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HISTÓRIA
Situado fora de muros a sudoeste da cidade ergue-se este vasto conjunto. A história diz que a 26
de fevereiro de 1535 mudou-se para esta cidade,
instalando-se numa propiedade duada por Juan
de Samano, o convento franciscano de Nossa Senhora dos Anjos, fundado em 1456 pelo capitão
Don Iñigo de Zúñiga em Cidamón. Sem dúvida o
grande benfeitor desta casa foi Frei Bernardo de
Fresneda, que foi confessor de Carlos V conselheiro de Felipe II, Bispo de Cuenca e Córdoba e,
por desejo real, Arcebispo eleito de Zaragoza. No
fim de sua vida dicidiu fundar nesta cidade uma
Igreja e anexou-a para torná-la em seu mausoléu e em Colegio Universitário. A escritura da sua
fundação foi escrita em 1568.
Frei Bernardo faleceu em 1577 quando o local
ainda não estava acabado, sendo que as obras não
finalizaram até 1592.
A Igreja traça planta de nave única dividida em
quatro secções com capelas entre os contrafortes,
transepto suficientemente defenido tanto no interior como no exterior e cabecalho poligonal proveniente de secção recta. O transepto com tecto
abobadado em pedra ângular e um brasão policromado de Frei Bernardo de Fresneda. Aos pés
tem un coro alto que engloba as três primeiras
secções. O pórtico que protege o acesso parece
uma adição do séc. XVII. Dessa época é tambem
a sineira. Este Templo, trabalho de vanguarda,
muito próximo ao Herreriano e que não esquece
no seu reportório decorativo as conhecidas bolas
escuriealenses para arrematar os pequenos contrafortes exteriores.
Foi habitado por frades franciscanos até ao confisco de Mendizábal. Depois dele o conselho municipal conseguiu que a Rainha Isabel II lhe concedeu e este convento soberbo. Sem franciscanos
desde 1835, a igreja foi capacitada para ajudar a
paróquia e nos edificios do complexo, a parte ocidental ficou para casa de beneficiencia, uma escola de rapazes e raparigas e un asilo atendido pelas
Filhas da Caridade. A parte oriental foi habitada
como quartel do regimento de cavalaria Numancia, que em 1883 pretagonizara uma fracassada
revolução republicana contra o Rei Alfonso XII.
Mais tarde essa área abrigou o colegio principal
dos Padres do Coração de Maria, nele se formaram muitos religiosos até 1968. Hoje este complexo abriga na parte ocidental um asilo de idosos,
na oriental a oficina Diocesana de Restauração e
na central uma Pousada de Turismo.
PLANO DA IGREJA

DESCRIÇÃO

1.- Túmulo Funerario

Na igreja domina o transepto, onde foi instalado o túmulo do Fundador Frei Bernardo
de Fresneda, obra de grande qualidade artística. Sobre um alto túmulo de jaspe com paredes lisas, repousa a figura de mármore do
Bispo que esculpida por García de Arredonde
em 1605 é um belo exemplo de escultura romanista. O prelado está vestido com os paramentos episcopais. Na borda de sua capa estão os doze apostolos, no broche a imagen de
San Francisco e na mitra a Anunciação, todos
esculpidos maravillosamente. Apoia a cabeça
em duas almofadas animadas com borlas e
motivos decorativos renascentistas e aos pés
dois anjinhos carregam o seu brasão.

Túmulo Funerario de Frei Bernardo de Fresneda

2.- Retábulo Mor
Dominando toda a prespectiva da igreja ergue-se
o retábulo mor, magnífica obra classicísta realizada em 1605, fruto da intervenção dos melhores artistas da região dessa época. Este rétabulo
calceatense é uma peça mais no contexto da capela-mor porque pela sua arquitectura em pedra
(unica em La Rioja) como pano de fundo cenográfico um trabalho de canteria forma parte de
todo o conjunto. No seu fabrico incorporam-se
cenas em relevo, imagens independentes e pinturas em paineis.
Organizado em dois corpos de três ruas e sotão o
retábulo é articulado por colunas jónicas unidas
a largas pilastras emcaixotadas. A sua rua central
é a mais larga e é aproveitada pora colocar nela a
parte fundamental de toda a iconografia, então
no primeiro corpo aparecem cenas de relevos paisagisticos do lavatório e Última Ceia e acima delas pinturas em painel de São Boaventura e Santo
António de Lisboa. No segundo uma história central em relevo da estigmatização de São Francisco
acompanhadas de pinturas em painel de São Pascual Bailón e São Luis de Tolosa e no sotão um
rebusto grupo da Assunção, com figuras sentadas
de Santo Agustinho e Santo Ambrósio em ambos os lados, um Calvario de três figuras preside
um belo conjunto. Ja o sacrario foi realizado por
Hernando de Murillas, é em si uma monomental
obra de enorme originalidade. O corpo inferior
é composto por cinco corpos, dotadas de colunas corintias que descem em estantes adornadas
com colchetes. No pedastal três relevos: Oração
no Horto, Apresionamento e Queda. No corpo
principal, a porta do sacrário tem un relevo da
Última Ceia, ladeado por dois nichos onde estavam alojadas duas estatuetas de pé que desapareceram e possivelmente representando São Pedro
e São Paulo. Nas ruas mais distantes relevos de
São Roque e Santa Catalina.
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3.- Retábulo de Cristo
Conjunto transferido da capela norte do transepto
da Catedral, hoje ocupado pelo retábulo-mor.
É um retábulo barroco do séc. XVII, obra de Manuel de Puelles, formado por uma bancada que na
sua zona central possui duas portas simulando un
túmulo para acolher a imagem de Cristo reclinado.
O corpo esta formado por três ruas divididas por
colunas salomónicas com uvas e sotão semicircular. Na rua central, Crucifixo de tamanho natural e
por tràs uma pintura representando Jerusalém. Na
rua de lado déreito de quem o olha, Cristo atado
à coluna do flagelo e na da esquerda uma reprodução da escultura da Verónica do séc. XV que se
vê na catedral.
Este conjunto com imagens era o cenário que nas
celebrações da Paixão de Cristo utilizava a Comfraria de la Vera Cruz.
A sua localização na igreja do convento franciscano lembra-nos que foi neste lugar onde essas devoções nasceram embora por séculos tenham passado para a Catedral e hoje elas voltaram ao seu
lugar de origem.

Retábulo de Cristo

4.- Museo
As plataformas e alguma sala do claustro superior
do convento de San Francisco estão habilitadas para
exposições. O visitante pode aproveitar a visão de
peças e colecções que normalmente estão guardadas em estancias privadas.
Destacam-se nesta zona expositiva diversas colecções com temas variados que foram doadas ao patrimonio catedráticoa, bem como a coleção que se
encontra em depósito da artista Teresa Pena. E com
valor próprio e de forma muito destacada voçê pode
contemplar a magnifica coleção de marfins, dividida por duas salas. Uma dedicada a peças de temática
religiosa cristã e outra a peças de temática profana
ou cultos pagãos. Num total de mais de 100 esculturas de marfim, todas de muito valor tanto pelo
material com que foram realizadas como pela sua
antiguidade. Algumas são trabalhadas con detalhes
requintados e outras destacam pelas suas grandes
dimenções. A técnica, procedencia e caracteristicas das mesmas são explicadas em paineis que vão
acompanhando o visitante no percorrer das salas.

Sala de marfim religiosa

FREI BERNARDO
DE FRESNEDA

O Arcebispo Frei Bernardo de Fresneda nasceu na Vila de Fresneda, hoje provincia de
Burgos, no ano de 1510.
Deu aulas no convento franciscano de Nª Sª
dos Anjos en Cidamón,
convento que em 1535
se transferiu para a cidade de Santo Domingo de la Calzada. Foi comissário geral do Conselho de Cruzada e Bispo
de Cuenca e Córdoba- Regeitou a sede de Toledo
e aceitou por desejo especial do Rei a de Zaragora. Quando ia tomar posse da sua nova Sede de
Zaragoza morre no caminho em Santo Domingo
de la Calzada em 21 de dezembro de 1577.
Apreciou a confiança de Felipe II de quem chegou a ser seu confessor. Esteve presente a 20 de
agosto de 1563 no acto da colocação da primeira pedra no El Escorial. Nele devemos ver o primeiro promotor de uma Universidade Riojana
ao fundar um Colegio em Santo Domingo de la
Calzada. A ele se devem igualmente os magnificos trabalhos do mosteiro de San Francisco onde
está sepultado.
No entanto tudo o que Frei Bernardo concedeu
em seu testamento para esta obra encontrou sérios obstáculos desde o principio, má gestão e peculato. Todas estas vicissitudes fizeram diminuir
as disponibilidades económicas do mosterio de
San Francisco para poder fazer frente a obras tão
consideraveis. Capela-mor, retábulo, túmulo, sacristia, claustro, colegio, neles encontramos a explicação para a duração e redução dos trabalhos.
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