	
  
ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO DAS OBRAS DE CONSERVAÇÃO
NO CONVENTO DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DOS FRADES
FRANCISCANOS CAPUCHOS DE ALFERRARA (PALMELA)

Introdução
O edifício conventual em epígrafe situa-se na Quinta de S. Paulo, propriedade da Associação
de Municípios da região de Setúbal (AMRS). O trabalho de acompanhamento arqueológico
da obra de protecção e reforço de paredes e abóbadas do convento, com utilização de perfis,
painéis e travejamento em madeira a fim de evitar a sua derrocada, ocorreu entre 16 de
Fevereiro e 5 de Junho de 2012 e nele participaram além da signatária, as arqueólogas do
MAEDS, Drs. Antónia Coelho-Soares e Susana Duarte.
O estado ruinoso do convento data do século XIX. A quando da extinção das ordens
religiosas em 1834, a comunidade religiosa já era muito restrita, constituída apenas por 2
religiosos leigos, um leitor de teologia e o guardião do convento. Em 1837, o convento e a
respectiva cerca foram vendidos em hasta pública, mas antes a vandalização já tinha causado
danos irreparáveis conforme testemunho vivencial do poeta popular António Maria Eusébio.
Uma fotografia do final do século XIX, de Emílio Biel (apud Serrão & Meco, 2007) é
particularmente elucidativa do estado de ruina a que rapidamente o cenóbio se converteu.
Porém a exposição continuada aos agentes da geodinâmica externa foram acumulando
estragos e em boa hora a AMRS decidiu travar o processo de degradação através de uma
metodologia de intervenção minimalista, bem adaptada à situação de crise em que vivemos,
mas que permitiu bloquear o ciclo de degradação a que o imóvel estava sujeito.
Esta intervenção teve por objectivo escorar a igreja e anexos (paredes e abóbadas), utilizando
estruturas em madeira, que não afectaram os pisos do imóvel, partindo das superfícies de
pisoteamento actualmente expostas. A intervenção respeitou não só os contextos
arqueológicos, mas também a arquitectura do edifício. Desta forma, os raros materiais
arqueológicos recolhidos durante o curso da obra de instalação da estrutura de reforço são
provenientes da superfície e datáveis dos séculos XVIII e XIX, facto que parece indiciar um
	
  

	
  
bom estado de conservação dos contextos arqueológicos. Os resultados de prospecção
realizada, na encosta da elevação onde se ergue o convento, há mais de uma década pelos
arqueólogos da Câmara Municipal de Palmela, proporcionou a recolha de materiais cerâmicos
atribuíveis maioritariamente aos finais do século XVI e 1ª metade do século XVII. “Entendese, portanto, que a lixeira de proveniência do espólio serviu num período limitado da vida do
convento, devendo existir outros locais de deposição” (Fernandes e Carvalho, 1997).

Fig. 1 – Localização do Convento dos Capuchos de Alferrara na carta militar de Portugal,
Esc.1:25000.
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Fig. 2 – Convento dos Capuchos de Alferrara. Planta do piso 0 com a implantação das áreas
intervencionadas para a estabilização do edifício.
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Fig. 3 – Convento dos Capuchos de Alferrara. Alçado da fachada da igreja do convento. Protecção dos
vãos das janelas com grelha amovível, a fim de evitar o prosseguimento da degradação através dessas
áreas de maior fragilidade.
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Fig. 4 – Convento dos Capuchos de Alferrara. Fachada Este vendo-se a protecção dos vãos das
janelas.
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Fig. 5 – Convento dos Capuchos de Alferrara. Escoramento de paredes e abóbadas (igreja do
convento).
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Figs. 6 e 7 – Convento dos Capuchos de Alferrara. Outros aspectos do escoramento de paredes e
abóbadas interiores.
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Fig. 8 – Convento dos Capuchos de Alferrara. Pormenor da estrutura de sustentação (em madeira)
assente sobre bases dispostas à superfície do piso actual.

Resenha histórica
O convento dos frades franciscanos capuchos de Alferrara foi fundado em 8 de Dezembro de
1578, justamente sob a invocação de Nossa Senhora da Conceição, quando o seu
impulsionador, D. Estêvão da Gama (filho de Vasco da Gama), doador dos terrenos para a
obra (retirados do seu morgado de Alferrara/Quinta da Bela Vista) já havia falecido.
A fundação deste convento teve de vencer a oposição dos frades paulistas, previamente
instalados no local, a escassas centenas de metros. Os frades capuchos de Alferrara iriam,
pelo contrário, estabelecer fortes relações de entreajuda e complementaridade funcional
(nomeadamente funerária) com os monges de Santa Maria da Arrábida.
O primitivo convento, de pequenas dimensões, viria a ser reconstruído e ampliado no segundo
quartel do século XVII, adquirindo capacidade para uma vintena de frades. De entre os
beneméritos (moradores de Setúbal) que contribuíram para a sua reedificação, destaca-se o
casal da classe aristocrática de Setúbal, Ayres de Miranda Henriques e D. Violante da Silva,
que projectaram a sua última morada no dito convento.
São desta segunda fase construtiva as principais estruturas conventuais visíveis, com destaque
para a fachada da igreja de estilo maneirista/barroco precoce, provavelmente, segundo Vítor
Serrão e José Meco (2007), construída sob a influência dos arquitectos Frei Luís de S. José e
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João Antunes, este último com muito trabalho reconhecidamente realizado na região de
Setúbal.

Artefactos
Como

anteriormente

referido

os

materiais

recolhidos

à

superfície

encontram-se

descontextualizados. Foram sendo recolhidos no decurso do acompanhamento da obra de
instalação de estrutura de madeira protectora de paredes e abóbadas do convento, e
depositados no Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal.

Fig. 9 – Convento dos Capuchos de Alferrara. Cerâmica recolhida à superfície: 1 – púcaro em
cerâmica comum Conv.A17 (século XVIII/XIX); 2 – covilhete em faiança malagueira Conv.A15
(século XVIII); 3 – prato em faiança malagueira Conv.A4 (século XVII); 4 – prato em faiança com
decoração a azul de cobalto Conv.A3 (século XVII/XVIII).
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Fig. 10 – Convento dos Capuchos de
Alferrara. Fragmento de azulejo de
padrão com decoração a azul de
cobalto e amarelo antimónio, século
XVII.

Fig. 11 – Convento dos Capuchos de
Alferrara. Fragmento de azulejo figurativo a
azul de cobalto, século XVIII

Fig. 12 – Convento dos Capuchos de
Alferrara. Fragmento de azulejo figurativo a
azul de cobalto, século XVIII.
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Conclusão
A intervenção de conservação agora desenvolvida no Convento dos Capuchos de Alferrara
obedeceu a uma metodologia estritamente preventiva, não tendo afectado o subsolo
arqueológico nem os testemunhos arquitectónicos subaéreos. Qualquer obra de reabilitação do
convento com prévia definição de programa funcional deverá ter por base uma intervenção
arqueológica abrangente que recupere a agitada história deste cenóbio intrinsecamente ligada
à do aglomerado urbano de Setúbal.
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