
Relicário
1300 – 1336
86,5 x 33 cm
MNMC 6034

Relicário
1300 – 1336
53,2 x 20 cm
MNMC 6036

Colar
Séc. XIV e XVII(?)

49,5 cm
MNMC 6037

Bordão
c.1325

107 x 11,7 x 3 cm
Confraria Rainha  

Santa Isabel

Iluminura do “Livro que fala 
da boa vida que fez a Rainha  
de Portugal, Dona Isabel, e de 
seus bons feitos e Milagres em 

sua vida e depois da sua morte”
[1592]

MNMC 2221

CO I M B R A  —  P O R T U G A L

Cruz Processional
1300 – 1336

47,5 x 31,2 cm
MNMC 6035

PORTUGUÊS



RELICÁRIO
A VIRGEM-RELICÁRIO, toda de prata 
delicadamente lavrada e dourada, 
reveste-se de caráter excecional nas 
coleções portuguesas de ourivesa-
ria medieval, em que as esculturas 
de vulto redondo são raras.
Além da beleza da graciosa postura 
e da expressão de contida alegria 
que emana do rosto, esta repre-
sentação da Virgem segurando  
o Menino dá-nos uma ideia fiel  
da moda feminina, em voga na corte, 
na primeira metade do séc. XIV.  
A policromia dos rostos e das mãos 
das esculturas metálicas visava tor-
ná-las mais expressivas e próximas 
dos crentes.
Com 86cm de altura, tem uma di-
mensão, invulgar em ourivesaria, 
que favorece o tratamento realista 
do mais ínfimo pormenor, seja  
nos tecidos das vestes e no cabelo,  
seja no firmal ou nos anéis que  
a adornam.

O colar de granadas é, seguramente,  
um ornato posterior, que enriquece 
mas prejudica a harmonia original. 
Também a pomba que o Menino 
segura corresponde a um acrescen-
to em data incerta.
É curiosa a maneira algo artificial 
– talvez simbólica – como se aparta 
o manto, desenhando uma oval em 
que se inscrevem o peito e o ventre 
da Senhora, bem como o cinto que 
os separa e onde, em esmaltes, se 
repetem alternadamente as armas 
de Portugal e Aragão, as duas pátrias 
de Isabel. O Menino contribui com 
seu gesto, da mão direita, para 
sublinhar a importância do seio 
materno que dá guarida à relíquia.

A CRUZ PROCESSIONAL  combina  
o jaspe sanguíneo com o dourado 
da prata e o azul das pedrarias, 
excelente moldura para o tema 
cristológico representado no 
cruzamento dos braços da cruz. 
De um lado o Calvário, do outro 
Cristo rodeado pelos símbolos  
dos evangelistas.
Em termos formais, esta cruz tem  
a maior importância, pois há porme-
nores na sua estrutura – em especial 
o nó sextavado – que irão influen-
ciar a ourivesaria contemporânea  
e ainda do século seguinte.

RELICÁRIO
O RELICÁRIO DE SANTO LENHO, feito  
de prata e coral, decorado de esmal-
tes coloridos e marcado pelas armas  
dos reinos de Portugal e Aragão,  
é uma peça insólita, sem qualquer 
paralelo quanto à forma e carre-
gada de simbolismo e evocações. 
Nas ligações metálicas pode ler-se 
uma inscrição alusiva à Santíssima 
Trindade. Infelizmente, perderam-
-se as três imagens de um possível 
Calvário que o coroava.
Mantendo a sua forma natural 
atormentada de “árvore marinha”, 
o coral – segundo a mitologia clás-
sica nascido do sangue vertido pela 
cabeça da Medusa, trespassada 
pela espada de Perseu – é símbolo 
de longevidade e, para muitos, 
possuidor de dons profiláticos.  
O barroquismo das suas formas, 
naturalmente apreciado por 
ourives, do séc. XVI ao séc. XVIII, 
estranha-se numa peça medieval, 
mas certo é que ele era, já então, 
muito usado na ourivesaria civil  
e religiosa.

O leão é, desde a Antiguidade, sím - 
bolo de esplendor, justiça, cora-
gem, força tranquila. Não admira 
que sobre um par de leões se erga  
a cruz em aspa, símbolo de humil-
dade, que sustenta a relíquia do 
Santo Lenho. Neste caso, os leões 
em pé ligam-se à crença de que 
dormem de olhos abertos e, por 
isso, são vigilantes guardiães.
Paradoxalmente é uma forma frágil, 
o que explica a necessidade dos 
reforços metálicos que se observam 
e dos quais o ourives tirou partido 
estético. Os esmaltes que orna-
mentam as hastes superiores do 
relicário do Santo Lenho são trans-
lúcidos, uma técnica própria das 
oficinas de Avinhão e Montpellier. COLAR

ALÉM DESTAS PEÇAS  que integraram 
a capela privativa da rainha, há um  
pequeno colar formado por oito 
placas polilobadas, guarnecidas 
de gemas e unidas por cadeias, 
igualmente de ouro, por sua vez 
ornadas de pérolas barrocas. 
Segundo a tradição, esta é a parte 
sobrante de um colar de Santa Isabel 
que, por ter dotes milagreiros,  
foi sendo danificado e diminuído 
por doentes – sobretudo partu-
rientes – ansiosos por um fragmento  
que os protegesse como uma 
relíquia santificada.

As cadeias que unem as placas 
polilobadas do colar parecem  
de fatura muito posterior, a partir 
do séc. XVII, podendo admitir-se 
que, inicialmente, essas placas 
tiveram outra aplicação que não  
a de colar. Para alguns historiadores  
o colar seria o resultado da união 
de vários firmais, da junção de 
vários componentes de um cinto 
ou, ainda, o aproveitamento de 
pedras usadas numa das suas co-
roas. A caracterização laboratorial 
do ouro poderá ajudar a resolver 
o mistério.

BORDÃO
P E Ç A  Q U E  P E R T E N C E U  a Isabel  
de Aragão, mas que não integrava 
inicialmente o Tesouro deixado em 
testamento, o bordão de peregrina 
encontra-se na posse da Confraria 
da Rainha Santa Isabel. 
Após a morte de D. Dinis, em 1325,  
a Rainha Santa empreendeu,  
em julho desse mesmo ano, uma 
peregrinação a Santiago de Com-
postela, levando consigo um dote 
de bens preciosos para doar ao 
santuário. Retribuindo a generosi-
dade desta oferta, o Arcebispo de 
Santiago, D. Berenguer de Landoira, 
presenteou-a com este simbólico 
bordão de peregrina.
Ao longo do processo preliminar  
para futura decisão da sua cano-
nização, o túmulo da Rainha seria 
aberto em 1612, encontrando-se 
junto do seu corpo o bordão.  
A parte inferior do revestimento 
de prata da sua vara de madeira foi 

retirada e, juntamente com a sua  
bolsa de couro, enviada como relí-
quia a Filipe III de Espanha.
O bordão de peregrina é composto 
por um apoio superior em jaspe 
facetado e com a forma em Tau, 
rematado nas extremidades por 
duas cabeças de leão, em prata, 
ligando-se à haste por dois trifólios 
também em prata, vazados e recor-
tados, reforços que terão sido adi-
cionados posteriormente. A com-
prida vara de madeira é revestida 
por tubos de prata com a gravação 
de simbólicas e douradas vieiras, 
alusivas ao Apóstolo Santiago.
No século XVII foi-lhe concebido 
um invólucro em prata e vidro, 
com o formato aproximado de um 
balaústre e rematado por um mos-
truário-resplendor, de maneira  
a resguardar melhor esta preciosa 
relíquia da Rainha Santa.
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Bordão
c.1325

107 x 11,7 x 3 cm
Confraria Rainha  

Santa Isabel

AS PEÇAS CONHECIDAS como Tesouro da Rainha Santa Isabel fizeram 
parte do legado que Dona Isabel, princesa de Aragão e rainha de 
Portugal por casamento com D. Dinis, deixou ao mosteiro que em 
Coimbra fora dedicado a Sta. Clara de Assis e à sua tia-avó, Isabel da 
Hungria. Objetos muito diferentes entre si, mas igualmente precio-
sos, são verdadeiros tesouros recheados de simbologia e enigmas 
ainda não totalmente decifrados. ¶ Desde cedo a rainha é vista 
pela população como Santa. Em 1516, a pedido do Rei D. Manuel I,  
o Papa Leão X concede a beatificação. Contudo, a canonização só 
virá a ocorrer em 1625, pela mão do Papa Urbano VIII. ¶ À Rainha 
de Portugal, Isabel de Aragão, se deve a fundação dos primeiros 
estabelecimentos de assistência particular no país. Por sua inicia-
tiva começaram a ser assistidos os doentes, os velhos, os órfãos, 
os abandonados e as prostitutas. Financiou hospitais, conventos, 
albergues, gafarias, orfanatos e casas de regeneração, fazendo sem-
pre questão de ajudar nas tarefas de apoio aos mais carenciados.  
É com esta rainha que nasce o conceito 
das misericórdias, embora só com Dona 
Leonor se tenham institucionalizado essas 
obras de assistência, nos finais do século XV.

capa

Rainha Santa Isabel
1510 – 1520

38 × 27,8 cm 
Staatliche Museen zu Berlin  
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