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1. Introdução

A Companhia de Jesus teve um papel funda-
mental, a par de outras ordens religiosas, na missio-
nação, o que obrigou a um forte investimento com a 
preparação dos irmãos e padres que se deslocavam 
para outras províncias da Assistência Portuguesa. 
Esse propósito conduziu, quase em simultâneo, à 
edificação de noviciados e colégios, sendo, expressão 
desse intento em Portugal a construção do noviciado 
de Nossa Senhora da Nazaré de Arroios, em Lisboa, 
a expensas de D. Catarina de Bragança (1638-1705). 
Quase em simultâneo, projectou-se um outro complexo 
na capital da Assistência de Portugal, com idêntico 
propósito, que deveria acolher os procuradores das 
missões ultramarinas e preparar adequadamente os 

Do Colégio Almitantino à procuratura das 
missões (1705-1759): dois exemplos de 
arquitectura barroca ao serviço das missões 
ultramarinas (S.I.)
pereirA coutinHo, Maria João 1

Universidade Nova de Lisboa

jovens para o desempenho de variadas funções nas 
“Índias Orientais e na China”. Essa empresa nascera do 
legado testamentário de D. Juan Tomas Enriquez de 
Cabrera (1646-1705), Almirante de Castela, conhecido 
pela historiografia de arte no que aos bens sumptuá-
rios que possuía refere, e, particularmente, por ser 
detentor de uma afamada pinacoteca, que contava 
com obras de Miguel Ângelo, Rafael, Ticiano e Van 
Dyck, entre outros. 

O estudo que ora se apresenta analisa detalhada-
mente os diversos procedimentos levados a cabo na 
tentativa de implementar esse complexo em Lisboa, 
que ficou conhecido como Colégio de Nossa Senhora 
da Conceição, ou Colégio Almirantino, e que acabou 
por se traduzir, largos anos depois, na fundação do 
hospício de São Francisco de Borja, ou procuratura das 
missões, que acabou por só acolher os procuradores 
gerais da missões ultramarinas. O ensaio procura 
ainda compreender quais foram os intervenientes 
em todo este processo, a saber, os padres jesuítas 
que se ocuparam da gestão dos bens de Enriquez de 
Cabrera, e os arquitectos que foram chamados para 
a boa prossecução da última vontade do Almirante. 
Por fim, ao longo deste estudo, vai-se chamando a 
atenção para aspectos da sua vida pessoal, para as suas 
devoções e para o gosto por objectos que reflectiram 
a sua piedade pela Nossa Senhora da Conceição, a 
fim de compreender o porquê da ideia de consagrar 
o colégio a essa invocação, e de justificar o legado de 
um conjunto de objectos, pictóricos e escultóricos, 
com essa iconografia.

 1. A autora do texto é investigadora integrada do Instituto 
de História da Arte, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 
Universidade Nova de Lisboa. Este trabalho foi financiado por 
fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência 
e a Tecnologia, I.P., no âmbito da Norma Transitória - [DL 
57/2016/CP1453/CT0046]. Foi igualmente desenvolvido no 
âmbito da participação no projecto RES SINICAE. Base Digital 
de Fontes Documentais em Latim e Português sobre a China (Séculos 
xvi a xviii). Levantamento, edição, tradução e estudos [PTDC/
LLT-OUT/31941/2017], do Centro de Estudos Clássicos da 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
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2. Vida e legado de D. Juan Tomas 
Enriquez de Cabrera 

Pese embora o facto de muito se ter escrito sobre 
a figura do Almirante de Castela, nunca é demais 
recordar alguns aspectos da sua vida e do seu 
percurso 2. Era filho de D. Juan Gaspar Enriquez de 
Cabrera y Sandoval e de D. Elvira de Toledo Osório 
Ponce de Leão, e descendia de uma longa linhagem 
de Almirantes. Nasceu em Génova, no palácio dos 
Dórias, a 21 de Dezembro de 1646, porto onde sua 
mãe chegou aquando de uma viagem. Foi detentor 
dos títulos de Duque de Medina de Rio Seco, Conde 
de Módica, Osona, Cabrera e Melgar, e casou duas 
vezes. A primeira com D. Ana Catarina de Lacerda 
Portocarrero e a segunda com D. Catarina de Lacerda 
e Aragão, ambas da casa de Medinaceli, e não deixou 
descendência. À semelhança do que ocorrera com os 
seus ascendentes, enveredou, pela carreira militar 
e diplomática. Em Madrid possuiu vários palácios:

dos quais hum era tam grandiozo, que podia 
servir de esplendor a hum grande monarca. 
Num tinham centos as alfayas preciosissimas, 
que possuia compradas, e trazidas a todo o custo 
de Italia, França, Flandres, Persia, e China. As 
peças de ouro, e prata de feitios raros eram sem 
numero. Assim mesmo as pedras preciosas, os 
diamantes mais subidos, depois de sua morte, 
foram procurados com ansia pellos Reys 3. 

Destacou-se por desempenhar funções de gover-
nador no estado de Milão, onde terá observado a 
igreja e casa professa de San Fedele da Companhia, 
mandada edificar por ordem de Carlos Borromeu 
(1538-1584). Terá sido aí que contactou com o padre 
jesuíta Carlos António Casnedi (1643-1725), que se 
tornou seu confessor e testamenteiro. 

No que às suas devoções diz respeito, parece ter 
sido particularmente dedicado, segundo as fontes 
coevas, a Nossa Senhora da Conceição, tendo feito 
durante a sua juventude um voto para defender a 
“immunidade da Senhora”. Para essa piedade, contri-
buiu também o facto de assistir frequentemente com 
toda a sua família às explicações desse dogma, só 
confirmado em 1854, dadas em certos dias do ano, 
na igreja do colégio e no noviciado de Madrid. E, 
embora esse culto tenha sido fomentado por várias 
ordens religiosas, neste caso de estudo deve ser enten-
dido no contexto da Companhia de Jesus, onde era 
igualmente promovido desde a época em que Santo 
Inácio de Loyola manifestou particular afeição pela 
imagem do Salus Populi Romani 4. 

Para além desses aspectos devocionais, deve 
considerar-se que “Sua liçam tirando o contemptus 
mundi e as obras de Santa Tereza, eram os livros da 
Companhia, principalmente os do Padre Segneri” 5. Por 
fim, atente-se à coincidência do seu irmão, o marquês 
de Alcanizes, ser o proprietário, por herança, da casa 
onde nascera o principal fundador da Companhia, 
que deverá ter reforçado, a par da frequência dos 
espaços e da leitura de autores jesuítas, a ligação a 
esse instituto religioso 6. 

Em 1702, por não se rever na política de Filipe v de 
Espanha (1683-1746), recolheu-se em Portugal, sendo 
bem acolhido por D. Pedro ii (1648-1706). Primeira-
mente foi recebido em Vialonga, na quinta de Vale 
dos Reis e, depois, em Belém, na quinta do Conde 
de São Lourenço, onde parece ter ficado a residir 7. 

A 17 de Agosto de 1703 foi publicada a sua sentença 
de morte, decretada pelo Conselho Real de Castela, 
e, nessa sequência, foram confiscados todos os seus 
bens em Espanha 8. A sua ligação a Casnedi, bem 
como ao jesuíta e futuro cardeal Álvaro Cienfuegos 
(1656-1736), foi problemática no seio da Companhia 
de Jesus, envolvendo essa instituição religiosa numa 
guerra política e diplomática. Tirso Gonzalez (1624-
1705), Geral da Companhia e espanhol de nascimento, 
ameaçou excomungar os anteriores religiosos, por 

 2. FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo. El último Almirante de 
Castilla Don Juan Tomás Enríquez de Cabrera, Duque de Medina 
de Rioseco, Conde de Módica, Osona, Cabrera y Melgar, Señor de 
las villas de Castroverde, Aguilar, Rueda y Mansilla, etc.. Madrid: 
Establecimiento Tipográfico de la Viuda e Hijos de Tello, 1902; 
MATTOS, Gastão de Melo de. “O último Almirante de Castela em 
Portugal: 1702-1705”. Em: Trabalhos da Associação dos Arquipélagos 
Portugueses, 2. Lisboa: Tip. de João Pinto, 1937; DELAFORCE, 
Angela. “From Madrid to Lisbon and Vienna: The Journey of 
the Celebrated Paintings of Juan Tomás Enríquez De Cabrera, 
Almirante de Castilla”. The Burlington Magazine (Londres), 149 
1249 (2007), págs. 246-255 e CARNERERO, Cristina Agüero. “El 
ocaso de los Enríquez de Cabrera. La confiscación de sus propie-
dades en la Corte y la supresión del almirantazgo de Castilla”. 
Tiempos modernos (Madrid), 33 (2016), págs. 132-153.
 3. BNP, Reservados, Cod. 750: Pe. António Franco, Imagem 
do segundo seculo da Companhia de Iesu na Provincia de Portugal, em 
que contem o que nela ouve, e se obrou nos segundos sincoenta annos. 
Começa do anno de 1691 athe o anno ..., fl. 102 v.º.

 4. MARTINS, Fausto Sanches. “Culto e Devoções das 
Igrejas dos Jesuítas em Portugal”. Em: A Companhia de Jesus na 
Península Ibérica nos sécs. xvi e xvii, Espiritualidade e cultura. Vol. 
i. Porto: Instituto de Cultura Portuguesa da Faculdade de Letras 
da Universidade do Porto-Centro Inter-Universitário de História 
da Espiritualiadde da Universidade do Porto, 2004, págs. 89-117.
 5. Trata-se do padre jesuíta Paolo Segneri (1624-1694).
 6. BNP, Reservados, Cod. 750, fls. 106-106 v.º.
 7. RIBEIRO, Mário de Sampayo. “As Quintas Reais do Lugar 
de Belém”. Anais das Bibliotecas, dos museus e Arquivo Histórico 
Municipais (Lisboa), 15 (1935), págs. 10-21.
 8. SOUSA, D. Antonio Caetano de. Historia Genealógica 
da Casa Real Portugueza. Tomo vii. Lisboa Occidental: Na Regia 
Officina Sylviana, e da Academia Real, 1740, págs. 511-516.
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DO COLÉGIO ALMITANTINO À PROCURATURA DAS MISSÕES (1705-1759)...

colocarem esse instituto religioso numa situação 
diplomática particularmente complicada face à coroa 
espanhola. Após rigorosa troca de missivas entre o 
Províncial de Portugal e esse Geral, e acesa discussão 
sobre a quem estes padres deviam obediência, Casnedi 
acabou por ficar a residir em Portugal, e o escândalo 
esbateu-se. 

Pouco tempo depois de estar em terras lusas, 
D. Juan Enriquez de Cabrera decidiu redigir o seu 
testamento, o que aconteceu no convento de São José 
de Ribamar, em Algés, uma zona a poucas léguas de 
Lisboa, conhecida por ter várias quintas de recreio, e 
relativamente perto da quinta de São Lourenço, em 
Belém 9. Neste instrumento afirmou: 

Declaro, que en caso, que su Magestade, que 
Dios le guarde, no tome dicha possession, llamo 
y constituyo por heredero universal de mis 
bienes, que a ora posseo en Portugal a Nuestra 
Señora de la Concepcion, Titulo de la nueba Casa 
de Noviciado 10 de la Compañia de IHS, que se 
ha de fundar en Lisboa, para las Personas de la 
Compañia que quieren sacrificar su vida en la 
conversion de los Infieles de las Indias Orientales, 
y de la China 11. 

Nomeou, portanto, a Companhia de Jesus por 
herdeira, tendo designado como testamenteiros o 
padre Provincial em Portugal, o padre Reitor do 
Colégio Imperial de Madrid, os já referidos padres 
Álvaro Cienfuegos, Procurador Geral da Índias Orien-
tais e China, residente à data no colégio de Lisboa, 
e Carlos Casnedi, seu confessor. Por fim, nomeou 
ainda alguns legatários de Milão e de Nápoles. Com 
efeito, é a partir da leitura deste testemunho que se 
compreende verdadeiramente a devoção pela Imacu-
lada e o facto de uma parte significativa do património 
móvel e imóvel de D. Juan Enriquez de Cabrera ter 
gravitado em torno da devoção e da iconografia 
mariana. Menos interessante para a história da arte, 
mas igualmente importante para a compreensão desta 
história, é ainda a leitura de uma das cláusulas do 
testamento do Almirante, respeitante à instituição do 
colégio, que estava subordinada à circunstância de 
Carlos iii (1716-1788) poder vir a ser, ou não, rei de 
Espanha. Se Carlos não fosse proclamado, o colégio 
seria fundado em Portugal, e os bens que possuía 

em terras lusas seriam aplicados na sua construção. 
No caso de vir a ser rei, todos os bens que tinha em 
Portugal e em Espanha deveriam ser vendidos e os 
réditos aplicados na edificação em Madrid. Como tal 
acabou por não acontecer, os bens que estavam em 
terras lusas acabaram por permanecer nesse país, 
bem como o intento de dotar a Assistência Lusitana 
de uma nova casa. 

Pouco tempo depois da redação deste instrumento 
notarial, numa deslocação a Elvas e a Estremoz, 
o Almirante foi acometido de uma paralisia que 
o conduziu, no dia 29 de Junho de 1705, à morte. 
Nessa ocasião foi retirado o seu coração, conforme 
tinha determinado nas suas disposições testamentá-
rias, sendo este conservado num cofre, situação que 
trataremos mais adiante. O seu testamento foi aberto 
em Lisboa, a 13 de Outubro de 1705, assistindo a 
esse acto os padres Domingos Nunes, Provincial de 
Portugal e Francisco da Fonseca, no lugar de Fran-
cisco Sarmento, Procurador Geral das Índias, e o já 
mencionado Carlos Carnedi.

3. A gestão dos bens do Almirante de 
Castela

Os bens deste benemérito que ficaram em Portugal 
foram geridos pelos seus testamenteiros e por novos 
intervenientes, que sucessivamente foram designados 
e que, ao que parece, desempenhavam sempre as 
funções de procuradores gerais das Províncias ultra-
marinas, até à supressão da Companhia de Jesus em 
Portugal, em 1759. 

Reconhece-se, então, a assumir esse papel, para 
além do confessor Carlos António Casnedi (1643-1725) 
e de Álvaro Cienfuegos, que também foi procurador 
geral da Índias Orientais e China, Francisco Sarmento 
(1637-1706), procurador geral das Índias, Marcelo 
Leitão (1679-1755) e José Rosado (1714-1797), que 
exerceram, de forma ainda mais específica, as funções 
de procuradores gerais da Vice-Província da China. 
Mas quem foram estes ilustres jesuítas e que gestão 
fizeram do património? 

Carlos António Casnedi nasceu em Milão, a 5 de 
Maio de 1643. Destacou-se no âmbito da Teologia 
e por ter sido confessor do Almirante de Castela, 
quando este desempenhou funções de governador em 
Milão. Posteriormente, acompanhou esse dignatário a 
Madrid, sendo reconhecido por Carlos ii (1661-1700), 
como valido. Durante a guerra da sucessão espanhola 
foi nomeado embaixador em França. Já em Lisboa, 
beneficiou da protecção do Geral Miguel Ângelo 
Tamburini (1648-1730), sendo nomeado visitador 
em 1721 e vice-províncial de Portugal entre 1721 
e 1724. O facto de ter pertencido ao Santo Ofício 
em Espanha ter-lhe-á aberto as portas dessa insti-
tuição em Portugal, onde desempenhou as funções 

 9. ANTT, Manuscritos vindos do Ministério da Instrução Pública, 
Liv. 51A e ARSI, Lus 79, fls. 1-2.
 10. Apesar do testamente referir um noviciado, na documen-
tação subsequente o edifício é sempre mencionado como colégio, 
o que lhe valeu na catalogação interna da Companhia de Jesus 
o epíteto de “Colégio Almirantino”.
 11. ANTT, Manuscritos vindos do Ministério da Instrução Pública, 
Liv. 51A, e ARSI, Lus 79, fls. 1-2.
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de qualificador. Todavia, por ser responsável, em 
última instância, por um incidente com uma ama 
da rainha D. Mariana de Áustria (1683-1754), que 
desfaleceu aquando de uma visita a São Roque e a 
quem foi negada comida, foi afastado da corte por 
D. João v (1689-1750), e consequentemente da gestão 
financeira dos bens do Almirante de Castela, por 
parte da Companhia de Jesus. Morreu em Badajoz, 
a 11 de Maio de 1725, após o Geral da Companhia 
ter ordenado que saísse do país, por desejo do rei 
“magnânimo” 12. 

Álvaro Cienfuegos nasceu, por sua vez, em 
Aguerina, nas Astúrias, a 27 de Fevereiro de 1657. 
Distinguiu-se na vida académica por ter leccionado 
nas universidades de Salamanca e Santiago de 
Compostela. Com a sua nomeação como testamenteiro 
do Almirante de Castela, permaneceu treze anos em 
Portugal, na qualidade de Ministro Plenipotenciário 
dos Imperadores José i (1678-1711) e Carlos vi (1685-
1740). Todavia, ao se deslocar para Roma, onde 
permaneceu até ao final da sua vida, ter-se-á afastado 
da polémica questão patrimonial do Almirante. Entre 
1722 e 1735, desempenhou funções de embaixador 
nessa cidade, onde também foi nomeado cardeal, e 
onde morreu a 19 de Agosto de 1739 13.

Francisco Sarmento nasceu em Tuizelo, no arcebis-
pado de Bragança, em 1637, e entrou na Companhia de 
Jesus em 1654, tendo 16 anos de idade. Distinguiu-se 
por ter tido algumas missões na Índia, durante c. de 
30 anos, onde ensinou Teologia Moral e Especulativa. 
Este padre desempenhou funções de procurador em 
Roma e de procurador geral das Índias Orientais, que 
incluíam a Vice-Província da China. Já em Portugal, 
exerceu a sua acção na procuratura da China. Essa 
ocupação é atestada num documento que se encontra 
à guarda do Arquivo Nacional da Torre do Tombo 

(ANTT): uma declaração de conhecimento sobre os 
réditos pagos pelo padre procurador do colégio de 
Santo Antão de Lisboa, onde Francisco Sarmento surge 
como Procurador da Província da China, datada de 10 
de Agosto de 1690 14. Na sua biografia, destaca-se ainda 
o facto de se ter ocupado da edificação do noviciado 
de Nossa Senhora da Nazaré, em Arroios 15. Contudo, 
a sua intervenção neste processo foi diminuta, uma 
vez que morre em 1706, no colégio de Santo Antão-
-o-Novo, ficando à frente dessa iniciativa o padre 
Francisco da Fonseca. 

Francisco da Fonseca nasceu em 1668 em Évora e 
ingressou na Companhia de Jesus na mesma cidade. 
Destacou-se nas Letras e na Filosofia e foi professor 
no colégio da Madeira. Desempenhou funções diplo-
máticas ao acompanhar Fernão Teles da Silva, conde 
de Vilar Maior e embaixador extraordinário, à corte 
de Viena, para ajustar os desponsórios de D. Mariana 
de Áustria (1683-1754). Foi um dos executores do 
testamento do Almirante de Castela e regressou à 
corte austríaca para reaver uma avultada importância, 
relacionada com essa testamentaria 16. A sua aptidão 
para adquirir bens e contratualizar obras, como 
aconteceu com a encomenda do retábulo-mor da 
igreja do colégio de Luanda, em 1711, ter-lhe-á sido 
favorável para o elegerem a fim de levar a cabo essa 
empreitada. Foi particularmente próximo do cardeal 
Álvaro Cienfuegos, que o impediu de regressar a 
Portugal, tendo-o chamado a Roma, onde veio a 
morrer em 1738 17. 

Marcelo Leitão nasceu em Alcoutim, a 6 de Junho 
de 1679 e salientou-se nas Humanidades, Retórica, 
Matemática e Teologia Moral. Foi reitor do colégio de 
Vila Nova de Portimão, e, a partir de 1729, aparece 
mencionado na sua correspondência como Procu-
rador Geral do Japão. Doze anos mais tarde assumiu 
também a função de Procurador Geral da China. 
Leitão, no cumprimento das suas actividades dentro 
da Companhia, desempenhou funções diplomáticas 
e agenciadoras de bens sumptuários, e ocupou-se da 
gestão dos bens que o Almirante deixou à Assistência 

 12. COLOMBO, Emanuele. Un gesuita inquieto. Carlo Antonio 
Casnedi (1643-1725) e il suo tempo. Soveria Mannelli: Rubbettino, 
2006; “Casnedi Charles Antoine”, SOMMERVOGEL, Carlos. 
Bibliothèque de la Compagnie de Jésus. Bruxelles-Paris: Oscar 
Schepens, Alphonse Picard, 1890-196, Vol. ii, coll. 810-811; Vol. 
xi, col. 1638; RODRIGUES, Pe. Francisco. História da Companhia 
de Jesus na Assistência de Portugal. Tomo iv. Vol. i. Porto: Livraria 
Apostolado da Imprensa, 1950, págs. 169-186 e 438-440; ZANFRE-
DINI, M.; CASNEDI, Carlo Antonio; O`NEILL, Charles E.; 
DOMÍNGUEZ, Joaquín M.ª (dirs.). Diccionario Histórico de la 
Compañía de Jesús. Roma-Madrid: Institutum Historicum, S.I., 
Universidad Pontificia Comillas, 2001, pág. 690 y ESPÍRITO 
SANTO, Arnaldo do. “Censuras da Clavis Prophetarum do 
Padre António Vieira”. Em: Sub luce florentis calami, Homenaje a 
Manuel C. Díaz y Díaz. Santiago de Compostela: Universidade 
de Santiago de Compostela, 2002, págs. 620-635.
 13. ESCALERA, J. “CIENFUEGOS, Álvaro”. Em: ZANFRE-
DINI, M.; CASNEDI, Carlo Antonio; O`NEILL, Charles E. 
e DOMÍNGUEZ, Joaquín M.ª (dirs.). Diccionario... Op. cit., 
págs. 816-817

 14. ANTT, Cartório Jesuítico, Mç. 61, N.º 425.
 15. FRANCO, Antonio. Synopsis Annalium Societatis Jesu in 
Lusitania Ab Anno 1540. usque ad annum 1725. Augustae-Vinde-
licorum & Graecii: Sumptibus Philippi, Martini et Joannis Veith 
Haeredum, 1726, págs. 646-647.
 16. ANTT, Feitos Findos, Juízo do Fisco da Inconfidência e dos 
Ausentes, mç. 133, n.º 6.
 17. MACHADO, Diogo Barbosa. Bibliotheca Lusitana Histo-
rica, Critica, e Cronologica. Tomo ii. Lisboa: Na Officina de 
Ignacio Rodrigues, 1747, págs. 147-148 e CARVALHO, J. Vaz 
de. “FONSECA, Francisco (Duarte) da”. Em:  ZANFREDINI, M.; 
CASNEDI, Carlo Antonio; O`NEILL, Charles E. e DOMÍNGUEZ, 
Joaquín M.ª (dirs.). Diccionario... Op. cit., pág. 1477.



V CONGRESO INTERNACIONAL DE BARROCO IBEROAMERICANO 939

DO COLÉGIO ALMITANTINO À PROCURATURA DAS MISSÕES (1705-1759)...

e Província Portuguesa. Morreu em Lisboa, a 1 de 
Novembro de 1755 18. 

José Rosado nasceu no Vimieiro, a 26 de Março 
de 1714, e à semelhança do que ocorreu com Marcelo 
Leitão, salientou-se no ensino das Humanidades, 
Retórica e Teologia Moral. A partir de 1751, parece 
ter-se ocupado da gestão de bens do Almirante 
de Castela, sucedendo ao padre Marcelo Leitão. É 
nessa altura que compra um terreno pertencente ao 
conde de Tarouca, na Cotovia, para a construção do 
Colégio Almirantino ou das Missões, sob a invocação 
de Nossa Senhora da Conceição. Com a supressão 
da Companhia de Jesus em 1759 é aprisionado nos 
cárceres de São Julião da Barra e é deportado para 
Urbania (Itália) em 1767. Regressou a Portugal em 
data incerta, onde morreu em 1797 19. 

No que ao desempenho de funções refere, come-
çamos por afirmar que o padre Francisco da Fonseca, 
deverá ter assumido desde logo a gestão dos bens, indo 
no ano de 1715 a Viena, a fim de resgatar o pagamento 
dos juros do património do Almirante, uma vez que 
devia uma larga importância, no valor de 63.435$074 
réis, por conta de dinheiro que os testamenteiros lhe 
haviam entregado, bem como por conta de pedras 
preciosas e ricas pinturas que havia comprado 20. 
Prova disso é a cópia do certificado da importância 
que lhe foi dada, à guarda do Archivum Romanum 
Societatis Iesu (ARSI), ao qual foram acrescentadas 
notas manuscritas de outras quitações 21, bem como 
outras tramitações, que constam do mesmo arquivo, 
para tentar reaver essa quantia 22. Entre 1716 e 1726 
são expedidas várias verbas, para o Padre Francisco 
da Fonseca gerir, no valor de 158.570 cruzados, e, em 
1727, são arrolados: 400.000 cruzados que estavam 
depositados no Banco de Viena, 100.000 cruzados do 
Sal de Setúbal, entre outras importâncias, dispersas 
por outros locais 23. A procuratura da Vice-Província 
da China foi mencionada em 1731 por receber 50.000 

florins, por conta da mesma dívida 24. Mas, sem se 
saber exactamente porquê, estas importâncias foram 
desaparecendo dos cofres da Companhia, restando 
em meados do séc. xviii muito pouco do que fora 
inicialmente deixado 25. 

Relativamente ao exercício de Marcelo Leitão, 
sabemos que em 1741 tomou posse de uma quinta 
que era dos marqueses do Louriçal, “chamada da 
Madre de Deos no lugar do Seyxal”, por conta da 
testamentaria 26. Em 1746 enviou uma missiva ao 
seu Geral com a hipótese da compra do convento 
do Desterro, para nele se construir o suprarreferido 
colégio 27. Contudo, não terá sido bem-sucedido, 
arrastando-se o caso da edificação deste complexo por 
mais alguns anos. No ano de 1751, o mesmo padre 
voltava a adquirir por conta da dita testamentaria a 
quinta das Lobatas, no “Rocio da Amora” e, em 1755, 
o pinhal do Saboeiro, também na Amora 28. Durante 
a sua actividade como procurador geral da China 
foi por diversas vezes interpelado sobre a urgência 
de edificar um local de ensino melhor do que aquele 
que havia sido concretizado em Arroios, pois recebe 
várias queixas da fraca preparação dos missionários.

Quanto à actuação de José Rosado, a que nos 
oferece mais informações, sabemos que adquiriu em 
1751 o terreno onde João Gomes da Silva (1641-1738), 
conde de Tarouca, planeou contruir um palácio, 
para o qual contratualizara o arquitecto régio João 
Antunes (1643-1712), em 1710 29. Curiosamente, também 
tinha sido esse arquitecto que tinha sido requisitado 
para gizar o já mencionado noviciado de Arroios. 
Contudo, foi nesse local, à Cotovia, que se reedificou 
a segunda Patriarcal, que malogradamente viria a 
arder em 1769, após o terramoto de 1 de Novembro 
de 1755 ter destruído a primeira 30. Entre 1751 e 1755 
sabemos terem sido reaproveitados os materiais e as 
fundações do palácio do conde de Tarouca 31. Numa 

 18. COUTINHO, Maria João Pereira. “Marcelo Leitão 
(1679-1755)”. Em: ESPÍRITO SANTO, Arnaldo do e GOMES, 
Cristina Costa (coords.). Res Sinicae, Enciclopédia de Autores. 
Disponible: https://www.ressinicae.letras.ulisboa.pt/marce-
lo-leitao-1680-1755 [Data de acesso: 15-06-2020].
 19. COUTINHO, Maria João Pereira. “José Rosado (1714-
1797)”. Em: ESPÍRITO SANTO, Arnaldo do e GOMES, Cristina 
Costa (coords.). Op. cit. Disponible: https://www.ressinicae.
letras.ulisboa.pt/jose-rosado-1714-1797 [Data de acesso: 15-06-
2020]. 
 20. ANTT, Feitos Findos, Juízo do Fisco da Inconfidência e dos 
Ausentes, mç. 133, n.º 8 e RODRIGUES, Pe. Francisco. Op. cit., 
pág. 181.
 21. ARSI, Lus. 78, fls. 154-155.
 22. ARSI, FG, 627/B; cit. por. ALDEN, Dauril. The Making of 
an Enterprise. The Society of Jesus in Portugal, Its Empire, and Beyond, 
1540-1750. Stanford: Stanford University Press, 1996, pág. 355.
 23. ARSI, Lus. 79, fl. 7.

 24. ARSI, Lus. 78, fls. 157.
 25. A ausência de outra documentação para além daquela 
citada não nos permite reconstituir com clareza o que terá 
acontecido.
 26. ANTT, Feitos Findos, Juízo do Fisco da Inconfidência e dos 
Ausentes, mç. 133, n.º 8.
 27. ARSI, Lus. 79, fl. 11.
 28. ANTT, Feitos Findos, Juízo do Fisco da Inconfidência e dos 
Ausentes, mç. 133, n.º 8.
 29. ANTT, Cartório Notarial de Lisboa, N.º 7 A (actual N.º 15), Cx. 
81, L.º 430, fls. 88 v.º-89 v.º e L.º 431, fls. 4-6, ref. por CARVALHO, 
Ayres de. “Documentário Artístico do Primeiro Quartel de Sete-
centos, Exarado nas Notas dos Tabeliães de Lisboa”. Separata da 
revista Bracara Augusta (Braga), xxvii (1974), pág. 17.
 30. SILVA, André Duarte Martins da. A Basílica Patriarcal 
de D. João v. Dissertação de Mestrado em História das Artes da 
Época Moderna apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2018.
 31. BNP, Reservados, PBA. 141//27, fls. 202-214. 

https://www.ressinicae.letras.ulisboa.pt/marce-lo-leitao-1680-1755
https://www.ressinicae.letras.ulisboa.pt/marce-lo-leitao-1680-1755
https://www.ressinicae.letras.ulisboa.pt/marce-lo-leitao-1680-1755
https://www.ressinicae
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cópia de um requerimento que o Padre José Rosado 
envia ao Cardeal Patriarca, no qual se designa como 
procurador geral das Missões da Índia e da China, 
e administrador da testamentaria do Almirante de 
Castela, refere-se que o terreno denominado por 
“obras do Conde de Tarouca” tinha sido adquirido 
ao Marquês de Penalva, descendente de João Gomes 
da Silva, pelo valor de vinte e nove mil cruzados 32. 
Menciona-se, também, que a testamentaria já tinha 
despendido, em desentulhos da mesma obra, mais 
de oito mil cruzados “conforme o ajuste, e medição” 
do arquitecto Carlos Mardel (1695-1763) 33. O mesmo 
testemunho relata ainda que a ocupação indevida 
teria conduzido à destruição dos muros de pedra 
que o suplicante havia feito para vedar as terras, 
tendo já sido furtada muita alvenaria. As faces de 
pedraria lavrada, tinham sido, por sua vez, furadas 
“para mechas”, as pedras almofadadas tinham sido 
cortadas, para além de muitos outros danos impostos 
a um edifício que já estava começado. 

A 24 de Julho de 1756 é dirigida uma missiva ao 
engenheiro Eugénio dos Santos (1711-1760) 34, dando 
conta do que efectivamente se havia feito no local: 
“Começousse a entulhar lagos de agoa tão grandes que 
estavão estabelecidos Rioz; aonde no prezente lavavão 
as lavandeiras”. A pedra empregue nos alicerces da 
nova igreja Patriarcal tinha sido retirada dos muros, 
que os padres tinham mandado fazer para a delimitação 
das suas terras 35. Estes muros, tinham caído, aquando 
do terramoto, e as pedras almofadadas, que tinham 
sobrevivido, estavam efectivamente gastas. No que 
respeita ao acto de furarem as faces da pedraria lavrada, 
os mestres aludiram à necessidade de se colocarem, 
por questões de segurança, grades de ferro. Por fim, 
os mesmos peritos informaram que os padres não 
conseguiram rentabilizar o restante espaço que ainda 
lhes pertencia, por estar ocupado com barracas de 
dois regimentos. Com efeito, através desta declaração 
compreende-se que o local era abundante de água, 
o que possivelmente já teria causado problemas nas 
obras do conde de Tarouca. Apreende-se também 
que tinha havido efectivo aproveitamento e dano de 
pedras, ainda convenientes para padres da Compa-
nhia, por poderem reaver com a sua venda algum 
do dinheiro que inicialmente tinham despendido na 
aquisição destas. 

Por fim, do que se conseguiu apurar até à data, a 
21 de Agosto de 1756, num outro documento, emitido 
na sequência do anterior, compreende-se que para 
o requerimento do Padre José Rosado poder ser 
deferido teria de ser feita nova medição, desta vez 
pelo engenheiro Eugénio dos Santos e o sargento-
-mor Mateus Vicente de Oliveira (1706-1785), e por 
um outro arquitecto designado por Rosado. Sendo 
mais resumido, este testemunho só alude ao facto 
de terem sido usadas oitenta pedras de cantaria. 
Todavia, sublinha a existência de faces de pedraria 
nas janelas, o que denota que o edificado já tinha uma 
altura considerável, para além das simples fundações. 
Com a supressão da Companhia em 1759 o processo 
de indemnização nunca foi concluído.

4. A transposição de um modelo 
arquitectónico mediterrânico para o 
contexto da construção portuguesa

Quanto às determinações que o Almirante deixou 
em vida sobre a construção do colégio, salientamos 
desde logo o seguinte ponto: “Que o titulo do collegio, 
que se avia de fundar pera as Indias fosse da Senhora 
da Conceyçam” 36. Esse desígnio foi mais uma expressão 
da afeição pela Imaculada, que em vida foi visível 
no facto de ter tomado sobre si a responsabilidade 
da realização das festas que se fizeram em honra da 
Senhora, quando desempenhou funções laborais em 
Milão, mandando vir, para esse efeito, os melhores 
músicos e pregadores de Itália, para abrilhantarem 
o oitavário. Foi igualmente manifestação de apreço o 
facto de ser responsável pela construção de grandes 
máquinas, ornadas com hieróglifos alusivos ao mistério 
da Imaculada, inspirados nas Sagradas Escrituras 37. Por 
fim, não devemos ignorar o facto de o Almirante de 
Castela ter ainda sido proprietário de uma extensa 
colecção de imagens, esculturas e pinturas alusivas 
à Senhora da Conceição. 

Nos cinco palácios que possuía existiam oratórios 
com esse orago, sendo um deles, não especificado, 
descrito como sendo:

ornado com grande custo, e muita riqueza de peças 
de prata, e mais ornamentos do culto divino, tudo 
precioso. O trono da Senhora, a imagem, o arco, 
que a rodeava, o docel, que a cobria, as estatuas 
de seis Anjos Corpulentos, que lhe faziam corte, 
tudo era de prata lavradas com grande primor 
da arte 38. 

 32. Ibídem, fls. 202-203.
 33. Ibíd. e D. João v e o Abastecimento de Água a Lisboa. Vol. i, 
Lisboa: CML, 1990, págs. 90-91.
 34. FERRÃO, Leonor. Eugénio dos Santos (1711-1760). Arquitecto 
e engenheiro militar. Cultura e Prática de Arquitectura em Portugal 
no séc. xviii. Lisboa: By the Book, 2017.
 35. BNP, Reservados, PBA. 141//27, fls. 208-208 v.º.

 36. BNP, Reservados, Cod. 750, fl. 106 v.º.
 37. Ibídem.
 38. Ibíd.
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Outra das determinações que deixou expressa foi 
que na rua em frente à porta da igreja, se levantasse 
uma alta coluna de mármore, assente em degraus do 
mesmo material, cercada com grades de ferro. Sobre 
a coluna devia erguer-se uma imagem de Nossa 
Senhora da Conceição, constantemente iluminada 39. 
Com efeito, a inclusão de uma escultura mariana 
num pilar, na qualidade de elemento gerador de 
uma praça pública, transporta-nos para os projectos 
maioritariamente desenvolvidos em Espanha e no 
Reino de Nápoles, assemelhando-se aos esquemas 
fixados nas obras imaculistas, de que aquele constante 
na obra Maria Virgo Immaculate Concepta é exemplo 40. 
Quanto às intenções para que a capela e o altar mor 
fossem consagrados à Virgem, que só aí se dissessem 
as missas que determinara no seu testamento e que as 
suas ossadas ficassem debaixo do trono “ 41, já eram 
bem mais frequentes em Portugal. E aos anteriores 
desígnios somava-se o intento de depositar o seu 
coração aos pés de uma imagem de prata de Nossa 
Senhora da Conceição, sendo exposto no oitavário da 
Imaculada, e essa exibição acompanhada de música, 
missa cantada, pregação e da também exposição do 
Santíssimo Sacramento 42.

5. Do Colégio Almirantino ao hospício de 
São Francisco de Borja: o destino dos 
bens do Almirante de Castela

Com as sucessivas prorrogações que se impu-
seram na concretização da construção do colégio 
almirantino, como foi acima explicado, e com os 
gastos que se foram fazendo por conta da gestão da 
testamentaria, muito poucos cabedais acabaram por 
sobrar, sendo, na sequência da destruição de parte 
do património dos jesuítas, causada pelo terramoto 
de 1 de Novembro de 1755, aplicados na aquisição 
e conversão de edificados pré-existentes, como 
aconteceu com o espaço que viria a ser, por poucos 
anos, a nova procuratura das missões ultramarinas. 
Entretanto iam-se também dizendo missas por alma 
do Almirante no Noviciado da Cotovia, conforme 
as disposições testamentárias 43. E, apesar de não 
termos ainda conseguido localizar a escritura de 

compra, ou de doação do hospício de São Francisco 
de Borja, localizado entre a zona das Mercês e a 
Cotovia junto aos terrenos onde se erguera a segunda 
Patriarcal, sabemos que a partir dessa data, os vários 
procuradores-gerais das missões, onde se integrava 
o da Vice-Província da China, passaram a residir e 
a exercer a sua actividade nesse local. O espaço foi 
baptizado, como se disse anteriormente, de hospício 
de São Francisco de Borja 44. João Baptista de Castro, 
refere a residência e ermida com essa invocação, em 
1763, por ser dos Procuradores Jesuítas da América 
e da Ásia e por servir, nessa data, de Seminário 
Patriarcal 45. Mas como era esse edifício? Na análise 
do inventário realizado após a supressão do instituto 
religioso em apreço, compreende-se que o espaço 
possuía uma capela com altar-mor e dois altares, e 
que do seu acervo móvel constavam as imagens de 
Nossa Senhora da Conceição, de São Francisco Xavier 
e de São Francisco de Borja. São ainda descritos os 
cubículos dos vários Procuradores Gerais, a saber: do 
Japão e Malabar, do Brasil, de Goa e do Maranhão e 
da China, e ainda de vários irmãos 46. O edifício tinha 
ainda um refeitório e uma área de recreação, como se 
observa no pormenor da implantação do edificado 
em 1857, no Atlas da Carta Topográfica de Lisboa, N.º 
35, de Filipe Folque 47. 

Relativamente ao destino dessa residência, sabe-se 
que na sequência da supressão da Companhia de 
Jesus em 1759, passou juntamente com o noviciado 
da Cotovia para o Colégio dos Nobres. Na data em 
que se procedeu ao arrolamento de bens, foram 
descriminados alguns objectos da testamentaria, 
de que se destacam: uma imagem do Senhor cruci-
ficado de prata, com cruz e calvário em ébano; as 
imagens da Nossa Senhora, de São João e de Nossa 
Senhora da Piedade, tudo de prata uma imagem de 
Nossa Senhora da Conceição, com dois anjos aos 

 39. Ibíd.
 40. Maria Virgo Immaculate Concepta. Publico Voto Ferdinandi III. 
Rom[ani] Imp[eratoris] Voto Ferdinandi III. Rom[ani] Imp[eratoris] In 
Austriae Patronam Electa. Viennae Austriae: Cosmerovius, 1648.
 41. BNP, Reservados, Cod. 750, fl. 106 v.º.
 42. Ibídem.
 43. ANTT, Feitos Findos, Juízo do Fisco da Inconfidência e dos 
Ausentes, mç. 133, n.º 7.

 44. SEQUEIRA, Gustavo de Matos. Depois do Terramoto. 
Subsídios para a História dos Bairros Ocidentais de Lisboa. Vol. I. 
Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa, 1967, págs. 192-198 
e LOURENÇO, Tiago Borges. “Hospício de São Francisco de 
Borja”. Em: Lx Conventos. Da Cidade Sacra à Cidade Laica, s.d. 
Disponible: http://lxconventos.cm-lisboa.pt/base-de-dados/ 
[Data de acesso: 15-06-2020].
 45. CASTRO, João Bautista de. Mappa de Portugal, Antigo, 
e Moderno. Tomo iii. Parte v. Lisboa: Na Officina Patriarcal de 
Francisco Luiz Ameno, 1763, pág. 297.
 46. AHTC, Junta da Inconfidência, Mç. 21, N.º 83; parcialmente 
publicada por: GUERRA, Luís de Bivar. Noviciado da Cotovia e 
Hospício de São Francisco de Borja - Companhia de Jesus: Arquivo do 
Tribunal de Contas. Col. Documentos para a História da Arte em 
Portugal. Vol. 4. Lisboa: Fundaçäo Calouste Gulbenkian, 1969, 
págs. 43-57.
 47. AML, PT/AMLSB/CMLSB/UROB-PU/05/01/37.

http://lxconventos.cm-lisboa.pt/base-de-dados/
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pés e dois pegando numa coroa; um cofre de prata 
e vidro com um letreiro que dizia ter o coração do 
Almirante; vários anjos; uma pianha piramidal, com 
cinco escudos com as armas do Almirante; uma cruz 
de lápis-lazuli com um calvário de pedras coloridas, 
entre outros 48. Por fim, foi ainda mencionada, como 
sendo da mesma testamentaria, uma cruz romana 
em ouro com cinquenta e seis diamantes 49.

O espaço foi posteriormente aforado por Guilherme 
José Belingue, docente no colégio dos Nobres, que 
criou no antigo hospício uma extensão desse espaço 
de ensino 50. Em 1761 foi desanexado e incorporado 
nos bens do Seminário Patriarcal 51. Nessa ocasião, 
foram reclamadas obras à Congregação Patriarcal, 
que enviou o arquitecto Mateus Vicente para vistoriar 
o edifício e efectuar um levantamento planimétrico, 
que infelizmente não chegou aos nossos dias 52.  

Em 1791, a função deste espaço é alterada, dando 
lugar a uma Fiação de Seda, e, em 1805, funcionou 
no edifício o coléginho de São Marçal 53. Em 1842 o 
edifício pertencia a Francisco Ferreira, que nesse ano o 
arrendou a António Feliciano de Castilho (1800-1875), 
pai do olisipógrafo Júlio de Castilho (1840-1919), e, 
em 1884, foram empreendidas obras que adulteraram 
por completo a sua feição, o que não nos permite 
fazer qualquer tipo de leitura do espaço original 54. 
Todavia, uma descrição pormenorizada de Castilho 
aponta para uma entrada sombria e ladrilhada, com 
um tecto com a forma de uma cúpula, onde ainda 
pendia um lampião grande, oitavado, de folha de 
Flandres com vidros do tempo dos jesuítas, elucida-
-nos do ambiente que se sentia ao entrar no edifício. 
O mesmo testemunho informa que o vestíbulo tinha 
paredes caiadas, com um rodapé de azulejos, e estava 
decorado com dois bancos de costas altas, uma porta 
de um só batente, almofadada, de madeira do Brasil, 
enquadrada por ombreiras de pedra lioz. Por fim, 
é descrito um corredor, elemento de articulação de 
diversos espaços, como os cubicula, com janelas com 
vista para o jardim, a cozinha e o refeitório 55.  

6.Conclusão

Considerando que muito já se redigiu sobre a 
figura D. Juan Tomas Enriquez de Cabrera, Almirante 
de Castela, faltava, no nosso entender, documentar e 
compreender melhor algumas questões em torno do 
projecto do colégio da Imaculada Conceição. 

Para dar resposta a algumas das interrogações, 
como quem foram os intervenientes, quais os procedi-
mentos que tiveram e qual foi o destino das verbas e 
de outros bens deixados pelo Almirante, procurou-se 
recolher o maior número de informações e enquadrá-
-las com os conhecimentos que existem sobre cada 
um destes indivíduos e sobre o território onde se 
começou a construir esse complexo arquitectónico. 

Como resposta a quem foram os principais 
intervenientes e administradores dos bens do Almi-
rante de Castela, e quais as suas opções de gestão, 
concluiu-se que foram, num primeiro momento, 
com pouca actuação, Carlos António Casnedi, 
Álvaro Cienfuegos e Francisco Sarmento, e, num 
segundo momento, com maior número de procedi-
mentos administrativos documentados, Francisco 
da Fonseca, Marcelo Leitão e José Rosado. Estes 
três jesuítas foram responsáveis pela aplicação do 
dinheiro e de alguns bens, como o arrendamento de 
propriedades, o comércio do sal de Setúbal. Foram, 
no campo patrimonial, os responsáveis pela compra 
de quintas, bem como do terreno da Cotovia. Todavia, 
empréstimos mal feitos conduziram a uma signifi-
cativa redução de capital, tendo essas importâncias 
sido malogradamente resgatadas após a supressão 
desse instituto religioso, e, nessa altura, ido parar 
ao Erário Régio. 

Com os danos causados pelo terramoto de 1755, 
os saques resultantes da apressada implantação de 
uma nova Congregação Patriarcal na propriedade da 
Cotovia, e, por último, pela expropriação decorrente 
da extinção da Companhia de Jesus em Portugal, o 
espaço que a Companhia desejava que fosse a sua 
principal casa de formação de missionários acabou 
por ser o local de implantação da nova Patriarcal.

Quanto aos aspectos patrimoniais, importa reco-
nhecer que houve desde logo o intento de fixar em solo 
português um programa devedor de alguns requisitos 
estéticos, ficando, certamente, a parte funcional do 
projecto à responsabilidade dos padres jesuítas. Com 
a inclusão de uma escultura mariana num pilar, na 
qualidade de elemento gerador de uma praça pública, 
o projecto deveria ser similar àqueles maioritariamente 
desenvolvidos em Espanha e no Reino de Nápoles. 
No mesmo âmbito patrimonial, também foi impor-
tante o reconhecimento das interacções com vários 
arquitectos e construtores portugueses. Em primeiro 
lugar, com a aquisição dos terrenos e fundamentos 
do palácio do conde de Tarouca, pode-se concluir 
que houve o aproveitamento de uma pré-existência 

 48. AHTC, Junta da Inconfidência, Mç. 21, N.º 83; Op. cit.
 49. Ibídem.
 50. SEQUEIRA, Gustavo de Matos. Depois do... Op. cit., págs. 
192-198 e LOURENÇO, Tiago Borges. “Hospicio de... Op. cit.
 51. Ibídem.
 52. Ibíd.
 53. Ibíd.
 54. Veja-se: AML, Processos de obras n.º 93/1ªREP/PG/1884, 
de 30/10/1884, PT/AMLSB/CMLSBAH/COPA/001/02603-
00033 e n.º 4386/1ªREP/PG/1886, de 15/06/1886, PT/AMLSB/
CMLSBAH/COPA/001/02603-00030.
 55. CASTILHO, Júlio de. Memórias de Castilho. Lisboa: Typo-
graphia da Academia Real das Sciencias, 1881, págs. 74-75.
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devedora do traçado do arquitecto régio João Antunes. 
E embora não saibamos a quem teriam encomendado 
nova traça para o edificado do colégio almirantino, 
certo é que deve ter sido a algum reputado tracista 
da época, pois, como se compreende da leitura dos 
documentos apresentados, os padres jesuítas tinham 
sido responsáveis por fazer crescer “em altura” a 
quadra pré-existente, bem como assegurado a  sua 
preservação com a edificação de muros. Já o surgi-
mento na documentação da figura de Carlos Mardel, 
na qualidade de medidor requisitado pelos padres 
da Companhia, parece indiciar uma ligação entre 
ambas as partes. O facto de se reconhecer ainda a 
implantação deste complexo em terrenos férteis 
de água e de o sabermos particularmente atento às 

questões hidráulicas, como sabemos através da sua 
acção no processo da construção do Aqueduto das 
Águas Livres e na quantidade de chafarizes públicos 
que debuxou, também levanta novas hipóteses acerca 
do seu interesse neste local. Efectivamente mais 
distanciada parece ser a intervenção de Eugénio 
dos Santos e de Mateus Vicente de Oliveira, tendo 
o último, curiosamente, desempenhado um novo 
papel na reabilitação e levantamento hospício de São 
Francisco de Borja. 

Apesar de ficarem ainda muitas questões por 
responder, certo é que com novas leituras se procurou 
ter uma visão mais global, integrada nos procedimentos 
dos seus intervenientes e na dinâmica construtiva 
que a cidade de Lisboa teve no séc. xviii.
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