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AS PEDRAS FALAM.
O MOSTEIRO DE S. DINIS E S. BERNARDO DE ODIVELAS E O
MOSTEIRO DE SANTA CLARA E SANTA ISABEL DE COIMBRA:

ARQUITETURA E ESPIRITUALIDADE

GIULIA ROSSI VAIRO*

O mosteiro de S. Dinis e S. Bernardo de Odivelas e o mosteiro de Santa Clara e Santa
Isabel de Coimbra foram estatuídos graças à ação mecenática e ao padroado dos reis D.
Dinis e D. Isabel que promoveram e financiaram a sua construção, favorecendo a forma-
ção e a instalação das suas comunidades religiosas. Em ambos os casos, pode afirmar-se
que, originalmente, houve um envolvimento do casal régio na fundação das casas monás-
ticas, embora hoje seja frequente associar a instituição do cenóbio de Odivelas ao rei D.
Dinis e do de Coimbra à rainha D. Isabel. Não obstante, na realidade as fontes arquivísticas,
assim como os vestígios materiais revelam a participação e a intervenção de ambos os
cônjuges tanto numa como noutra instituição, pelo menos na primeira fase da sua “vida”.

O patrocínio do casal régio: as fontes

O mosteiro de S. Dinis e S. Bernardo de Odivelas foi fundado em 1295 pelo rei D.
Dinis de acordo com a rainha consorte D. Isabel1, que não foi alheia à decisão do seu
marido, partilhando com ele, na altura, a propensão para a espiritualidade e o favor para

1 O tema da fundação do mosteiro de S. Dinis e S. Bernardo de Odivelas foi abordado pela primeira vez em:
VILAR, Hermínia Vasconcelos; BRANCO, Maria João – “A fundação do Mosteiro de Odivelas”, in Actas
del Congreso Internacional sobre San Bernardo e el Cister en Galicia y Portugal, Ourense, Xunta de
Galicia, 1992, I, pp. 589-602, e a seguir em RÊPAS, Luís Miguel – “Os mosteiros cistercienses femininos
em Portugal: a herança medieval. Fundações e fundadores”, in VIFORCOS MARINAS, Maria Isabel;
SANCHEZ-BARBOSA, Maria Dolores Campos, coord., Fundadores, fundaciones y espacios de vida
conventual: nuevas aportaciones al monacato feminino. Congreso Internacional del Monacato feminino en
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com o universo cistercienses2. O cenóbio foi confiado às monjas bernardas, sendo filiação
direta da abadia de Santa Maria de Alcobaça, casa-mãe da Ordem de Cister no reino de
Portugal, por explícita instância do monarca. Para além das evidentes vantagens associ-
adas a esta específica condição que, à partida, limitaria a “ingerência externa” no país, a
decisão do soberano encontrou a aprovação e o apoio de D. Isabel. Efetivamente, passa-
dos alguns anos, a esposa de D. Dinis gozará de uma série de prerrogativas inicialmente
não previstas nos estatutos da comunidade.

O cronista seiscentista Francisco Brandão, na Quinta Parte da Monarquia Lusitana,
refere que a rainha esteve a par do projeto desde o princípio, acompanhando os primei-
ros passos da vida do recolhimento3. A informação transmitida pelo relato tardio encon-
tra confirmação nas fontes documentais, uma vez que a soberana presenciou a cerimónia
de lançamento da primeira pedra do mosteiro ao lado do rei, dos filhos, de muitos prela-
dos e de diversos membros da corte, como se depreende da leitura da carta de dotação do
cenóbio, datada de 27 de fevereiro de 1295, que continha também as primeiras ordena-
ções da comunidade 4. Para além disso, se, em 1295, os únicos a ter direito de aceder à
cerca monástica eram o rei, o abade de Alcobaça e o infante herdeiro do trono, a seguir,
em 1306, em ocasião da primeira reforma dos estatutos, D. Isabel terá igualmente a
permissão de «entrar dentro com quaaes e quando lhe prover», para além de obter a
faculdade de autorizar ou proibir a saída das monjas, enfermas ou idosas, antigamente
exclusiva do monarca5. A possibilidade de os reis acederem ao mosteiro livremente foi
confirmada em setembro de 1319, aquando da renovação por parte da abadessa e con-
vento dos votos de silêncio e de estrita clausura. Nesta ocasião foi admitida também a
entrada de «donas de boa fama», oportunamente selecionadas pela madre superiora,
respondendo, possivelmente, a um pedido ou a uma exigência da própria soberana6. De
resto, já em 1318 os esposos tinham elegido a sua sepultura ecclesiastica dentro da

España, Portugal y America 1492-1992, Léon, Universidad de León, 2005, pp. 51-78. Mais recentemente,
o tema foi retomado e desenvolvido na nossa Tese de Doutoramento: ROSSI VAIRO, Giulia – D. Dinis del
Portogallo e Isabel de Aragona in vita e in morte. Creazione e trasmissione della memoria nel contesto
storico e artistico europeo, Tese de Doutoramento em História da Arte Medieval apresentada à Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2014, pp. 66-88.
2 ROSSI VAIRO, Giulia – “Isabel de Aragão e a Ordem de Cister em Portugal”, in FRANCO, José Eduardo;
ABREU, Luís Machado, coord., Para a História das Ordens e Congregações religiosas em Portugal, na
Europa e no mundo, Lisboa, Paulinas, 2014, II, pp. 287-300.
3 BRANDÃO, frei Francisco – Monarquia Lusitana. Parte Quinta, Lisboa, na Officina de Paulo Craesbeeck,
1650 (reimpr. anastática Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1976), fol. 222.
4 Para a transcrição da carta de dotação do mosteiro de Odivelas, veja-se: SOUSA, António Caetano de –
Provas da História Genealógica da Casa Real Portuguesa, Coimbra, Atlântida Libraria Editora, 1947, pp.
133-140.
5 Biblioteca Nacional de Portugal (BNP), Códice Alcobaçense 218, fls. 161r-162r.
6 1319 setembro 6, Mosteiro de Odivelas: Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT), Gavetas, 1, maço
1, n. 10 e Ibidem, maço 4, n. 10; 1319 setembro 9, Lisboa: ANTT, Chancelaria de D. Dinis, Livro 3, fol.
127r; 1319 setembro 10, Lisboa: Ibidem, fol. 127v.
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igreja de Odivelas, como consta na carta apostólica de 27 de fevereiro de 13197, tornan-
do o mosteiro de facto no panteão familiar e régio8, uma vez abandonado o primitivo
projeto de inumação comum no templo de Alcobaça9. Para além das diversas fontes
arquivísticas, a presença das armas de D. Isabel ao lado das de D. Dinis no selo utilizado
pela abadessa Urraca Pais de Molnes, em funções justamente a partir de 1318, um unicum
no panorama da esfragística monástica feminina medieval portuguesa10, testemunha, na
sua evidência material, o aval, o envolvimento e o papel da rainha na fundação e nos
primeiros anos de “vida” do cenóbio.

Aquelas mesmas prerrogativas de que gozou em Odivelas, a soberana pôde lográ-
las desde logo no mosteiro de clarissas em Coimbra, graças ao seu estatuto de fundado-
ra, padroeira e governadora.

A fundação do mosteiro de Santa Clara e Santa Isabel, cuja obra arrancou concreta-
mente em 1316-17, tendo sido autorizada já em 1314, deveu-se à ação piedosa e devota
de D. Isabel11. De facto, a rainha promoveu o estabelecimento de uma comunidade de
sorores da Segunda Ordem Regular em Coimbra, com o intuito de dar seguimento ao
propósito da nobre viúva D. Mor Dias, responsável por um primeiro recolhimento de
donas, professas e leigas, iniciado em 1283, mas fracassado em 1313. Contudo, o estudo

7 1319 fevereiro 27, Avinhão: Arquivo Secreto Vaticano (ASV), Regesta Vaticana, 69, ep. 375, fol. 119v.
Para a transcrição da epístola, veja-se: ROSSI VAIRO, Giulia – “Isabella d’Aragona, Rainha Santa de
Portugal, e il Monastero di S. Dinis di Odivelas”, in GONZÁLES GARCIA, Miguel Angel, CARREIRAS,
José Luís Albuquerque, orgs., Actas IV Congreso Internacional Cister en Portugal y Galicia. Los Caminos
de Santiago e la vida monastica cisterciense, Braga-Ourense, Ediciones Monte Cassino, 2010, II, pp. 845-
867, cf. pp. 864-865.
8 Sobre a instituição do panteão régio de Odivelas: ROSSI VAIRO – “Isabella d’Aragona, Rainha Santa de
Portugal, e il Monastero di S. Dinis di Odivelas”, cit.; EAD. – “O Mosteiro de S. Dinis de Odivelas, panteão
régio (1318-1322)”, in SANTOS, Carlota, coord., Família, Espaço. Património, Braga, CITCEM, 2012,
pp. 433-448; EAD. – D. Dinis del Portogallo e Isabel de Aragona in vita e in morte, cit., pp. 135-214.
9 EAD. – “Da Abadia de Santa Maria de Alcobaça ao Real Mosteiro de São Dinis e São Bernardo de
Odivelas: o projecto monumental dos reis D. Dinis e D. Isabel para o novo panteão régio”, in CARREIRAS,
José Albuquerque, dir., Mosteiros cistercienses – História, Arte, Espiritualidade e Património, Alcobaça,
Jorlis Edições e Publicações, 2013, II, pp. 281-293.
10 TÁVORA, Luís Gonzaga de Lancastre e (Marquês de Abrantes) – O estudo da sigillografia medieval portu-
guesa, Lisboa, Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1983, 1ª ed., n° 347, p. 258, figs: pp. 272-273.
11 Sobre a primeira fundação do mosteiro de Santa Clara de Coimbra, veja-se: ESPERANÇA, frei Manuel da
– História Seráfica da Ordem dos Frades Menores de São Francisco na Província de Portugal, Lisboa, na
Oficina de António Craesbeek de Mello, 1656-1666, II, p. 19 e segs.; VASCONCELOS, António de –
Evolução do culto de Dona Isabel de Aragão esposa do rei Lavrador Dom Dinis de Portugal (a Rainha
Santa), Coimbra, Imprensa da Universidade, 1893-1894, I, pp. 68-84; SANTOS, Ana Paula Figueiredo dos
– A fundação do Mosteiro de Santa Clara de Coimbra (da instituição por D. Mor Dias à intervenção da
rainha santa Isabel), Tese de Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,
Coimbra, 2000; ANDRADE, Maria Filomena – In oboedientia, sine proprio et in castitate, sub clausura. A
ordem de Santa Clara en Portugal (séculos XIII e XIV), Tese de Doutoramento apresentada à Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2011, pp. 369-378; EAD. – Rainha
Santa mãe exemplar: Isabel de Aragão, Lisboa, Círculo de Leitores, 2012, pp. 229-234.
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das fontes arquivísticas, sobretudo de natureza económica, revela o suporte e a participa-
ção de D. Dinis desde as origens e pelo menos durante os primeiros anos de existência do
cenóbio. Efetivamente, o rei criou as condições materiais para que o projeto da consorte
fosse levado a cabo, favorecendo transações e autorizando a rainha a despender dinheiro
da Coroa para comprar bens e terrenos a atribuir às freiras. Em 19 de maio de 1316, dois
dias depois da rainha ter publicamente manifestado o propósito de fundar um mosteiro de
clarissas em Coimbra cedendo-lhe, a titulo pessoal, alguns imóveis12, D. Dinis, querendo
favorecer a mulher, autorizava-a a comprar bens a destinar ao mosteiro de Santa Elisabeth
então em construção13. Sucessivamente, em 1318 o monarca colocava sob a sua proteção a
abadessa e o convento, o pessoal de serviço, seus bens e propriedades14. Mais tarde, em
1320, o papa João XXII, respondendo a uma súplica apresentada pelo casal régio, confir-
mava a tomada de posse por parte do mosteiro coimbrão do direito de padroado sobre a
igreja de S. Pedro de Gouveia, anteriormente concedido pelo rei D. Dinis15.

Contudo, a seguir, o apoio do soberano foi progressivamente redimensionando-se:
ainda em 1322 e em 1323, a pedido da esposa, o monarca tomava o partido do convento
em ocasião de algumas desavenças em que estava envolvido16; porém, ao redigir o testa-
mento em junho de 1322, o rei destinara-lhe um legado de 200 libras, mancomunando-o
com todas as casas religiosas coimbrãs17, montante que, em 1324, altura das suas
postumeiras vontades, será recalculado ficando em 100 libras18.

As fábricas medievais: as analogias

Ao “ler” os vestígios das duas fábricas medievais remontando à fase fundacional –
no caso de Coimbra, as majestosas ruínas resgatadas das águas do Mondego, que manti-
veram quase intacta a sua antiga estrutura19, revelando claramente os acrescentos produ-

12 1319 maio 17, Lisboa: ANTT, Ordem dos Frades Menores, Província de Portugal, S. Clara de Coimbra,
Documentos particulares, maço 27, n.° 6.
13 1319 maio 19, Lisboa: ANTT, Ordem dos Frades Menores, Província de Portugal, S. Clara de Coimbra,
Documentos particulares, maço 1, n.° 31.
14 1318 abril 27, Torres Vedras: ANTT, Ordem dos Frades Menores, Província de Portugal, S. Clara de
Coimbra, Documentos régios, maço 2, n.° 21.
15 1320 julho 7, Avinhão: ANTT, Ordem dos Frades Menores, Província de Portugal, S. Clara de Coimbra,
Documentos pontifícios, maço 1, n.° 1.
16 ANDRADE, Maria Filomena – “O poder e o privilégio: o convento de Santa Clara de Coimbra em meados
do século XIV”, in Olhares sobre a História. Estudos oferecidos a Iria Gonçalves, Lisboa, Caleidoscópio,
2009, pp. 79-88, cf. notas 10 e 11, p. 80.
17SOUSA – Provas da História Genealógica, cit., pp. 125-132.
18 Para a transcrição do último testamento de D. Dinis, datado de 31 de dezembro de 1324, veja-se: BRANDÃO,
frei Francisco – Monarquia Lusitana. Parte Sexta, Lisboa, na Officina de Ioam da Costa, Lisboa, 1672
(reimpr. anastática Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1980), pp. 582-589.
19 Até 1993 o mosteiro de Santa Clara, vulgarmente conhecido como de Santa Clara-a-Velha, encontrava-se
submerso, deixando emergir das águas do Mondego somente metade do templo e ocultando completamente
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to de campanha de obras posteriores; no caso de Odivelas, o portal e a zona da cabeceira,
incluindo a capela-mor e os dois absidíolos, uma vez que o templo e, em geral, o antigo
complexo monástico foram radicalmente alterados em época moderna – é possível de-
tectar algumas significativas analogias nas duas arquiteturas20 [fig. 1]. Embora seja cons-
ciente das dificuldades em desenvolver uma análise comparativa aprofundada, conside-
rando os constrangimentos ligados ao estado de conservação da igreja de Odivelas, algu-
mas correspondências observadas entre os dois edifícios levaram-me a refletir sobre a
concepção dos espaços, as opções estéticas, os mestres envolvidos e, por último, mas
não menos importante, os seus comitentes e patrocinadores, os reis D. Dinis e D. Isabel,
que frequentaram os estaleiros dos mosteiros, nomeadamente dos templos.

Em primeiro lugar, observando as plantas e os vestígios arquitectónicos [fig. 2] –
sempre tendo em devida conta as transformações ocorridas em S. Dinis –, reparamos na
grandiosidade das construções, ao constatar as dimensões e a altura das estruturas: se em

o extraordinário claustro e locais anexos. A partir de 1994 o sito arqueológico tem sido objecto de uma
complexa e demorada intervenção de recuperação e restauro e sucessiva valorização e musealização, após
uma necessária e preliminar operação de drenagem e bonifica da área que tem literalmente trazido à luz as
estruturas do antigo cenóbio; CÔRTE-REAL, Ártur – “Valorização do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha em
Coimbra”, in Estudos Património. Intervenções em Património, 8, 2005, pp. 51-54.
20 Para a análise comparativa dos vestígios medievais das igrejas de Odivelas e de Coimbra foi fundamental
o estudo de obras e trabalhos académicos para os quais vou remeter ao longo do texto, a saber: DIAS, Pedro
– A Arquitectura gótica portuguesa, Lisboa, Editorial Estampa, 1994; MACEDO, Francisco Pato de –
Santa Clara-a-Velha de Coimbra. Singular Mosteiro Mendicante, Tese de Doutoramento em História da
Arte apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2006; TEIXEIRA, Francis-
co – A arquitectura monástica e conventual feminina em Portugal, nos séculos XIII e XIV, Tese de
Doutoramento apresentada à Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, Faro,
2007; VILLAMARIZ, Catarina Madureira – A arquitectura religiosa gótica em Portugal no século XIV: o
tempo dos experimentalismos, Tese de Doutoramento em História da Arte Medieval apresentada à Faculda-
de de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2012.

Figura 1. Odivelas, Mosteiro de S. Dinis e S. Bernardo, cabeceira, externo - Coimbra, Mosteiro de Santa
Clara e Santa Isabel, externo
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Odivelas só podemos tentar ima-
ginar o que deveria ser a igreja ori-
ginalmente, em Coimbra a impo-
nência e a austeridade do espaço
são ainda hoje bem patentes, gra-
ças à intervenção arqueológica de
que foi alvo o complexo monásti-
co. Considerando que em ambos
os casos se trata de instituições cu-
jas comunidades eram votadas à
pobreza e à clausura, estas carac-
terísticas podem eventualmente ser
ligadas ao envolvimento régio nas
fábricas. Esta mesma sensação sur-
ge ao examinar, por exemplo, a
planta de Santa Clara de Santarém,
mas não a de Santa Maria de Al-
moster ou de Santa Maria de Cós,

e mesmo a de Santa Clara de Vila do Conde, tendo todas estas casas religiosas femininas
beneficiados do favor e da proteção da Coroa, se bem que em diferentes modalidades.

Ao deter-nos na configuração das cabeceiras – que inclui a capela-mor, de onde
arrancava a construção, constituindo esta a zona mais antiga e menos sujeita a alterações
de todo o templo –, embora a de Odivelas seja, em geral, mais profunda, deparamo-nos
com a mesma articulação interna tripartida e poligonal, bem evidente em S. Dinis en-
quanto em Santa Clara só é perceptível internamente, sendo que no exterior tem um
perfil retilíneo. Contudo, esta peculiaridade pode resultar de uma intervenção posterior
à primeira campanha de obras, motivada pela urgência e pela necessidade de consolidar
a estrutura depois dos estragos causados por diferentes factores. Efetivamente, o século
XIV foi marcado por uma intensa atividade sísmica, sendo documentados os terríveis
sismos de 1318 e 132121. Igualmente desastrosas foram as enchentes do rio Mondego,
algumas ocorridas na sequência das grandes chuvas que se seguiam aos terramotos,
criando problemas em termos de estática às fundações. Portanto, refletir sobre estas

Figura 2. Odivelas, planta da igreja de S. Dinis (atual) -
Coimbra, planta da igreja de Santa Clara

21No século XIV foram registados bem quinze sismos em Portugal: em 1309, 1318, 1321, 1337, 1340, 1344,
1347, 1350, 1353, 1355a, 1355b, 1356, 1357, 1366, 1395. Entre 1318 e 1321 estão documentados dois
terramotos de grave entidade: o primeiro começou a 21 de setembro e o segundo a 9 de dezembro protraindo-
se até ao início de 1322: Livro da Noa (ou das Eras), in Anais, Crónicas e Memórias avulsas de Santa Cruz
de Coimbra, ed. de António CRUZ, Porto, Biblioteca Pública Municipal, 1968, pp. 77-79. Veja-se também:
COSTA, Marisa; FONSECA, João – “Sismicidade histórica em Portugal no período medieval”, in 7° En-
contro sobre Sismologia e Engenharia Sísmica, Porto, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto/
Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica, 2007, pp. 1-14.
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circunstâncias poderia ajudar hoje em dia a encontrar uma justificação para este “refor-
ço” localizado, diversamente muito difícil de entender.

Em ambas as cabeceiras observamos também os mesmos vãos que permitem a co-
municação direta entre os absidíolos e a capela-mor [fig. 3] e se em Coimbra a sua
presença não surpreende, em Odivelas deve ser evidenciada, uma vez que se trata de
uma solução tipicamente mendicante22. Analogamente, mas por razões opostas, ainda
mais interessante é constatar nas duas plantas a ausência do transepto, que em Coimbra
deve ser oportunamente destacada, uma vez que este espaço constitui um traço
identificativo da arquitetura mendicante.

Além disso, de acordo com os vestígios da cabeceira e tendo em conta o diferente
estado de conservação nas duas igrejas, uma vez que a capela-mor de S. Clara se apresenta
descoberta, podemos supor um semelhante sistema de iluminação da zona absidal que
antigamente previa um óculo central, em posição elevada e destacada, uma única alta
fresta nos absidíolos laterais e três janelas de dois lumes na capela-mor23 [fig. 4]. A este pro-
pósito, em ambos os edifícios observamos uma acentuada diferença entre a altura da absi-
de e a do corpo da igreja, resultado de uma «precisa opção estética», como afirma Fran-
cisco Teixeira muito provavelmente ligada ao efeito de luz que se pretendia alcançar24.

Figura 3. Odivelas, igreja de S. Dinis. FOTO SIPA00507363 (s.d.). Coimbra, igreja de Santa Clara,
pormenor dos vãos de passagem

22 Encontramos estas mesmas aberturas em Santa Clara de Santarém, em Santa Maria de Almoster, mas não
em Santa Clara de Vila do Conde.
23 Veja-se a proposta de reconstrução do arquiteto Pedro Portugal em MACEDO – Santa Clara-a-Velha, cit.,
pp. 306 e 342. Ao refletir sobre o sistema de iluminação das duas igrejas, não foram deliberadamente contem-
pladas as duas aberturas localizadas em posição sobrelevada na capela-mor da igreja de Coimbra, definidas pe-
lo historiador de arte Pato de Macedo «vãos enigmáticos», uma vez que, ainda hoje, não está claro quais seriam
as suas origens e funções, existindo diversas hipóteses para justificar a sua presença (Ibidem, pp. 373-377).
24 TEIXEIRA – A arquitectura monástica, cit., p. 284.
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Outro aspecto sobre o qual vale a pena deter-se é o sistema de cobertura (v. Fig. 1)
constituído por abóbadas de nervuras e presente tanto na cabeceira de Odivelas como
nos absidíolos de Coimbra e nas naves laterais que, embora intervencionadas nos anos
30 do século XX25, bem refletem as soluções adotadas na arquitetura mendicante coeva
(por ex. em Vila do Conde). Não obstante não tenha evidências materiais que possam
suportar a minha hipótese, sou levada a crer que este mesmo sistema de cobertura devia
estender-se também pelo menos às naves laterais de Odivelas, hoje já não existentes.
Igualmente, reparamos na presença de cadeias que unem os fechos das abóbadas de
cruzaria dos tramos dos absidíolos em S. Dinis que provavelmente corriam também no
corpo do templo, tal como surgem nas naves laterais de Santa Clara.

Recapitulando, pode-se afirmar que a cabeceira de Odivelas apresenta elementos
próprios da arquitetura mendicante, enquanto a de Coimbra ostenta a sua matriz
cisterciense, aliás, mais precisamente, alcobacense, ao repararmos, por exemplo, na sin-
gularidade de um templo-salão de altura excepcional, inteiramente construído em pedra
e em blocos relativamente regulares em todo o edifício, e no sistema de cobertura dife-
renciado. Se depois lembrarmos que durante a primeira campanha de obras, a que viu o
maior envolvimento do rei D. Dinis (entre 1318 e 1321), encontramos a dirigir a fábrica
coimbrã o mestre Domingos Domingues26, já responsável da empreitada do Claustro do
Silêncio da abadia de Alcobaça (entre 1308 e 1311), resultado da encomenda dionisina à

25 Ibidem, pp. 382-384.
26 Sobre a atividade de Domingos Domingues veja-se: DIAS, Pedro – “Domingos Domingues, arquitecto
régio do século XIV”, in Arte Portuguesa. Notas de Investigação, Coimbra, Faculdade de Letras, Instituto
de História da Arte, Universidade de Coimbra, 1988, pp. 9-24.

Figura 4. Odivelas, igreja de S. Dinis, capela-mor, interior - Coimbra, igreja de Santa Clara, capela-mor
(proposta de reconstrução do sistema de iluminação da cabeceira do arq.  Pedro Portugal, in MACEDO,

Santa Clara-a-Velha, p. 306)
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qual não foi alheia a rainha D. Isabel, de acordo com a inscrição contida na lápide come-
morativa coeva colocada em frente da sala do capítulo, não podemos não refletir sobre a
profunda ligação existente entre estas duas fundações régias, devido justamente aos seus
fundadores e benfeitores.

A propósito dos mestres chamados a dirigir os estaleiros, vale a pena ressaltar que
se Domingos Domingues, entre 1308 e 1311, foi ativo em Alcobaça e entre 1318 e 1321
em Coimbra, atestando-se de facto como mestre das obras régias, não podemos excluir a
priori que ele possa ter acompanhado também a fábrica de Odivelas. Efetivamente, na-
queles mesmos anos esta representava a grande obra em curso, à qual a Coroa, mas
também a Sé Apostólica, destinava bens e privilégios, alcançando o mosteiro, naquela
altura, o estatuto de panteão familiar e real. A tradição monástica e também a historiografia
referem o nome de dois mestres ativos em S. Dinis e S. Bernardo: Antão Martins, que
iniciou a obra, em 1295, e Afonso Martins, identificado como «mestre da obra de
Odivelas» num auto de 132427. Contudo, tendo em conta que entre um e outro passaram
quase trinta anos, pode-se avançar a hipótese, dadas as circunstâncias e as cronologias,
de um envolvimento também em Odivelas do arquiteto Domingos Domingues, cuja ati-
vidade era conhecida e apreciada pelos soberanos.

Da análise comparativa dos dois templos, mas tomando em consideração também
outras fundações coevas, emerge que entre os finais do século XIII e o primeiro quartel
do século XIV, a arquitetura mendicante “olha” para a arquitetura cisterciense e vice-
versa, e que esta contaminação de linguagens, pela qual Catarina Villamariz formulou a
definição de “experimentalismo”28, é bem visível tanto em Odivelas como em Coimbra,
ou seja estaleiros relativamente distantes no tempo, se considerarmos quando arrancam
as obras (1295 e ca. 1316), mas ambas ligadas pela encomenda do casal régio. Podia
inferir-se que tal circunstância não seja resultado de uma precisa opção estética, mas sim
do emprego dos mesmos mestres e obreiros, com formação e experiência construtiva
semelhantes, considerando também a oferta do panorama artístico e arquitectónico por-
tuguês da época, então não tão vasto nem particularmente especializado. Não obstante
as corretas fundamentações desta leitura, a meu ver, poderia haver também outra expli-

27 FIGUEIREDO, António Cardoso Borges de – O Mosteiro de Odivelas. Casos de reis e memórias de
freiras, Lisboa, Livraria Ferreira, 1889, pp. 143-156. Francisco Brandão (Monarquia Lusitana. Parte Quin-
ta, cit. fol. 224), refere a existência de um documento de 1324 onde comparece como testemunha Afonso
Martins mestre da obra de Odivelas. Embora não haja razão de duvidar da boa fé do cronista alcobacense,
infelizmente, até hoje, este documento não foi encontrado (o que não significa que um dia não possa vir a
aparecer). Por outro lado, a título meramente especulativo, recorda-se que em 1325, somente um ano depois,
encontramos um tal Afonso Martins mordomo da obra de Santa Clara (ANDRADE – In oboedientia, cit.,
pp. 466 e 693). Embora seja consciente da diferença da terminologia utilizada, uma vez que mordomo da
obra faz pensar mais num encargo de tipo administrativo e o de mestre da obra aluda a uma figura respon-
sável da fábrica, que dirigisse o estaleiro, não queria deixar de evocar esta homonímia e tal curiosa circuns-
tância.
28VILLAMARIZ – A arquitectura religiosa gótica em Portugal no século XIV: o tempo dos experimentalismos, cit.
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cação para esta arquitetura, que pessoalmente prefiro chamar de “híbrida”, e que está
relacionada com o contexto histórico, cultural e religioso em que ela viu a luz e, nome-
adamente, com a espiritualidade dos reis D. Dinis e D. Isabel, dos quais os dois mostei-
ros foram um extraordinário e eloquente reflexo.

As pedras falam: o percurso espiritual dos reis Dinis e Isabel

Durante o reinado dionisino registou-se «o maior surto construtivo de toda a Pri-
meira Dinastia portuguesa»29. Nesta perspectiva, o casal régio viu nascer diversas casas

religiosas (Santa Clara de Lisboa, 1294; S. Dinis e S.
Bernardo de Odivelas, 1295; Santa Maria de
Almoster, 1296; Santa Clara e Santa Isabel de
Coimbra, ca. 1316; Santa Clara de Vila do Conde,
1318), enquanto outras sofreram transformações ou
acrescentos substanciais (Santíssima Trindade de
Santarém, desde 1284; S. Agostinho de Vila Viçosa,
desde 1290; Santa Clara de Santarém, desde 1292;
Santíssima Trindade de Lisboa, desde 1294; Santa
Maria de Alcobaça, desde 1299; Nossa Senhora da
Graça de Lisboa, desde 1302; Nossa Senhora da As-
sunção de Penafirme, desde 1318), chegando algu-
mas à conclusão das fábricas (S. Domingos das Do-
nas de Santarém, 1290). Todas estas beneficiaram do
favor da Coroa, que podia concretizar-se em doações,
privilégios ou em apoio material para a construção
dos edifícios [fig. 5].

Nomeadamente, o estudo das disposições testa-
mentárias dos soberanos tem evidenciado a sua espe-
cial atenção e a generosidade para com o universo
feminino, religioso e leigo30. Se, no caso da rainha
consorte D. Isabel, esta afirmação é um dado adqui-
rido pela historiografia, não pode dizer-se o mesmo
no caso do rei D. Dinis. Contudo, a investigação tem
revelado a constante preocupação do monarca com
as mulheres, fossem estas emparedadas, freiras, mon-

29 DIAS – A Arquitectura gótica portuguesa, p. 83.
30 Para a transcrição do primeiro testamento do rei D. Dinis, de 8 de abril de 1299, v. BRANDÃO – Monar-
quia Lusitana. Parte Quinta, cit., fls. 329-331; para o segundo testamento, de 20 de Junho de 1322, v.
SOUSA – Provas da História Genealógica, cit., pp. 125-132; e para o terceiro testamento, de 31 de dezem-
bro de 1324, v. nota 19. Para a transcrição dos dois testamentos conhecidos da rainha D. Isabel, de 19 de
abril de 1314 e de 22 de dezembro de 1327, v. SOUSA – Provas da História Genealógica, cit., pp. 144-153.

Mapa 1 – Mosteiros que beneficiaram
do patrocínio régio
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jas, donzelas sem dote, meninas órfãs ou «mulheres envergonhadas»31. Em relação às
religiosas, nos três testamentos conhecidos (de 1299, 1322 e 1324), o rei dotava genero-
samente as comunidades de freiras agostinianas, beneditinas, cistercienses, clarissas,
dominicanas, santiaguistas [fig. 6]. Não obstante,
observa-se uma certa inclinação para com os cenóbios
cistercienses e os conventos claristas, ao mencionar
D. Dinis praticamente todos os presentes no reino na
altura. Neste quadro, destacam-se os legados em di-
nheiro e objetos preciosos destinados ao mosteiro de
Odivelas ao qual o soberano decidira confiar a sua
memória, depois de ter abandonado o propósito de
mandar-se sepultar na igreja da abadia de Alcobaça,
de igual modo ricamente beneficiada.

Contudo, o mais interessante é o particular cui-
dado do monarca para com todos os mosteiros da
Ordem de São Francisco e da Ordem de Santa Clara,
dado até agora pouco explorado, uma vez que nunca
antes a figura de D. Dinis fora associada à
espiritualidade franciscana. No caso específico das
clarissas, para além das realidades de Coimbra e Vila
do Conde, o rei, em conjunto com a rainha, envol-
veu-se ativamente na vida e no crescimento do mos-
teiro de Santa Clara de Santarém, mercê do facto de
este ter beneficiado, durante a fase fundacional, da
proteção e do apoio do pai, o rei D. Afonso III, e de
ter acolhido como freira professa a meia-irmã D.
Leonor Afonso, uma vez viúva. A edificação do tem-
plo e do complexo monástico, arrancada na segunda
metade do século XIII, teve que se prolongar bastan-
te, posto que ainda em 1324 D. Dinis legava dinheiro
ao mosteiro especificamente para a realização de
«obras»32.

À luz dos dados surgidos da investigação, que merecem ser oportunamente
aprofundados e desenvolvidos no futuro, parece que, ao longo da sua vida, D. Dinis se
foi progressivamente aproximando ao universo espiritual mendicante, inspirado pelo
exemplo de alguns familiares – a começar pelo pai, D. Afonso III, a citada meia irmã, D.
Leonor Afonso, e a própria mulher –, alinhando num fenómeno que se ia afirmando de
facto em todos os reinos mediterrânicos da época, e graças também à frequentação e à

31 ROSSI VAIRO – D. Dinis del Portogallo e Isabel de Aragona in vita e in morte, cit., pp. 52-65.
32 TEIXEIRA – A arquitectura monástica, cit.,  pp. 245 e sgs.

Mapa 2 – Mosteiros femininos
beneficiados pelo rei D. Dinis nos seus

testamentos (1299, 1322, 1324)
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influência exercida pelo confessores, capelães e conselheiros membros da ordem fran-
ciscana. Basta pensar que o último confessor do rei, também executor testamentário das
suas postumeiras vontades, foi o franciscano Vasco Fernandes. Este processo acompa-
nhou toda a existência do monarca, como testemunha também a instituição tardia (1324)
de uma capela em honra de São Luís, bispo de Tolosa, santo franciscano canonizado em
1317, na igreja de Odivelas33.

Não obstante, D. Dinis manteve-se coerente e fiel à opção cisterciense, uma vez que
não mudou o seu propósito, ao longo dos quarenta e seis anos em que reinou, de vincular
a sua memória a um cenóbio da Ordem de Cister, alterando somente a escolha do locus
mortis, tendo inicialmente indigitado para este fim a igreja de Alcobaça e a seguir a de
Odivelas. Talvez esta circunstância possa ajudar a explicar a afirmação e a persistência,
durante o seu reinado, de uma linguagem arquitectónica “híbrida”, derivada simultane-
amente da estética cisterciense e da mendicante.

Na realidade, também a rainha D. Isabel, tradicionalmente associada à espiritualidade
franciscana, partilhou com o rei este mesmo processo: ligada ao universo cisterciense
até à maturidade, a soberana optou somente na última parte da sua vida pelo mundo
mendicante, especialmente na sua vertente clarista, ao decidir legar a sua memória indi-
vidual ao mosteiro de Santa Clara e Santa Isabel, depois de inicialmente ter pensado
mandar-se sepultar, junto ao marido, antes em Alcobaça e depois em Odivelas. Tal reso-
lução teve reflexos concretos na produção artística e arquitectónica relacionada com a
sua encomenda.

É nesta perspetiva que deve ser entendida a minha proposta de proceder à uma
diferente leitura da arquitetura da igreja de Santa Clara e Santa Isabel de Coimbra, des-
tacando aquelas que justamente foram observadas como sendo características peculiares
que tornam este monumento um unicum no panorama arquitectónico português da pri-
meira metade do século XIV, a saber: a singularidade dum templo-salão de altura excep-
cional, inteiramente construído em pedra; a ausência de transepto; o sistema de cobertu-
ra diferenciado; o desenho da cabeceira, poligonal no interior, recto no exterior; a auste-
ra elegância dos interiores; a colaboração de personalidades ativas no estaleiro alco-
bacense. De facto, se considerarmos que, quando corretamente interrogadas, “as pedras
falam”, não podemos não constatar como este edifício testemunha, na sua evidência
material e mais que qualquer outro documento, o percurso espiritual e as experiências de
vida da sua comitente.

Para concluir, vale a pena enfatizar que refletir sobre as analogias e as correspon-
dências existentes entre as fábricas de Odivelas e de Coimbra, do ponto de vista históri-
co e, tanto quanto possível, arquitectónico, poderá por um lado servir para justificar
aquelas supostas contradições e irregularidades evidenciadas na igreja de Santa Clara e
Santa Isabel ou, diversamente, aquele “experimentalismo” da sua estrutura; e, por outro,

33 No terceiro testamento (1324), o rei refere a instituição de uma capela de São Luís na igreja de Odivelas,
à qual destina um rico legado de 6000 libras.
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ajudar a imaginar o que devia ser antigamente o majestoso e perdido mosteiro de S.
Dinis e S. Bernardo.
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