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RESUMO: Quando no século XVII se pretendia a construção de um novo mosteiro para as clarissas 

de Coimbra, escolheu-se revestir o seu interior com a luxuria do ouro, dignificando a eterna morada 

para a Santa Rainha D. Isabel. Em 1696, no reinado de D. Pedro II, é inaugurada a nova igreja 

apetrechada de uma cenografia pós-tridentina, que em tudo beneficiava a história da instituição 

através, sobretudo, de um enredo de 16 estruturas retabulares, encenados com o objetivo primordial 

da glorificação da relíquia sagrada da mais nobre joia da casa. O novo templo foi vestido com a 

nobreza de um palácio régio pelas mãos dos entalhadores portuenses Domingos Lopes, António 

Gomes e Domingos Nunes. 
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Nunes, António Gomes. 

 

ABSTRACT: When in the seventeenth century it was intended to build a new monastery for the Poor 

Clares of Coimbra, was chosen to coat the inside with gold lust, dignifying the eternal home for the 

Rainha Santa Isabel. In 1696, during the reign of Dom Pedro II, was inaugurated the new church 

equipped with a post-tridentine scenography, which everything benefitted the history of the 

institution through , above all, a plot of 16 altarpiece structures, staged with the primary objective of 

glorification of the sacred relic of the noblest jewel of the house. The new temple was dressed with 

the nobility of a royal palace by the hands of carvers portuenses Domingos Lopes, António Gomes 

and Domingos Nunes. 
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SANTA CLARA A NOVA COMO ESTRATÉGIA RÉGIA 

 

O antigo mosteiro de Santa Clara tem suportado (até aos días de hoje) as 

constantes invasões do Mondego. Desde muito cedo, o rio teimou em importunar as 

freiras que, mais teimosas que as inundações, recusavam-se a abandonar o cenóbio, 

resistindo mesmo à possibilidade de mudança oferecida pelo rei D.Manuel I1. 

Subjugando-se a viver com o flagelo das cheias, foram obrigadas a ter uma atenção 

constante com o seu património e a alterar sistematicamente os circuitos de 

circulação interna. Mas o longo martírio haveria de atingir o seu limite e só no 

reinado de D.João IV é que a abadessa mor da instituição pede a urgente mudança 

de localização do mosteiro.  

Atendendo ao pedido das clarissas por alvará de 12 de Dezembro de 1647, o 

monarca ordena a construção de um novo mosteiro num patamar mais elevado. 

Mais do que a atenção com as condições de vida das clarissas, o rei fez questão de 

sublinhar também a sua preocupação com o estado da sua ancestral: “(…) grande 

perigo e perda das vidas das Religiosas que o abitão, alem de outra ele muta e notável 

fonderação, como he a da sepultura da Stª Raynha Santa Isabel que esta enterrada no 

corpo do dito convento de Santa Clara (…)”2. 

Portugal ainda celebrava a independência de 1640 a quando deste alvará, 

numa altura em que, ao mesmo tempo, intensificava-se a conflituosa agitação 

interna despontada pela ascensão ao trono da Casa de Bragança. Era, portanto, 

imprescindível a legitimação da nova monarquia tanto interna como externamente. 

As campanhas construtivas da Restauração traduziram-se na aposta pelo 

nacionalismo, remetendo ao glorioso passado histórico português, amparado pela 

força divina e procurando um integrismo católico. 

A edificação da nova casa franciscana não só resolvia os eternizados 

problemas com a inconstância do rio Mondego mas, sobretudo, contribuía para a 

afirmação e legitimação da nova monarquia, ecoando sobre a cidade a matriz régia 

associada às práticas políticas da Restauração, como um palco estrategicamente 

                                                           
1 PIMENTEL, A. F. “Mosteiro-Panteão/Mosteiro-Palácio: Notas para o estudo do Mosteiro Novo de 
Santa Clara de Coimbra”, en: Imagen de la Reina Santa: Santa Isabel, Infanta de Aragón y Reina de 
Portugal, Zaragoza, Diputación Provincial, 1999, pp. 130-132. 
2 A.U.C. “Registo Do Alvara De sua Magestade Para o novo Mosteiro de S. Clara”, en: Fazenda - Mosteiro 
de Santa Clara: "Registo dos papéis pertencentes ao novo mosteiro..." (Alvarás, nomeações, vendas, 
obras). 1V-1ºE-10-2: nº 51, 1648-1724. 



A riqueza e “majestade de hu palacio regio” na igreja de Santa Clara a Nova (Coimbra)… 

319 

encenado, em confronto directo com o pólo da Universidade. D.João IV vê no pedido 

de construção do novo mosteiro uma motivação para extinguir as réstias 

lembranças filipinas, legitimando a nova dinastia e albergando sob sua protecção a 

nova santa e anterior padroeira do Reino de Portugal3, monumentalizando a 

grandeza e consagração do seu reinado pelo reforço da linhagem real e nacional da 

santa rainha4. 

A estratégia política implícita na cenografia do mosteiro, traduz-se na 

estrutura palacial do dormitório e no portal do panteão, imprimindo o poder do Rei 

sobre a cidade. Por um lado, a estrutura do dormitório confere à paisagem um 

grande impacto cénico e impõe sobre a cidade a imagem poderosa do rei através do 

carácter real que os dois torreões conferem, aludindo à tipologia de um palácio régio 

(Fig. 1)5. Por outro lado, o portal da igreja (Fig. 2)6 incorpora a tipologia 

comemorativa de 1640 iniciada na igreja de S. João Baptista de Angra (datado de 

1642) e posteriormente no portal da igreja da Piedade de Santarém (1664-1677). O 

monarca assinalava no novo panteão criado a legitimação definitiva e 

exclusivamente portuguesa da guarda e posse do túmulo da Rainha Santa Isabel, 

servindo igualmente para a afirmação da nova dinastia em contraposição à antiga7 

e que adquire uma escala visível da cidade de Coimbra.  

A construção foi monetariamente custeada pela coroa e, muito embora fosse 

uma construção régia, não transparece no exterior estravagância ou luxo, 

naturalmente devido às consequências do período da Restauração que o país estava 

a viver8. Como refere o monarca: “(…) que se faça como convém ao serviço de nosso 

Senhor e não aja nisto superfluidades gastos nem despesas de que Deus se não servira 

nem o aperto das guerras do tempo presente o permitem(…)”9.   

                                                           
3 FERRÃO, L. "Um Motivo Arquitectónico Emblemático". Vol. II, en: I Congresso Internacional do 
Barroco: actas, Porto, Reitoria da Universidade do Porto, 1991, p. 601. 
4 PIMENTEL, A. F. “Mosteiro-Panteão/Mosteiro-Palácio…”, op. cit., pp. 129-153. 
5 Ibídem, pp. 136-137. 
6 O portal da igreja (1649-1696) é composto, num primeiro registo, por um vão rectangular, 
enquadrado por pilastras dóricas com entablamento de tríglifos e, num registo superior de maior 
movimento, dado por elementos decorativos como as volutas, apresentando um grande espaço 
quadrangular central preenchido pelo brasão real e dois anjos custódios (que apoiam as armas 
régias, glorificando o poder do rei credibilizado pela protecção divina que legitimiza a afirmação 
política no mosteiro de Santa Clara-a-Nova), emoldurado por pilastras jónicas e entablamento 
estriado, rematado por frontão interrompido por duas volutas e cruz ao centro. 
7 FERRÃO, L. "Um Motivo Arquitectónico Emblemático", op. cit., pp. 600-601. 
8 SILVA, L. "A construção do novo mosteiro", Monumentos: revista semestral de edifícios e monumentos, 
nº 18 (2003), p. 35. 
9 A.U.C. “Registo Do Alvara De sua Magestade Para …”, op. cit. 
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A IGREJA VESTIDA DE OURO – UNA IGREJA PARA IMA REINHA 

 

Se o exterior da igreja parece corresponder a essa ânsia do rei em se fazer 

uma construção modesta, o interior é aquecido pela riqueza da sua decoração, 

envolvendo o espectador em ouro (Fig. 3). Atravessando-se o portal da igreja tem-

se a sensação de se estar a entrar numa fortaleza, tal a grossura das paredes. Este 

tipo de arquitectura rubusta e de cariz bélico10 transmite um sentido de protecção e 

clausura personificando-se num gigante cofre relicário onde, no seu interior, se 

guardam as joias da casa.  

Em 1696, no reinado de seu filho, D. Pedro II, é inaugurada a nova igreja de 

Santa Clara. Frei Fernando da Soledade descreve esse acontecimento dizendo: “(…) 

Tinha-se acabado o sumptuoso Templo de Santa Clara de Coimbra, em cuja grãdeza 

se desvelou o zelo, & devoção del Rey D. Pedro II. pertendendo, que o corpo da Santa 

Rainha sua ascendente, para quem se erigira o edifício, fosse venerado em hûa Igreja, 

que em tudo mostrasse a majestade de hû palácio Regio.”11. A Igreja era a única 

instancia onde a opulência e a riqueza se poderiam exceder, dentro das medidas de 

controlo e vigilância do luxo impostas nas leis pragmáticas deste período em 

Portugal12. 

O sentido arquitectural e decorativo da igreja condensa uma síntese de 

influências nacionais, também aliada a uma propaganda política e religiosa que se 

alastrou tanto externa como internamente. Após o Concílio de Trento (1545-1563), 

procede-se a uma reforma na doutrina da Igreja e usa-se a arte como meio de 

propaganda dos princípios de uma Fé que pretendia converter-se em ensinamentos 

de um “(…) cristianismo vivido (…)”13para a educação das populações que, embora 

não tivessem acesso às leituras do livro sagrado, teriam que ter acesso aos modelos 

                                                           
10 Desenhada pelas mãos do arquitecto e engenheiro militar Frei João Turriano, denunciando “(…) o 
papel que os engenheiros militares desempenharam na arquitectura portuguesa nos séculos XVII e XVIII 
(…)”, PEREIRA, P. et al. Dicionário da Arte Barroca em Portugal. Lisboa, Presença, 1989, p. 504. 
11 SOLEDADE, Fr. F. d. Historia Serafica Chronologica da Ordem de S. Francisco na Provincia de 
Portugal. Tomo V. Lisboa, Officina de Antonio Pedrozo Galram, 1721, p. 1015. 
12 FERREIRA, M. D. R. Repressão do luxo no século XVII – Leis Pragmáticas. Coimbra, Tese de 
licenciatura em Ciências Histórico-Filosóficas apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra, 1953. 
13 PAIVA, J. P. “A Recepção e Aplicação do Concílio de Trento em Portugal: Novos Problemas, Novas 
Perspectivas”, en: O Concílio de Trento em Portugal e nas suas Conquistas: Olhares Novos. Seminário 
de História Religiosa Moderna, Lisboa, Universidade Católica Portuguesa, Centro de Estudos de 
História Religiosa, 2014, p. 18. 



A riqueza e “majestade de hu palacio regio” na igreja de Santa Clara a Nova (Coimbra)… 

321 

de uma exemplar experiência religiosa que deveria ser imitada, comparecendo 

regularmente na eucaristia e na confissão, lugar onde o culto era agora difundido 

com mais decência e cerimonialidade. Neste sentido, elegeram-se os retábulos como 

uma das principais máquinas difusoras desses princípios de controlo e vigilância. 

O programa retabular do século XVII de Santa Clara-a-Nova corresponde aos 

ideários tridentinos e as 16 obras de talha (Fig. 4) foram especialmente elaboradas 

para aquele espaço, refletindo uma abordagem catequética em torno da relíquia da 

Rainha Santa Isabel, da componente litúrgica da Igreja e da vida dos santos 

franciscanos (chegando a introduzir-se iconografia exclusiva daquela casa 

religiosa). O interior resplandece de ouro e agitação conferido através da talha dos 

retábulos, centrando toda a sua atenção no Retábulo-mor. 

 

O RETÁBULO MOR E O RETÁBULO GÉMEO – OS DOIS POLOS DE FORÇAS 

 

A dramaturgia em torno da relíquia sagrada condensa-se no retábulo-mor 

relicário e eucarístico, que se ergue como rei dentro da igreja-salão, interligando as 

necessidades cerimoniais e os anseios políticos e devocionais, em confronto direto 

com o retábulo-gémeo do coro-alto.  

O retábulo-mor funciona como o coração da igreja, executado tanto para a 

exposição da mais nobre jóia da casa: a relíquia do corpo da Rainha Santa Isabel14; 

como também para a incorporação do trono eucarístico15, funcionando assim com 

                                                           
14 Apesar de pouco frequentes, os retábulos relicários ganham uma maior difusão a partir do século 
XVII, como refere o Doutor Francisco Lameira. Justificam-se pela necessidade de exposição das 
relíquias das grandes casas religiosas, facilitando a sua devoção. As relíquias podiam ser desde 
pequenos fragmentos de objectos até ao corpo integral do santo, como acontece em Santa Clara de 
Coimbra. Essa aposta do século XVII por retábulos que colocassem em evidência as relíquias que se 
encontravam na posse das entidades religiosas, e que desde sempre foram veneradas, pode deduzir-
se da necessidade de glorificação e afirmação do carácter divino e milagroso da fé cristã, que se 
materializava e se tornava acessível através da relíquia, amparando os ideários pós-tridentinos 
associados a um período de paz e prosperidade económica. 
15 No seguimento de uma tradição pós-tridentina que pretendia enaltecer a solenidade eucarística 
através da exposição do Santíssimo Sacramento, o elemento do trono ganha especial protagonismo 
em território português começando por aparecer no século XVII na sua vertente móvel, tornando-se 
fixo já nos finais do século XVII e inícios do século XVIII. O Concílio de Trento lançara as bases para a 
prática intensiva de uma serie de cerimoniais que exigiram estruturas e regulamentação específica, 
para enaltecimento público da vitória da Eucaristia (ex.: procissões do Corpo de Deus, a oração das 
40 horas, o Lausperene, a Adoração Perpétua, etc…). Segundo essas regras, pretendia-se que a 
localização e exposição do trono eucarístico possuíssem visibilidade a partir de todos os cantos da 
igreja e uma distribuição de velas escalonada. Em Santa Clara, a tribuna côncava do trono eucarístico 
desenvolve-se em forma semicircular, rematada de semi-cúpula, evidenciando o jogo de reentrâncias 
que agita todo o retábulo, e decorada de motivos vegetalistas, escoltado lateralmente por anjos nos 
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um duplo propósito. Toda a composição evoca os restaurados valores nacionais16 

agrupando as necessidades cerimoniais com os anseios políticos e devocionais no 

panteão que se pretendia legitimar.  

Com o estudo do retábulo, conseguiu-se constatar essencialmente a 

originalidade conferida nas colunas (coluna salomónica decorada com 

reminiscências do estilo anterior, no terço inferior); e na semelhante relação com o 

retábulo-mor da igreja dos Cardais em Lisboa (1688), utilizando uma solução pouco 

observada pela colocação de três colunas torsas em perspectiva.  

O Retábulo-mor dialoga com o retábulo gémeo (localizado no extremo oposto 

da igreja, na parede de separação para os coros) respondendo às necessidades 

tridentinas e servindo de igual modo a igreja de dentro e a igreja de fora. A exposição 

do Santíssimo Sacramento, que estaria destinada ao trono nos dias festivos, era 

provavelmente encaminhada nos outros dias para o retábulo-gémeo da igreja. Essa 

solução permitia às freiras seguir as regras do concílio (em ser exibido na igreja de 

fora) ao mesmo tempo que o conservavam perto de si. 

 

O CONJUNTO RETABULAR DA NAVE DA IGREJA 

 

Os retábulos que envolvem a nave da igreja de Santa Clara-a-Nova 

apresentam notória homogeneidade na sua composição que, em comunhão com a 

perfeita simbiose entre talha e espaço arquitectónico, deixam transparecer singular 

                                                           
primeiros degraus. Esta distribuição, faz adivinhar as fileiras de velas que se acendiam nas 
correspondentes festividades e que reflectiam a luz que incidia no ouro da talha, proporcionando um 
carácter teatral e místico. MARTINS, F. S. "O trono eucarístico do retábulo barroco português: origem, 
função e simbolismo", en: I Congresso Internacional do Barroco: actas. Volume II, Porto, Reitoria da 
Universidade: Governo Civil, 1991, pp. 17-58. 
16 A composição de todo o retábulo corresponde à tipologia que a historiografia tradicional vem 
etiquetando como “nacional”. Avançada por Robert Smith para caracterizar globalmente a produção 
do último quartel do século XVII, sistematiza o modelo compositivo que se apresenta constantemente 
nas igrejas deste período e que corresponde à conjugação de colunas pseudo-salomónicas; 
enriquecidas com relevos de folhas de acanto, anjos e fénixes; arcos concêntricos e trono eucarístico 
piramidal. A rápida expansão deste padrão, aliado ao crescimento económico e à descoberta do ouro 
do Brasil, adquire singular destaque no território nacional, diferenciando-se do contexto europeu. Os 
elementos que fazem igualmente justiça ao rótulo que lhe é correspondido traduzem-se por 
características que nos remetem para os inícios da formação de Portugal – onde tanto o arco de volta 
perfeita, que emoldurava os portais das igrejas românicas, como o uso de parras de uvas, aves e 
figuração humana, alimentavam os ideários políticos da Restauração. SMITH, R. C. Inventário: A Talha 
em Portugal: [catálogo]. Lisboa, Serviço de Belas Artes - Arquivo de Arte, 1963, pp. 69-72. 
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sensação de conjunto17. Para além do mesmo enquadramento, encaixando-se nos 

arcos de volta perfeita entre as pilastras da igreja, essa homogeneidade é conferida 

pela multiplicação do mesmo esquema compositivo. O repetido arranjo estético dos 

retábulos da nave sistematiza a propaganda régia do portal de entrada. 

Este tipo de composição geométrica de dupla edícula rectangular que se 

sobrepõe já advém das características retabulares do século anterior, de influência 

tratadística, onde se faz uso de elementos arquitectónicos para se emoldurar um 

espaço rectangular central18. Contudo, esse arranjo é actualizado pelo uso de 

colunas torsas decoradas que, muito embora já venham a ser utilizadas na arte 

retabular, diferem em Portugal pelo emprego decorativo de parras de uvas, fénixes 

e anjos.  

No contrato de encomenda de 1692, lavrado a 28 de Outubro com os mestres 

entalhadores António Gomes e Domingos Nunes, estipulava-se que se executassem 

dois retábulos colaterais e nove retábulos laterais para a nova igreja de Santa Clara 

respeitando as plantas feitas por Mateus do Couto (o autor do portal). 

Nas edículas principais de cada retábulo agigantam-se painéis de relevo, num 

total de 14 diferentes composições iconográficas19. A devoção a um só tema começa 

a ser generalizada a partir do século XVII, embora já fosse prática defendida no 

século anterior20. Igualmente a partir do século XVII, as ordens religiosas 

apresentam especial adoração pelas cenas em que se transcendem os limites da 

natureza, espiritualizando o corpo pela força da alma, privilegiando-se os êxtases e 

as visões, o momento do clímax da acção que sintetizava toda a história21. 

O conjunto da nave condensa 2 ciclos temáticos: o ciclo franciscano e o 

litúrgico.  

 

 

 

                                                           
17 BORGES, N. C. "A talha", Monumentos: revista semestral de edifícios e monumentos, nº 18 (2003), pp. 
65-73. 
18 Ibídem, p. 34. 
19 3 dos painéis não constam no contrato de 1692 
20 LAMEIRA, F. Promontoria monográfica. História da arte; 01 - O Retábulo em Portugal: das origens 
ao declínio. Faro, Departamento de História, Arqueologia e Património da Universidade do Algarve, 
2005, p. 11. 
21 MÂLE, E. El Barroco, arte religioso del siglo XVII: Italia, Francia, España, Flandres. Madrid, 
Ed.Encuentro, 1985, pp. 169-170. 
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CICLO LITÚRGICO  

 

1. Retábulos Colaterais 

Sendo hierarquicamente os segundos retábulos mais importantes dentro da 

igreja, os retábulos colaterais de Santa Clara-a-Nova são dedicados às duas 

principais solenidades da Igreja Católica: o baptismo e a eucaristia; consideradas 

por Lutero como os únicos dois sacramentos do cristianismo22.  

 

a) Retábulo do Baptismo 

O retábulo colateral do lado do evangelho difere de todos os outros tanto na 

composição como na forma de construção. No contrato é pedido que: “(…) o prº da 

parte dr.ª do Altar mor será de sam joão baptista e meterão nelle o painel principal 

hum que está já feito na jgreija velha e o aComodarão em o d.º Retabolo o melhor que 

puder ser, e temdo alguma jmaigem serão obrigados a Comsertarem na de sorte que 

fique Com toda a prefeicão, e em Riba no seg.º painel lhe porão hûm livro e hum Cordr.º 

tudo bem guarnesido(…)”23. Desta forma, esta obra é o reaproveitamento de um 

painel já existente, denunciado através da colocação na horizontal das tábuas que o 

compõe, ao contrário dos restantes da nave que se encontram na vertical. A 

composição do painel fora regida por modelos do século XV-XVI, e destaca-se da 

sensibilidade artística dos restantes. 

 

b) Retábulo da Comunhão  

O retábulo colateral do lado da epístola representa a comunhão da Virgem 

por São João Evangelista retractando uma temática pouco comum. Ela aparece-nos 

em contexto das Reformas protestantes quando as questões relativas ao sacramento 

da eucaristia são questionadas. Em resposta, a Igreja difunde uma propaganda em 

torno da comunhão que começou a ser difundida a partir do século XVII24. Apesar 

                                                           
22 CARMONA MUELA, J. Iconografía Cristiana. Guía básica para estudiantes. Madrid, Istmo, 2001, p. 
115. 
23 Transcrição do contrato de encomenda dos retábulos de 1692. BRANDÃO, D. d. Obra de talha 
dourada, ensamblagem e pintura na cidade e na diocese do Porto: documentação. Porto, Diocese do 
Porto, 1984, pp. 754-757. 
24 MÂLE, E. El Barroco, arte religioso del siglo XVII: Italia, Francia, España, Flandres. Madrid, Ed. 
Encuentro, 1985, p. 90. 
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de escasso, este tema tem uma segunda representação no mosteiro, numa pintura 

que se encontra no coro-baixo (da qual nada se sabe).  

 

c) Retábulo de Nossa Senhora da Conceição 

No século XVII, a Imaculada Conceição torna-se uma figura obrigatória uma 

vez que é elevada a padroeira de Portugal a 16 de Março de 1646, por intenção do 

rei D. João IV25 (neste desígnio do rei em copiar a devoção à Virgem Maria dos 

primeiros reis de Portugal numa afirmação de poder restaurado, longe das 

reminiscências do reinado anterior, como símbolo do início de uma Nova Era26). Em 

Santa Clara-a-Nova ela é representada como uma Virgem Apocalíptica muito à 

semelhança à que fora produzida para um retábulo do antigo mosteiro, que se 

encontra actualmente no Museu Nacional de Machado de Castro. A composição 

apresentada é referente a uma Virgem Tota Pulcra, rodeada dos seus atributos.  

 

d) Retábulo de São Pedro 

A encomenda do segundo painel do lado do evangelho conferiu liberdade ao 

artista na execução de uma iconografia recorrente e relevante no interior das igrejas 

a partir do século XVII (nessa afirmação do dogma papal em resposta ao ataque 

protestante). Apesar de se cingir aos elementos base desse episódio, reduzindo-se o 

número de apóstolos, a sua simplicidade é enriquecida pela experimentação de 

elementos exóticos como a árvore da direita. 

 

CICLO FRANCISCANO 

 

1.- Retábulo de São Francisco 

A iniciar hierarquicamente o ciclo franciscano, a - nálise do retábulo do santo 

fundador da ordem, de temática obrigatória e recorrente, revelou-se 

proporcionador da liberdade do artista, permitindo-lhe a oportunidade para 

mostrar a desenvoltura expressa na qualidade técnica. A escolha de uma iconografia 

                                                           
25 OSSWALD, C. “A Imaculada Conceição na pintura e na escultura – contextualização histórico-
hagiográfica; a formação de um dogma”, en: Santa Beatriz da Silva, 2013, p. 400. 
26 VOUGA, C. M. A Virgem apocalíptica na imaginaria portuguesa da produção pós tridentina: Nossa 
Senhora da Conceição e Nossa Senhora da Esperança: expectação na diocese de Viseu. Coimbra, 
Dissertação de mestrado em História da Arte, apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra, 2008, pp. 40-43. 
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frequente, a estigmatização de S. Francisco, não ofereceu dúvidas aos imaginários 

quanto à sua representação27. É de salientar a enorme diagonal na composição, tal 

como acontece na maioria dos outros painéis.  

 

2.- Retábulo de Santo António 

No segundo painel lateral do lado da epístola, denota-se o gosto que se 

intensificou a partir do século XVII, representando Santo António com o Menino no 

momento do clímax do milagre. O ambiente íntimo e de oração (conferido pela 

representação das disciplinas e do altar) é interrompido pela aparição do divino 

Menino Jesus que majestaticamente se ergue perante Santo António, conferindo 

uma relação distanciada perante a cena terrena e reforçada pela escolta celestial. O 

enquadramento do painel coloca o espectador na posição do anfitrião francês que 

presenceia o milagre através da porta do quarto onde se encontra o santo. Este 

painel denota grande agitação e movimento reforçado pela multiplicação de linhas 

diagonais.  

 

3.- Retábulo da Rainha Santa em Alenquer 

De frente para a porta de entrada, o terceiro painel lateral da epístola é dos 

primeiros a ser visionado por quem entra na igreja. Apesar de ter vindo a ser mal 

identificado, o contrato não nos deixa dúvidas quando à sua iconografia (é pedido a 

imagem“(…) da Rainha samta fazendo feria aos Pedreiros que trazia na obra que fes 

em Alemqer (…)”28. O milagre das rosas de Alenquer ocorreu em 1320 e, segundo 

consta, a igreja do Espirito Santo em Alenquer fora fundada pela Rainha D. Isabel 

após aparecer-lhe o Espirito Santo que lhe pede que lhe dedique um templo e, no 

decorrer da obra, “(…) passou por este lugar hua moça com huas poucas rosas, as 

quaes lhe mandou pedir, (…) Despedindose à tarde, deu hua a cada hum dos ditos 

oficiaes, declarando, que com ella lhes pagava o jornal d’aquelle dia inteiro. Tomàrao 

isto por graça: porèm quando ja sol posto recolhiao os fardeis, as rosas em suas 

                                                           
27 CARVALHO, A. R. "O Retábulo da Estigmatização de S. Francisco na igreja de Santa Clara-a-Nova em 
Coimbra", en: O Retábulo no espaço Iberoamericano: forma, função e iconografia. Volume 2, Lisboa, 
2015, pp. 27- 39. 
28 Transcrição do contrato de encomenda dos retábulos de 1692. BRANDÃO, D. d. Obra de talha 
dourada …, op. cit. pp. 754-757. 
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próprias mãos se cõvertéraõ em dobras, que eraõ moedas d’ouro.”29. A santa é vestida 

com roupas nobres, sem coroa e identificada através dos atributos das rosas e do 

bordão de peregrina que a denunciam como a rainha D. Isabel, apesar de que esta só 

irá receber o bordão cinco anos depois do milagre de Alenquer30. Este painel é 

inspirado na pintura do retábulo da Rainha Santa que se encontra no coro-alto do 

mosteiro31. 

 

4.- Retábulo S. Luís de Tolosa 

Ao lado de D. Isabel encontra-se seu marido num painel que nos remete para 

a devoção da Rainha Santa a S. Luís de Tolosa (Fig. 5). O contrato expressa que este 

retábulo seja “(…) da jmaijem De São luis Bispo Religioso da ordem de sam Fran.º 

estando livrando a El Rei dom Denis de hum javali que lhe avia morto o Cavalo e o 

levou debaixo de ssi (…)”32. A cena retrata a lenda em que D. Dinis é atacado por uma 

fera e é salvo pela intercepção divina de S. Luís de Tolosa33. Para além desta 

representação, existem seguramente mais 2, mas em todas é nítida a confusão entre 

animais. A lenda refere um urso, mas é um javali que é pedido. Essa confusão 

ingénua da besta que ataca o rei pode dever-se tanto à fragilidade que a literatura 

oral oferece como ao seu desconhecimento morfológico, uma vez que os ursos 

foram-se extinguindo e é portanto plausível que em pleno século XVII já não se 

tivesse contacto regular com esta criatura. Foi eventualmente por isso confundido 

inconscientemente com um javali (animal selvagem de igual distinção que o urso em 

contexto da actividade nobre da caça).  

 

5.- Retábulo São João Capristano 

Este retábulo foi identificado durante muito tempo como sendo de S. 

Bernardino de Sena. Contudo, o contrato refere “(…) sam joão caprestano com A 

                                                           
29 ESPERANÇA, Fr. M. d. Historia Serafica da Ordem dos Frades Menores de S.Francisco na Provincia de 
Portugal. Segunda Parte, que conta os seus progressos no Estado de tres Custodias, principio de 
Provincia, & Reforma Observante. Lisboa, Oficina de Antonio Craesbeeck de Mello, 1666, p. 283. 
30 Ibidem, pp. 291-293. 
31 CARVALHO, A. R. "Imagens seiscentistas da Rainha Santa Isabel: os retábulos da igreja de Santa 
Clara-a-Nova em Coimbra", Revista Invenire, nº12 (2016), pp.44-48. 
32 Transcrição do contrato de encomenda dos retábulos de 1692. BRANDÃO, D. d. Obra de talha 
dourada …, op. cit. pp. 754-757. 
33 O bispo S. Luís era primo em 2º grau de D. Dinis, a quem lhe concedeu alguns milagres (e, por essa 
razão, o rei manda erguer uma capela em sua devoção no convento de S. Francisco em Beja). 
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jmaijem de nossa Sn. ª dando lhe o Calis (…)”34. O retábulo de São João Capistrano terá 

seguido as linhas gerais de uma pintura do um retábulo que se encontra no coro-

alto identificada como S. Bernardino de Sena. São João Capristano era companheiro 

de S. Bernardino de Sena e ambos são identificados através do estandarte com o 

cristograma IHS, facilitando as confusões entre ambos. Este painel vem celebrar a 

canonização do santo (1690). 

 

6.- Retábulo da visita do papa Nicolau V ao túmulo de S. Francisco 

Durante algum tempo, identificava-se este painel como o da visita do papa 

Gregório IX ao cadáver de S. Francisco. O papa Gregório IX teria sido o papa 

responsável pela canonização de S. Francisco e, efetivamente, visitara o seu túmulo. 

Contudo, não o faz com este séquito de testemunhas. Esta cena específica faz alusão 

ao relato do cardeal Austergius a quando da visita do papa Nicolau V ao túmulo de 

S. Francisco, que presenciou e testemunhou35. Segundo ele, o papa teria descido ao 

sepulcro acompanhado do Cardeal Austergius (denunciado pela sua veste 

vermelha), o bispo Francês (com capa e cruz ao peito), e o secretário micer Pedro de 

Nozedo (de aparência mais jovial). Esta representação pouco comum apoia-se em 

gravuras em circulação tal como a de 1646 pertencente ao livro Histoire admirable 

de la vie du pere seraphic S. Francois (Fig. 6). 

 

7.- Retábulo da Santa Isabel 

A primeira iconografia associada à Rainha Santa Isabel, em que esta se 

encontra com o hábito de clarissa, advém do seu túmulo de pedra que mandou 

executar ainda em vida36. Foi a partir dele que se executou grande parte da sua 

iconografia que não tardou a representar também o regaço de flores alusivo ao 

popular milagre das rosas. A simbologia dessa imagem remetia à realeza, pela coroa; 

à santidade, pela auréola; à viuvez, nas vestes; à peregrinação a Santiago de 

Compostela, pelo bordão; e aos milagres, pelas rosas. Com a canonização da Rainha 

                                                           
34 Transcrição do contrato de encomenda dos retábulos de 1692. BRANDÃO, D. d. Obra de talha 
dourada …, op. cit. pp. 754-757. 
35 LISBOA, Fr. M. d. Chronicas da ordem dos frades Menores do seraphico padre san Francisco. Primeira 
Parte. Porto, Versão facsimilada de 2001, 1557, p. 241. 
36 Sobre o seu túmulo de pedra: MACEDO, F. P. d. “"O Túmulo Gótico de Santa Isabel".” In Imagen de 
la Reina Santa: Santa Isabel, Infanta de Aragón y Reina de Portugal. Volume II, Zaragoza, Diputación 
Provincial, 1999, pp. 93-114. 
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Santa Isabel, em 1625, lançou-se o protótipo37 daquela que iria ser a iconografia 

mais difundida até ao século XIX38, como exemplifica o desenho de 1631, publicado 

no livro Triunfos de la Nobleza Lusitana y origen de sus blazones, de António Soares 

de Albergaria, que se assemelha à figuração da santa no painel de Santa Clara-a-

Nova. Nas duas representações, a rainha coloca-se em pé sobre um pedestal, vestida 

de viúva, coroada, com rosas no regaço, bordão de peregrina e identificada pelo seu 

brasão régio, mas, como acontece tantas vezes na reprodução das gravuras, a 

imagem de Santa Clara-a-Nova encontra-se invertida39.  

 

8.- Retábulo de Santa Coleta 

No contrato é pedido a imagem de Santa Catarina de Bolonha, santa 

franciscana que, à semelhança da Rainha Santa Isabel, também o seu corpo se 

conserva intacto, exposto, sentado num trono, na igreja do mosteiro do Corpus 

Domini (Bolonha). Esta santa fora canonizada em 1712 e, por isso, na altura da 

encomenda destes retábulos era provável que já houvesse em circulação uma 

campanha de propaganda da santa que pressionasse as instancias clericais nesse 

sentido. Contudo, a santa que nos é apresentada é Santa Coleta Boylet, celebrando o 

momento em que esta recebe das mãos do papa a autorização para a reforma da 

ordem franciscana (Fig. 7). Não se conseguiu perceber o porquê desta troca, apenas 

se sabe que a reforma coletina (bastante conhecida em França e Espanha) inicia-se 

em Portugal nos finais do século XV por via espanhola e iniciativa da rainha D. 

Leonor40. A santa só seria canonizada 48 anos depois da encomenda destes 

retábulos (1740). 

 

 

 

                                                           
37 PIMENTEL, A. F. “Propaganda Fidei. A representação gravada da Rainha Santa Isabel”, en: Imagen 
de la Reina Santa: Santa Isabel, Infanta de Aragón y Reina de Portugal, Vol. I, Zaragoza, Diputación 
Provincial, 1999, pp. 65-68. 
38 A escultura de Teixeira Lopes do século XIX vem substituir a preferência imagética da Rainha Santa 
até então mais associada à sua representação com hábito de clarissa.  
39 CARVALHO, A. R. "Imagens seiscentistas da Rainha Santa Isabel: …”, op. cit., pp.44-48. 
40 SOUSA, I. C. d. "A Rainha D. Leonor e a introdução da reforma coletina da ordem de Santa Clara em 
Portugal", en: Las Clarisas en España y Portugal: Congreso Internacional, Salamanca, 20-25 e 
septiembre de 1993. Actas II/2, Madrid, Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos, 1994, pp. 
1033-1034. 
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9.- Retábulo de São Bartolomeu (Fig. 8) 

Em contrato é pedido simplesmente a representação “(…) de sam 

Bartholameu dando hum papel a huma Freira na portaria e tera mais duas Religiosas 

aCompanhando tudo de meo Relego (…)”41. O papel que o santo entrega é referente à 

antífona Stella Coeli, cântico de oração utilizado com o objectivo de afastar e 

proteger da peste e das epidemias, e que se inicia em latim com “(…) Stella caeli 

extirpavit (…)”42, as mesmas da inscrição do retábulo. Mas porquê? 

Uma leitura mais aprofundada do livro do século XVII Historia Serafica da 

Ordem dos Frades Menores de S.Francisco na Provincia de Portugal fez descobrir o 

relato deste episódio específico. Segundo Frei Manoel da Esperança, quando o surto 

de peste que se alastrava pela Europa chegou a Coimbra, as clarissas dirigiram as 

suas orações aos apóstolos no sentido de identificar a qual deveriam recorrer para 

se livrarem do mal que se adivinhava pela cidade. Acendendo círios com os doze 

nomes, fora o de São Bartolomeu o último a se apagar, elegendo-o como seu 

advogado43. Contudo, por volta de 1480, as freiras insistiam em sair do mosteiro 

com medo da peste que prevalecia. A abadessa, vencida pelo desespero das 

companheiras, decide então que se abandone o espaço, mas ao chegar à grade da 

saída aparece-lhe um pobre que lhe entrega um pergaminho com a antífona Stella 

Coelli que manda rezar todos os dias no coro do mosteiro. Dito isto, desaparece. Fora 

rapidamente identificado pelas freiras como sendo São Bartolomeu,” Advogado do 

mosteiro, & seu Padroeiro santo, o qual da parte da Emperatriz dos Anjos lhe trouxêra 

a receita milagrosa contra os males da peste”44. Conta-se que a peste sessou com o 

entoar do cântico, voltando mais tarde em 1598 mas sem afectar o mosteiro. Foi a 

partir deste episódio que as clarissas de Coimbra reconheceram São Bartolomeu 

como seu protector, dando destaque à sua imagem em dois altares na antiga igreja 

(um na nave e outro no coro) onde entoavam diariamente a Antífona e oração 

mariana; mensalmente uma missa cantada; e anualmente celebravam a sua festa 

com procissão e jantar oferecido aos pobres em honra do Apóstolo45. Tem-se, 

                                                           
41 Transcrição do contrato de encomenda dos retábulos de 1692. BRANDÃO, D. d. Obra de talha 
dourada …, op. cit. pp. 754-757. 
42 PEARCE, A. J. The Text-Book of Astrology. American Federation of Astr, 2006, p. 364. 
43 ESPERANÇA, Fr. M. d. Historia Serafica …, op. cit., p. 62.  
44 Ibídem, pp. 62-65. 
45 Ibídem, pp. 65-66. 
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portanto, uma temática exclusiva desta casa franciscana que as clarissas quiseram 

que fosse lembrada, tal como o faziam na igreja antiga. 

 

10.- Painel de São Pedro de Alcântara 

Este painel também não aparece no contrato de 1692 e tem vindo a ser 

identificado como a aparição de Santo António a Santa Teresa. Em momento algum 

da biografia de Santa Teresa é referida a aparição de Santo António, nem existe 

qualquer relação aparente entre os dois santos. Gonçalo Gomes Figueiredo em 2008, 

num trabalho que desenvolveu para a disciplina de Arte Religiosa II, orientado por 

António Filipe Pimentel, avança a identificação de ser São Pedro de Alcântara46. De 

facto, São Pedro de Alcântara fora orientador espiritual, amigo e confidente de Santa 

Teresa de Ávila47, faleceu primeiro que a santa e apareceu-lhe em visões após a sua 

morte48. Nomeadamente a de 18 de Outubro de 1562, no próprio dia da sua morte, 

aparece a Santa Teresa dizendo-lhe que todo o sacrifício que fez em vida está a ser 

recompensado. Este painel celebra a canonização do santo, em 1669 e é influenciado 

pela gravura, do mesmo ano, de Pedro de Villafranca Malagón49.  

 

A MÃO DE OBRA 

 

O novo templo foi vestido com a nobreza de um palácio régio pelas mãos dos 

entalhadores portuenses Domingos Lopes, António Gomes e Domingos Nunes. O 

gosto régio pelas formas tratadísticas foi impresso pelas plantas de Mateus do 

Couto. Contudo, a rigidez do traçado não impediu a agitação das linhas sinuosas da 

talha, conseguindo estabelecer harmoniosa comunhão.   

Concluiu se que a retabulária da igreja foi executada por mão-de-obra 

portuense50. Avançou-se a proveniência do entalhador do retábulo-mor (do qual 

                                                           
46 FIGUEIREDO, G. G. Os retábulos da Igreja de Santa Clara-A-Nova. Trabalho de Arte Religiosa II, 
apresentado à FLUC. Coimbra, 2008, p. 7. 
47 TAVARES, J. C. Dicionário de Santos: hagiológico, iconográfico, de atributos, de artes e profissões, de 
padroados, de compositores, de música religiosa. Porto, Lello & Irmão, 1990, p. 119. 
48 DIAS, M. S. A Imitação de Cristo (Vidas de Santos). Coimbra, G.C. Gráfica de Coimbra, Lda., 2012, p. 
125. 
49 ANDRÉS ORDAX, S. "Iconografia Teresiano-Alcantarina", en: Boletín del Seminario de Estudios de 
Arte y Arqueología, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1982, pp. 301-326. 
50 CARVALHO, A.R. Os Retábulos da Nova Igreja do Mosteiro de Santa Clara em Coimbra. Coimbra, Tese 
de Mestrado em Historia da Arte, Património e Turismo Cultural. Fac. de Letra da Universidade de 
Coimbra, 2015, pp. 125-136. 
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não se conhece contrato), Domingos Lopes, expandindo a área geográfica da sua 

actuação, através da inédita exploração da transcrição dos documentos originais 

(gentilmente cedidos pela Doutora Sílvia Ferreira). Através da análise e comparação 

dos vários autores, veio a verificar-se que o retábulo-mor é da autoria de Domingos 

Lopes do Porto e não o de Lisboa. O conjunto da nave foi confiado a António Gomes 

e Domingos Nunes, como comprova o contrato de 1692, apurando-se que obtiveram 

uma maior escala de execução de painéis figurativos em relevo. Agrupam-se, assim, 

na nova igreja de Santa Clara de Coimbra, modelos ensaiados na mais prestigiada 

escola de talha do país, associada à difusão de ideários nacionais. A fama da escola 

do Porto alastrou-se até Lisboa onde a encomenda régia confiara a empreitada 

coimbrã aos maiores nomes do mercado da talha do seu tempo. 

 

CONCLUSÃO 

 

O ciclo retabular da igreja de Santa Clara-a-Nova reflecte uma campanha 

política (que se alastrou a todo o mosteiro), aliada aos ideários tridentinos que 

proliferavam à luz do seu tempo, traduzindo-se numa aposta de temática litúrgica e 

franciscana, sempre objectivada para uma abordagem que beneficiava a história da 

instituição, sendo o seu objectivo primordial a glorificação da relíquia sagrada do 

corpo da Rainha Santa.  

Enchendo-se de luxo e ouro, a igreja assemelha-se mais a um palácio pela 

majestade da sua decoração, do que a uma igreja mendicante. O interior é encenado 

hierarquicamente e organizado através de um eixo longitudinal, ligando o retábulo-

mor ao retábulo-gémeo (nesse confronto entre a igreja de dentro e a igreja de fora); 

rodeado por dois grandes ciclos iconográficos subjacentes: os litúrgicos (que 

traduzem, nos retábulos colaterais, a comemoração da Eucaristia e que se 

complementam com as representações da santa padroeira do reino e do primeiro 

papa), e os franciscanos (conjugando temática obrigatória com outras da 

preferência da casa, resultando em abordagens únicas e exclusivas para aquela 

igreja). O estudo iconográfico revelou-se essencial para a descoberta da mensagem 

retabular que se destaca no panorama português e, apesar da longevidade do 

mosteiro, ainda encerra enigmas e levanta questões pertinentes à comunidade 

científica. 
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Fig. 2. Portal da igreja de Santa Clara-a-

Nova, 2014. Igreja de Santa Clara-a-Nova, 

Coimbra. Foto: [JPP]. 

Fig. 1. Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, 2014. Igreja de Santa Clara-a-

Nova, Coimbra. Foto: [JPP]. 
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Fig. 3. Panorâmica do interior da igreja do Mosteiro de Santa Clara-a-Nova feita a partir da 

cabeceira, 2014. Igreja de Santa Clara-a-Nova, Coimbra. Foto: Confraria da Rainha Santa Isabel. 

Fig. 4. Esquema da planta e localização dos retábulos na igreja do mosteiro, 2015. Igreja de 

Santa Clara-a-Nova, Coimbra. Foto: Imagem numerada e legendada pelo autor usando foto 

retirada de: S.I.P.A. Mosteiro de Santa Clara-a-Nova / Mosteiro de Santa Isabel / Santuário da 

Rainha Santa Isabel, 2003[consulta: 27-01-2015] - 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=2678. 
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Fig. 5. Painel do retábulo dedicado a S. Luís de 

Tolosa, António Gomes e Domingos Nunes, 

1692. Igreja de Santa Clara-a-Nova, Coimbra. 

Foto: Confraria da Rainha Santa Isabel. 

Fig. 6. Visita do papa Nicolaus V, Paul 

Weerts, 1646. Gravura pertencente ao 

livro Histoire admirable de la vie du pere 

seraphic S. Francois. Foto: SPAETH, P. J. 

Franciscan Engravings & Woodcuts. 

[consulta: 12-06-2015] - 

http://web.sbu.edu/friedsam/scan/. 
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Fig. 7. Painel do retábulo de Santa 

Coleta, António Gomes e Domingos 

Nunes, 1692. Igreja de Santa Clara-

a-Nova, Coimbra. Foto: Confraria da 

Rainha Santa Isabel [CRSI]. 

Fig. 8. Painel do retábulo de São 

Bartolomeu, António Gomes e 

Domingos Nunes, 1692. Igreja de 

Santa Clara-a-Nova, Coimbra. Foto: 

[CRSI]. 


