
     Rainha Santa Isabel 

 

Natural de Aragão (Saragoça), a  Rainha 

Santa Isabel (1271-1336) foi casada com um dos mais 

importantes reis portugueses: D. Dinis. Foi 

decisiva para manter a estabilidade do país ao impedir o 

confronto militar entre o seu filho D. Afonso (que seria 

mais tarde o rei D. Afonso IV) e o seu marido, que não se 

entendiam sobre quem seria o herdeiro ao trono de 

Portugal. 

A rainha, que ao ficar viúva passou a residir no 

Mosteiro de Santa Clara-a-Velha de Coimbra (espaço que 

foi refundado por ela), é associada a vários milagres, 

sendo o Milagre das Rosas o mais conhecido.  

É  frequentemente designada de Rainha 

Santa. Coimbra, a cidade onde viveu, fez dela a padroeira 

da cidade e, a 4 de julho, o dia do seu falecimento, é 

feriado municipal. Os seus restos mortais encontram-se 
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no Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, em Coimbra. Neste 

espaço é possível ver a exposição que apresenta alguns 

fios de cabelo e objetos da Rainha Santa. A sua mão, que 

se encontra em bom estado, pode ser vista de dois em 

dois anos, no âmbito das festas em sua honra da cidade 

de Coimbra.  

 

Em 16 de julho de 2016, por ocasião dos 500 anos da 

beatificação da rainha, o seu túmulo esteve aberto e a 

sua mão exposta para veneração dos crentes. 

 

Milagre das rosas 

A mulher de D. Dinis, a rainha Santa Isabel, tornou-se 

célebre pela sua imensa bondade. Ocupava o tempo a fazer bem a 

quantos a rodeavam, visitando e tratando doentes, distribuindo 

esmolas pelos pobres. 

Ora, conta a lenda que o rei, já irritado por ela andar 

sempre misturada com mendigos, a proibiu de dar mais esmolas. 

Mas, certo dia, vendo-a sair furtivamente do palácio, foi atrás 

dela e perguntou o que levava escondido por baixo do manto 

Era pão. Mas ela, aflita por ter desobedecido ao rei, 

exclamou: 

- São rosas, Senhor! 

- Rosas, em janeiro?- duvidou ele. 

O pão tinha-se transformado em rosas, tão lindas como 

jamais se viu. 
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