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INVESTIGAÇÃO, VALORIZAÇÃO 
E ESTRATÉGIAS… 
O projecto de valorização de Santa 
Clara-a-Velha revestiu-se de aspectos 
peculiares que não encontramos em 
intervenções noutros monumentos. 
Da inicial requalificação do acesso 
e percurso de visita à igreja semi-
-alagada, passou-se à descoberta de 
um conjunto monástico de elevado 
valor arquitectónico e artístico, deter-
minando a decisão da manutenção 
do espaço a seco e a construção de 
uma ensecadeira, permitindo tornar 
o ambiente seco. 
O projecto de valorização do antigo 
mosteiro, lançado em 2004, contem-
plou a continuação das escavações 
arqueológicas, a conservação da 
ruína e o arranjo do espaço intra-
-muros da cerca, bem como a concep-
ção de um edifício destinado a alber-
gar o centro interpretativo do sítio.
Pretendeu-se que esta intervenção de 
requalificação resultasse articulada 
de forma eficaz com a realidade física 
do monumento, com a especificida-
de das ruínas, com a existência de 
dispositivos de contenção aquática, 
com o sistema hidrológico da zona e 
que se harmonizasse com a paisagem 
envolvente.
A transversalização de ideias e inte-
resses no âmbito do planeamento 
do território, determinou um cui-
dado particular com a envolvente 
de Santa Clara-a-Velha, pelo que os 
projectos abrangidos pelo Programa 
Pólis foram objecto de discussão 

entre os responsáveis intervenientes, 
pretendendo-se desta forma optimi-
zar recursos, como fossem as aces-
sibilidades, infra-estruturas várias, 
etc., traduzindo a requalificação do 
conjunto monástico numa ideia de 
Projecto de Cidade1, e cuja receptivi-
dade pelos responsáveis autárquicos 
foi bem entendida. A particularidade 
da intervenção arqueológica, realiza-
da em ambiente adverso – húmido, 
e as dificuldades metodológicas sub-
jacentes, determinaram que se esta-
belecessem prioridades no âmbito 
da investigação do sítio, pelo que, e 
concluída a escavação, se iniciaram 
trabalhos de gestão dos acervos reco-
lhidos, de qualidade e quantidade 
assinaláveis. Sabendo que a visibi-
lidade do sítio, a par da sua impor-
tância simbólica e patrimonial, se 
sedimentaria com a divulgação dos 
dados científicos da escavação, enten-
deu-se dar a conhecer os resultados

preliminares da mesma, com uma 
particular preocupação na compo-
nente metodológica2 e da arquitec-
tura3, vindo a ser apresentados, até 
ao momento, diversos trabalhos em 
congressos e revistas da especiali-
dade4.
Considerada a operação suficiente-
mente divulgada em termos gené-
ricos, iniciou-se um processo de 
investigação sectorial, direccionada 
para as colecções dos acervos exu-
mados e inventariados, tendo sido 
desenvolvidos estudos dos vidros, 
das cerâmicas, do material lítico, da 
azulejaria, dos enterramentos, do 
sistema hidráulico, da numismática, 
dos adornos, etc.5. Outras áreas de 
conhecimento foram implementadas, 
em particular no âmbito das arqueo-
ciências6.
A operação de requalificação desen-
volvida pelo então IPPAR no Mos-
teiro de Santa Clara-a-Velha, iniciada 

Valorização do Mosteiro de 
Santa Clara-a-Velha de Coimbra

Coimbra ansiava, há largas décadas, que a velha Igreja do Mosteiro de Santa Clara e as histórias 
que o conjunto encerra, entre mistérios de vivências monásticas, de uma luta desigual com as gentes 
que aqui sobreviveram e as tormentosas águas do Mondego, de uma senhora Rainha de Portugal e 
patrona desta Cidade – Isabel, de uma Inês martirizada cuja dignidade tem vindo a ser recentemen-
te restituída, Coimbra aguardava, dizia, que este objecto patrimonial lhe fosse devolvido.

Contemporaneidade e Passado...
O Sítio devolvido à cidade e ao País

Igreja e claustro do Mosteiro. Devolvido o sítio à cidade...
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no ano de 1995, consubstancia a ideia 
de que as decisões tomadas assumi-
ram um carácter fundamental para a 
actual conjuntura de relação efectiva 
e afectiva com os Públicos. De facto, a 
etapa correspondente à apresentação 
pública deste espaço, acontecida em 
18 de Abril do corrente ano, é visí-
vel com a execução do projecto de 
valorização, da autoria de Alexandre 
Alves Costa e Sérgio Fernandez, o 
qual contemplou a conservação e 
restauro das ruínas – igreja e claus-
tro, escavações arqueológicas, a cons-
trução de um edifício de raiz que 
alberga o Centro Interpretativo de 
Santa Clara-a-Velha, auditório, loja, 
laboratórios, depósitos de materiais, 
espaço pedagógico. Foi igualmente 
executada uma intervenção no âmbi-
to dos arranjos paisagísticos, dos cir-
cuitos de visita, entre outros.  
Esta abrangente investigação, de-
vidamente enquadrada numa das 
importantes fases do projecto de 
valorização do Mosteiro de Santa 
Clara-a-Velha, serviu como suporte 
essencial aos conteúdos do Programa 
Museológico para o sítio7, já em apre-
sentação pública no novo Centro 
Interpretativo e cuja exposição se 
intitula “Freiras e Donas de Santa 
Clara: arqueologia da clausura”. O 
plano8 integrou três unidades físicas 
distintas – espaços do novo edifício 
a construir, uma casa anexa à cerca 
e as ruínas do conjunto monástico. 
No edifício, a exposição organiza-
-se em núcleos distintos: História, 
Arquitectura e Intervenções contem-
porâneas, desdobrando-se o primeiro 

núcleo em quatro bolsas temáticas: 
Fundação, Administração, Devoção 
e Vivências. No que diz respeito 
à ruína, envolve a transmissão da 
leitura, ocupação e articulação dos 
espaços monásticos com as regras da 
clausura. Pretende-se, assim, ilustrar 
as vivências da comunidade monás-
tica nas suas várias componentes, 
a história do próprio edifício, a ar-
queologia do lugar.

O SÍTIO DEVOLVIDO À CIDADE 

E AO PAÍS…

Neste espaço de arquitectura con-
temporânea, concluído em 2008, 
procede-se à conservação, estudo e 
apresentação do espólio arqueológico 
resultante das escavações. Assume-se, 
igualmente, como pólo cultural aberto 
à cidade e às manifestações artísticas. 
O Mosteiro de Santa Clara-a-Velha 
oferece uma área de desfrute público 
de cerca de 28.000m2, que engloba a 
visita à ruína através de amplo espaço 
ao ar livre, e ao centro interpretativo. 
Imagens, sons, palavras e objectos 
traduzem as temáticas subjacentes 
ao projecto museológico: a história do 
sítio, as vivências conventuais e a requa-
lificação do espaço. 
A história do monumento perpassa 
em diversos registos, entre os quais 
dois filmes de autor: De Assis a 
Coimbra: vida e morte de um mos-
teiro desvenda marcos da existência 
de Santa Clara de Coimbra, desde 
a fundação até ao seu abandono, e 
Memorial à Água revela o resgate do 
monumento para a contemporanei-
dade, numa luta contra a presença 

das águas e a fragilidade do território. 
No âmbito desse resgate, foram efec-
tuadas escavações arqueológicas que 
permitiram recuperar um enorme e 
diversificado espólio, que é o esteio 
da exposição dedicada às vivências 
da clausura. Os objectos reunidos 
permitiram constatar que a elite 
social recolhida entre os muros man-
dados levantar pela Rainha, se rode-
ava de objectos requintados, apesar 
dos votos de pobreza e de humildade 
a que as Clarissas se obrigavam. É 
parte deste espólio – raras porcelanas 
e faianças, vidros de fino recorte e 
manufactura, rosários, anéis, brincos 
e outros objectos de uso pessoal – 
associado a peças provenientes de 
Santa Clara, mas à guarda de outras 
instituições, que materializa os gran-
des temas da exposição de sítio já 
visitável.
A estratégia que, ao longo dos anos, 
se construiu para Santa Clara-a-Velha 
só será possível se o sítio for dotado 
de recursos humanos qualificados 
para as muitas valências presentes, 

O eminente estatuto social das donas neste 
Mosteiro é patente no tipo, qualidade e proveni-
ência dos objectos que as rodeiam. Jarra de corpo 
globular e base troncocónica, séc. XVII.
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A componente de investigação arqueológica mar-
cou e determinou todo o Projecto de Valorização 
do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha. Escavação 
da sala B.
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O novo Centro interpretativo do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha.
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entre a investigação e as áreas que 
dela derivam tais como o desenho de 
campo e gabinete, a organização dos 
espólios – que contabilizam largos 
milhares de objectos e fragmentos, 
a inventariação em base de dados, a 
importante e imprescindível área de 
conservação e restauro dos acervos, 
a elaboração de projectos comple-
mentares à musealização do sítio, a 
programação cultural, entre outras.
De facto, há que considerar que o 
sítio foi construído por pessoas e 
para as pessoas. O futuro relativo à 
gestão deste espaço deve ser desde já 
equacionado, de modo a que o con-
ceito de uma intervenção apostada 
em Devolver o sítio à Cidade... na 
sua verdadeira abrangência venha a 
ser autenticamente expressiva, seja 
cumprida. Os equipamentos e infra-
-estruturas com que Santa Clara-a-
-Velha ficou dotada após a conclusão 
da obra devem, por princípio de uti-
lidade pública, ficar disponíveis, fun-
cionais e operativos para que o sítio 
se torne num pólo cultural aberto à 
cidade, ao país e ao mundo, de modo 
que, numa óptica de colaboração com 
instituições nacionais e estrangeiras 
se potencie o desenvolvimento do 
conhecimento científico multidiscipli-
nar que este sítio arqueológico permi-
te (nas áreas da história, arqueologia, 
arqueociências, antropologia, conser-
vação e restauro, história da arte e da 
arquitectura, etc.) e numa perspectiva 
de programação cultural renovada 
direccionada para que a sociedade 
dinamize a difusão e absorção dos 
valores culturais aos cidadãos. 

Consideramos que os resultados obti-
dos, desenhados e estrategicamente 
moldados ao longo destes últimos 
doze anos, decorrido que está cerca 
de um mês após a abertura oficial do 
Santa Clara-a-Velha, ultrapassam as 
nossas expectativas, quer pelo núme-
ro de visitantes contabilizados – cerca 
de 6000, quer pela receptividade rela-
tivamente aos conteúdos apresenta-
dos. Coimbra ampliou, desta forma, 
os recursos patrimoniais de que dis-
põe, capitalizando mais públicos e 
renovando interesses. Consideramos 
que a investigação e o resultados 
publicamente apresentados, a par 
naturalmente da importância do sítio 
nas suas mais variadas componen-
tes – simbólica, patrimonial, urbana 
–  têm permitido criar a visibilidade 
pública e política que faz emergir  a 
intervenção no Mosteiro de Santa 
Clara-a-Velha “(...) como uma das mais 
importantes revelações no quadro da 
arqueologia medieval e da conservação e 
revitalização monumental em Portugal, e 
ao que cremos, na Europa  (...)”9. 
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ARTUR CÔRTE-REAL,
Técnico Assessor da Direcção Regional 
de Cultura do Centro,
Coordenador de Equipa de Projecto 

NOTAS
1 A abertura condicionada ao público, veri-
ficada no dia 18 de Abril de 2009, responde, 
perante a Cidade e os cidadãos em geral, à 
enorme expectativa criada em torno deste 
projecto, sendo expressa na enorme adesão 
de visitantes.
2 Este tema foi aprofundado na Tese de 
Mestrado: CÔRTE-REAL, Artur – Mosteiro 
de Santa Clara-a-Velha. Novos dados para o seu 
conhecimento. Operação arqueológica.1995/1999, 
Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra, 2001.
3 “(...) A investigação desenvolvida sobre a 
história construtiva de Santa Clara-a-Velha, 

em particular da igreja e do claustro, per-
mitiu conhecer o que poderíamos designar 
de idades do mosteiro, isto é, as etapas mais 
marcantes da sua edificação, desde a constru-
ção, no século XIV, até ao seu enterramento e 
abandono (...)” in MACEDO, Francisco Pato 
– Santa Clara-a-Velha, à procura de um mosteiro 
perdido, in Conversas à volta dos conventos, 
Casa do Sul Editora, Évora, 2002, p. 95-108. 
O citado investigador, assistente do Instituto 
de História de Arte da Faculdade de Letras 
da Universidade de Coimbra, ultima a sua 
tese de doutoramento sobre a problemática 
da arquitectura deste conjunto monástico.
4 Foram já publicadas cerca de uma dezena de 
artigos, dos quais sublinho: CÔRTE-REAL, 
Artur. SANTOS, Paulo César & MOURÃO, 
Teresa – Mosteiro de Santa Clara-a-Velha de 
Coimbra. Intervenção arqueológica – 1995-1999, 
in Actas do 3.º Congresso de Arqueologia 
Peninsular, Vol. 7, Porto, ADECAP, 2000, p. 
9-29; CÔRTE-REAL, Artur. MACEDO, Fran-
cisco Pato – Récupération et étude du cloître de 
Sainte Claire l’Ancienne de Coimbra (XVI siècle), 
Révue de l’Art, 2002.
5 Os estudos em curso são da responsabilida-
de científica de: Manuela Almeida Ferreira; 
Francisco Pato Macedo e Miguel Bernardo; 
Catarina Leal; Saul Gomes; Artur Côrte-Real; 
Lígia Inês Gambini; José Mateus e Paula 
Queiroz; Sara Trindade; Sandra Costa; Eugé-
nia Cunha.
6 Contamos com a participação do Centro de 
Investigação de Paleoarqueologia, do IGES-
PAR, com a coordenação de projecto do 
Doutor José Mateus. 
7 O Programa Museológico é da responsabi-
lidade formal do coordenador do projecto do 
Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, sendo coor-
denado pela Dr.ª Lígia Inês Gambini com 
a participação transversal de toda a equipa 
responsável pela investigação em curso. Para 
o efeito foi indigitada uma equipa de traba-
lho com vista à execução do citado programa.
8 Foi elaborado pela Dr.ª Lígia Inês Gambini 
e subsequentemente discutido um esboço de 
programa museológico, o qual mereceu apro-
vação superior, estando em execução interna 
o programa definitivo.
9 PEREIRA, Paulo – Mosteiro de Santa Clara-
-a-Velha. Programa de recuperação, reabilitação, 
restauro e valorização in Património. Balanço 
e Perspectivas – 2000 – 2006”, IPPAR, 2002, 
p. 176.

Maqueta do Projecto de Alexandre Alves Costa e 
Sérgio Fernandez (Atelier 15)
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Zona de recepção de públicos no novo  Centro 
Interpretativo, marcado pela forte afluência de 
visitantes.
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