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A Igreja de Santa Isabel 

 

 

A Igreja de Santa Isabel foi construída no século XVIII pela Ordem Terceira de 

São Francisco, e dispunha de um “hospício” anexo. O termo designava, no século 

XVIII, uma “espécie de convento pequeno de alguma familia religiosa, em que se 

agasalhão os hospedes da mesma religião, quando passão por algum lugar, em que 

não tem convento em forma”. Serviria assim para os membros da Ordem Terceira de 

São Francisco, mas é provável que aceitasse outros hóspedes. As ordens terceiras 

são agregações de fiéis laicos sob a orientação de uma ordem religiosa. O ramo 

secular reunia membros de várias ordens sociais, o que se integra no espírito 

normalizador do ritual e do culto na Época Moderna, quando se difundiram em 

Portugal. Os irmãos e as irmãs terceiras eram recrutados entre as pessoas de bons 



costumes, excluíam-se os cristãos-novos, os “notoriamente pobres”, os cadastrados e 

de conduta viciosa e todos os que exerciam ofícios mecânicos.  

Daí que ainda no século XX a igreja fosse mais conhecida como “do hospício”, 

em detrimento do seu orago. Foi cedida à Câmara Municipal de Sines pela Comissão 

Concelhia da Administração dos Bens das Igrejas em 19211, pelo preço de mil e cem 

escudos O edifício foi posteriormente cedido aos Correios e Telégrafos de Portugal, e 

foram realizadas obras que aproveitaram as paredes se suporte da igreja m as que 

alteraram a sua configuração original. Esta imagem, que figura no projecto dos 

Correios e Telégrafos de Portugal para o prédio, é a única conhecida antes das obras 

que transformariam a igreja num serviço público. 
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