do Trienio passado por onde consta a divida 
que se menciona no artigo dividas activas.

Recopillação de todos os bens pertencentes ao Convento dos Trinos calçados desta 

villa de Setubal a qual he extrahida do Mappa das Dividas activas que offereceo o 

Inventariante

Huma propriedade de cazas na cidade de Lisboa na rua de João de Deos com duas lo-
geas Nº 4 e Nº 5 com primeiro e segundo andar80.
Hum foro imposto em hum lagar de Azeite de 30 alqueires em que cada anno de que he 
Emfiteuta Joze Joaquim Peixoto cujo lagar he situado nesta villa na Rua dos Marmeli-
nhos.
Hum foro de quatro mil reis imposto em hũa propriedade de cazas juntas ao sobre 
ditto lagar na rua dos Marmelinhos da mesma villa he Emfiteuta Joze Maria de Anchete
Outtro foro de onze mil reis imposto em hum Pomar no sitio de Algudeia [f.11] termo 
desta villa de que he Emfiteuta João Joze de Mello.
Outtro foro de seis centos reis imposto em humas cazas sitas nesta mesma villa na rua 
dos Caldeireiros de que he emfiteuta Genoveva Angelica
Huma Marinha denominada Pinheiro Torto no sitio de Val de Judeo termo desta villa 81.
Outra ditta na Seixola termo da villa de Alcacer do Sal82.
Hum senco de nove centos reis que pagão os Erdeiros de D. Maria Francisca Vannecelli.
Mais seis mil seis centos secenta e seis reis juro que pagão os Erdeiros de Antonio Xa-

80  Na margem esquerda a vermelho: Verba Nº 2 Comprehendida na Relaçam como na Verba Nº1.
81  Na margem direita a vermelho: Tem referencia à Verba Nº 1 f.2.
82  Na margem direita a vermelho: Tem referencia à Verba Nº 1 f.2.
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casas religiosas de setúbal e azeitão

vier Fraião pelo capital correspondente a esta quantia.
Mais trez Appollices dos Reaes Emprestimos Nº 2854 - 5493 - 12341 - do segundo em-
prestimo do capital de trezentos mil reis a seis por cento.
Mais hum Padrão de juro na Junta do Tabaco, deixa de D. Maria Maxima Texeira de 
Gouvea a vinte seis mil e oitto centos reis por [f.11v.] anno livre de Decima
Mais outro Padrão de Juro na Junta de hum por cento a trinta mil reis por anno

E por não haver mais que descrever mandou elle Menistro que se houvesse este Inven-
tario por findo, e para constar fazer este autto em fe de que o fis e com elle o asignei eu 
Manoel de Cerqueira Cardozo que o escrevi
[assinado] Manoel de Cerqueira Cardozo / Harro.


