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O estudo monográfico sobre o mosteiro de Santa Clara-a-Velha de Coimbra, da 
autoria de Francisco Pato de Macedo e editado no final do ano passado, repre-

senta, acima de tudo, um relevante contributo para o conhecimento da arquitectura 
mendicante (franciscana) portuguesa durante os séculos da Idade Média, e não apenas 
do monumento em foco neste estudo, ainda que este tenha merecido toda a atenção 
e dedicada análise.

Trata-se da publicação quase integral da sua tese de doutoramento, defendida em 
2006, há 10 anos, apenas actualizada na ortografia e na inserção de novos títulos que 
a historiografia relativa aos temas aqui tratados produziu desde então. 

Na verdade, 10 anos foi também o tempo que duraram as investigações e reflexões 
realizadas pelo autor para poder concluir a redacção da sua tese. Como bem explica, 
abandonou o projecto de estudo de toda a arquitectura dos mendicantes em Portugal 
nos séculos XIII e XIV, que já o ocupava há algum tempo, e centrou a atenção e os seus 
objectivos neste enigmático monumento de Coimbra, ao compreender que nele tinha 
um volume de informação e um potencial de questionamento muito amplo e muito 
significativo, que justificava inteiramente a mudança de rumo (tantas interrogações 
se colocavam naquele tempo…). Apesar de uma década passada, este estudo continua 
a ser a mais recente monografia dedicada à arquitectura do antigo mosteiro das 
clarissas de Coimbra, mas também aos muitos aspectos da escultura integrada e móvel 
nele existente, da relação entre espaços, funções litúrgicas e opções arquitectónicas. 
Permanece, por isso, totalmente actualizado.

Uma circunstância muito relevante está na base do estudo e dos seus resultados 
inovadores: a pesquisa para a tese, e os pensamentos que o autor foi formulando, 
acompanharam o extraordinário trabalho de engenharia para o resgate do mosteiro 
medieval às águas do rio Mondego, no qual esteve parcialmente submerso durante 
séculos, e, também, das escavações arqueológicas e das obras de conservação e restauro 
que se realizaram nesse tempo, o que fez com que beneficiasse, assim, da presença de 
uma vasta equipa pluridisciplinar empenhada no estudo e na troca de ideias sobre este 
fascinante monumento.
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Por estes motivos, a tese de Francisco Pato de Macedo e o livro agora editado só 
podiam ter um carácter especial, um carácter único, pois esta foi uma intervenção que 
também se revestiu desses mesmos significados. Levada a cabo pelo então Instituto 
Português do Património Arquitectónico (IPPAR), foi um dos acontecimentos mais 
marcantes da intervenção em património realizada em Portugal nas últimas décadas, 
e que ainda hoje nos surpreende pelo seu resultado. O autor acompanhou, a um 
ritmo quase diário, as intervenções que aí decorreram entre 1996 e 2006, tendo vivido 
momentos de enorme emoção e fascínio, à medida que as diferentes partes do edifício 
eram regatadas para superfície seca e as intervenções de conservação podiam avançar. 
Como refere acerca desses tempos de intensa surpresa e novidade: “O assombro foi 
responsável por uma paixão, que se converteu em culto pautado por inumeráveis 
visitas e uma investigação minuciosa” (p.9). 

Antes de fazer uma resenha das partes em que se divide a obra e destacar alguns 
pontos que me parecem mais relevantes, gostaria de sublinhar que, tratando-se da 
edição de uma tese académica e com um significativo número de páginas (e igualmente 
relevante número de notas de pé de página), a sua leitura flui de forma fácil, agradável 
e, à medida que avançamos nos capítulos da obra, aumenta a vontade de sabermos o 
que ainda será dito nos capítulos que se seguem, assim entrando, inadvertidamente, 
na mesma “aventura” que outros viveram in loco. O autor não desvaloriza nunca a 
importância dos elementos gráficos para a boa compreensão dos temas que vai 
focando, e o livro dispõe de muitas ilustrações, entre desenhos, gráficos e fotografias, 
que tornam a leitura mais aliciante e as ideias mais claras.

Na verdade, somos convidados a entrar também nesse mundo de descoberta das 
várias áreas de um monumento que estava escondido pelas águas de um rio, e que 
nos vai revelando realidades das quais já se sabia ou suspeitava (importa recordar 
que o mosteiro já tinha sido alvo de estudos anteriores, durante a sua fase de semi-
submersão, por António de Vasconcelos, Vergílio Correia, António Nogueira 
Gonçalves, Pedro Dias ou António Filipe Pimentel), e outras que nunca tinham sido 
referenciadas e estudadas, por estarem imersas há mais tempo e, como tal, inacessíveis 
aos autores antes referidos. Inundado pouco tempo depois da sua construção e com o 
consecutivo aumento da subida das águas, esta história de submersão, que é a história 
de um mosteiro semienterrado, terá contribuído, de forma decisiva, para a criação da 
aura de lugar mágico que foi ganhando e que marcou muitas gerações. 

O livro divide-se em três grandes capítulos. No primeiro, e com intenção de 
contextualizar o objecto de estudo, o autor aborda o que se sabe até ao momento 
sobre a arquitectura dos franciscanos em Portugal nos séculos XIII e XIV, procurando 
confrontar entre o que esta tem de tradição aproveitada das construções das ordens 
monásticas anteriores, e de inovação, ou, melhor dizendo, de singularidade, tendo em 
linha de conta o que se sabe sobre as normas relativas à arquitectura saídas dos capítulos 
gerais da Ordem, em particular o de Narbona de 1260, mas também as consequências 
dos patrocínios régios (como tantas vezes aconteceu) na definição dos espaços. 
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Francisco Macedo depara-se com a flagrante ausência de estudos monográficos sobre 
os conventos franciscanos portugueses, precedidos, preferencialmente, de escavações 
arqueológicas, para que uma análise de síntese sobre este tema possa reflectir uma 
realidade mais próxima da verdade histórica e artística.

De qualquer forma, esta parte inicial permite-nos adentrar pelos meandros ainda 
obscuros da chegada dos franciscanos a Portugal, perceber melhor os prós e os contras 
levantados com a sua implantação (de ambos os ramos, masculino e feminino), as 
tipologias e programas das igrejas (com uma resenha cronológica e tipológica sobre 
as primeiras construções franciscanas portuguesas, que se reveste de particular 
interesse para qualquer estudioso ou interessado na arquitectura gótica das ordens 
mendicantes), áreas, enfim, onde ainda há muito trabalho a fazer, por um número 
maior de investigadores e sobre outros conventos, assim como sobre a documentação 
existente, como bem nota o autor.

No segundo capítulo, a que o autor deu o título “Génese e Carácter do “culto” 
ao Mosteiro de Santa Clara-a-Velha” (um para-fraseamento intencional da obra de 
Aloïs Riegl, de 1858-1905), dividido em quatro subcapítulos, o autor procurou ir ao 
encontro da história do mosteiro, desde os tempos atribulados da sua génese por D. 
Mor Dias em 1286, filha do alcaide-mor de Coimbra (em confronto aberto com os 
monges regrantes de Santa Cruz de Coimbra), até à (re)fundação pela rainha Isabel 
de Aragão em 1314-1316, personagem que, envolta em aura de santidade desde o seu 
tempo de vida, marcou de forma indelével a história e o valor histórico e patrimonial 
deste mosteiro, contribuindo para o transformar num monumento de culto. A ela 
voltaremos mais adiante.

Neste segundo capítulo, foram contemplados subcapítulos dedicados à fortuna 
histórica do monumento, imprescindíveis para se poder compreender o conjunto que 
hoje contemplamos, as suas cicatrizes mais profundas e a sua “nudez” consequente da 
retirada ou destruição de muitos acrescentos feitos aos longo dos séculos XV, XVI e 
parte do seculo XVII (até à transferência das freiras para o novo convento de clarissas de 
Coimbra). Dá-se destaque especial às diferentes fases das intervenções de conservação 
e restauro, levadas a cabo pela Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 
(DGEMN) nas décadas de 30, 40, 70 e 80 do século XX, com a referência minuciosa 
aos protagonistas destes processos de várias décadas, e com o historial das soluções 
(com uma solução final sempre adiada), passando pela aquisição do monumento pelo 
Estado português à família Alarcão Júdice. Com a leitura deste segundo capítulo e das 
diferentes partes em que se divide, dispomos do conhecimento crítico adequado para 
entendermos a leitura espacial do edifício. E porque este capítulo se revela fundamental 
para a compreensão do monumento, o autor não deixou de inserir uma cronologia 
dos acontecimentos durante o tempo de intervenção da DGEMN, trabalho que é de 
grande utilidade para um melhor entendimento deste demorado e complexo processo.

Por fim, um imprescindível subcapítulo dedicado à intervenção levada a cabo pelas 
então tutelas do monumento, primeiro o IPPC e depois o IPPAR, entre 1989 e 2002. 
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Constituiu uma empreitada de grande fôlego (com 21 projectos a concurso), e que foi 
considerada prioritária por esta instituição, tendo finalmente, através de sistemas de 
engenharia hidráulica, permitido a secagem do monumento (proposta que só começou 
a tomar forma no centro decisor a partir de 1993 e após a primeira fase de obras já 
decorrida) e abrir novas e auspiciosas possibilidades de estudo e intervenção às equipas 
de arqueólogos, historiadores, historiadores da arte e profissionais da conservação 
restauro intervirem de forma sistemática e profícua. Neste capítulo, percorremos as 
linhas do texto com imensa curiosidade de perceber quais os acontecimentos que 
permitiram a tomada de posições informadas por técnicos especialistas de distintas 
instituições (de cultura e de engenharia) e que conduziram o IPPAR à decisão pela 
solução que hoje vemos: um monumento resgatado, devolvido à cidade, desafogado 
das águas do rio, com os múltiplos resultados das escavações arqueológicas à vista 
de todos, e a quantidade impressionante de material exumado já parcialmente 
submetido a intervenções de conservação e restauro e, em parte, exposto ao público 
e musealizado. O projecto, tal como planeado nas suas versões finais, sendo faseado, 
não está ainda completo, e, como nos informa o autor, aguardamos pelas novas fazes, 
menos “orgânicas” e mais virtuais.

O terceiro capítulo, dividido em cinco subcapítulos, foca-se, essencialmente, nos 
aspectos construtivos da igreja e das áreas conventuais, sem esquecer as construções 
que, por vontade da rainha e promotora das obras, foram aí erigidas: o paço da rainha, 
uma construção adossada à cerca monástica para nascente, que se ligava através de um 
arco ao hospital (de Santa Isabel) e a uma capela que se anexava a este último edifício 
- os três espaços ainda a carecer de escavações arqueológicas. Os capítulos sucedem-se 
de forma empolgante para o leitor, ao sabor das descobertas permitidas pela secagem 
das águas do rio e pelas intervenções que a arqueologia aí realizou, possibilitando a 
oportunidade de “aceder ao conhecimento de um mosteiro «perdido» e de apreciar 
alguns dos seus edifícios, até aqui escassamente conhecidos ou mesmo inteiramente 
desconhecidos”, nas palavras do autor do livro.

Entre as várias partes de que este capítulo se compõe, com ideias fundamentais 
e plenas de informação e novidades, gostaria de salientar algumas opções do autor, 
entre muitas outras também importantes, mas que, por economia de páginas, deixo à 
curiosidade do leitor.

Para além de um cuidado estudo comparativo entre plantas e alçados da igreja 
velha das clarissas de Coimbra (obra do arquitecto Domingos Domingues, também 
autor do claustro dionisino do Mosteiro de Alcobaça) com outras construções 
medievais (franciscanas e outras), bem como um aturado estudo da cabeceira do 
templo e até da sua antiga decoração, ou a definição clara, através da arquitectura 
aí presente (e das normas litúrgicas do tempo) dos espaços que eram consagrados 
aos laicos e aos religiosos, vários são os temas esmiuçados e ricamente ilustrados ao 
longo de vários capítulos, onde nos confrontamos com a realidade existente, como 
sabemos ter sido, e como supomos ter sido. Francisco Pato de Macedo valorizou, 
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ainda, como estudos dentro do estudo, a análise dos paramentos do templo através de 
um exaustivo registo gráfico das siglas presentes nos silhares que compõem os muros 
e outras peças arquitectónicas, e que nos são apresentados em valiosos anexos, bem 
como um estudo detalhado dos capitéis do interior da igreja e dos portais norte e sul, 
definindo tipologias estilísticas (algo que importa fazer, e muito, para outros edifícios 
medievais portugueses). 

Destaco também uma novidade deste livro: a “Câmara do Tesouro”. Este pequeno 
espaço de forma trapezoidal, junto ao portal sul e algo escondido, nunca foi referido 
na bibliografia anterior (por ser desconhecido) e, com estas características, não se 
conhece outro exemplo nas restantes fundações mendicantes (franciscanas), ao 
nível do espaço europeu. As reflexões desenvolvidas pelo autor acerca dos objectos 
considerados mais preciosos para uma comunidade monástica (e de fundação régia) 
levou-o a colocar a hipótese de ser o armarium das clarissas de Coimbra, mais amplo 
do que outros existentes noutros mosteiros das diferentes ordens religiosas, ou seja, o 
lugar onde se guardavam, preferencialmente, os livros, por si só considerados objectos 
de grande preciosidade (e atendendo a vários objectos que se encontraram no subsolo 
da igreja e nas inumações aí presentes que indicam a presença de livros encadernados, 
assim como o Livro Iluminado da Regra de Santa Clara - um códice do século XVI que 
ainda se encontra na posse da Faculdade e de Letras da Universidade de Coimbra, 
tudo se conjuga para que aceitemos a existência de um armarium no mosteiro de Santa 
Clara-a-Velha desde época gótica. Segundo Francisco de Macedo, “(…) o armarium no 
seu todo adquiria a função de cofre, significado que a palavra também comportava 
em latim e que foi transportado para a Idade Média. Daí aventarmos a hipótese, 
que julgamos mais plausível, desta dependência ter tido a função de guardar os 
objectos mais valiosos, os sagrados vasos litúrgicos, as relíquias preciosas, as peças de 
ourivesaria e até alguns paramentos mais sumptuosos. Nesse sentido, esta enigmática 
dependência terá sido a câmara destinada ao tesouro” (p.566). É de se equacionar, e 
como bem refere o autor, que as peças de ourivesaria (sacra e outra) conhecidas como 
“Tesouro da Rainha Santa”, legadas pela própria ao mosteiro de Santa Clara, tivessem 
sido aí guardadas (hoje integram as coleções do Museu Nacional de Machado de 
Castro, em Coimbra).

Esta novidade constitui um ponto alto da obra, bem como o estudo que o autor 
dedica ao claustro do século XIV, agora visível e muito surpreendente. Confere 
particular atenção, entre outros aspectos fundamentais aí focados, à escultura 
arquitectónica trecentista do claustro, seja a dos capitéis subsistentes, muito variados 
na sua decoração vegetalista e em muito bom estado de conservação (que permitem 
estabelecer comparações com outros de construções documentadas ou atribuídas aos 
reinados de D. Dinis e D. Afonso IV), seja a dos fragmentos exumados do lavabo gótico 
do claustro, hoje parcialmente reconstruído no espaço museológico do mosteiro, e 
que, como demonstra o autor, têm relação directa com a arte do mestre que esculpiu 
os túmulos da rainha e da sua neta, destinados à igreja do mesmo espaço conventual e 
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que, desde o primeiro terço do século XX, se consensualizou ser mestre Pero, escultor 
de provável origem aragonesa.

Embora não inédito, o estudo que desenvolve sobre a capela funerária da rainha 
D. Isabel de Aragão é um capítulo de grande interesse, não só pela forma como 
perspectiva as opiniões dos diferentes autores a este respeito, mas também pelo seu 
entendimento deste espaço e da sua articulação com o edifício, as razões e as opções 
arquitectónicas da sua construção. Ou seja, como a escolha do lugar de sepultura da 
refundadora do mosteiro, assim como as cheias do Mondego (1331) que obrigaram 
à construção de um coro a meia altura da igreja para a recepção do túmulo (antes 
destinado ao coro da igreja), e a definição da morfologia do seu túmulo, acabaram 
por ter implicações no programa arquitectónico do templo monástico, que adquiriu, 
também, a função de panteão régio. 

De salientar, e muito justamente, a especial atenção que é conferida aos sepulcros 
monumentais destas duas figuras da família real, avó e neta, algo que já vem na senda 
de estudos anteriores a que Francisco Pato de Macedo se dedicou e publicou desde a 
década de 90 do século passado, sem nunca abandonar o tema. 

Destaco, ainda, os capítulos dedicados aos espaços menos conhecidos, isto 
é, desaparecidos ou praticamente desaparecidos do nosso horizonte visual, mas 
presentes nas memórias documentais e em alguns vestígios materiais: o paço da rainha 
e o hospital. Em relação ao primeiro, não queria deixar de salientar a relação que se 
estabelece entre a decisão de construir este novo paço (inserido num movimento/surto 
construtivo de arquitectura civil (de paços régios e senhoriais) durante os reinados de 
D. Afonso III e D. Dinis) - a que António Filipe Pimentel designou por “revolução 
paçã” - com a construção de paços régios junto a relevantes mosteiros da antiga coroa 
de Aragão (terra de origem de D. Isabel), todos de fundação e protecção régia – em 
especial, os paços de Santes Creus e Poblet – fundados por membros da família da 
Rainha Santa. A ligação aqui estabelecida faz todo o sentido ser explorada, até porque 
não se deverá restringir a esta construção palaciana, mas a outra iniciativas, outras 
empreitadas artísticas da iniciativa de D. Isabel de Aragão para a mosteiro de Santa 
Clara-a-Velha.

A conclusão do livro não é um texto muito longo, nem deveria ser. Na realidade, o 
autor vai apresentando hipóteses e algumas conclusões ao longo dos vários capítulos 
do livro, chegando ao final apenas com a necessidade de fazer uma breve súmula dos 
pontos mais relevantes do seu contributo para o estudo e conhecimento do antigo 
mosteiro das freiras clarissas de Coimbra. Não pode ser uma conclusão que nos deixe 
com o pensamento encerrado sobre o que acabámos de ler, mas um aclarar de ideias 
que ficam também em aberto para futuras investigações, a realizar pelo próprio, ou 
por outros investigadores, de diferentes áreas disciplinares, que se interessem por este 
singular monumento. 

Carla Varela Fernandes
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