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De huidige gevel van het klooster dateert uit de 18e eeuw. De gevel is voorzien van drie portalen met mooie
topgevels/frontons. Op de middelste is het koninklijke wapen aangebracht. Het gebouw bezit nog enkele ruimtes die
voor het kloosterleven gebruikt werden: het voorhof waar de poort van het klooster zich bevond, de 18e eeuwse
kloostergang met een nog bewaard gebleven renaissancistische zuilengalerij, enkele in Manuelijnse kapelletjes
versierd met tegels en het kapittelhuis.
Het hoofdaltaar in de kerk is een bezichtiging waard vanwege het schitterende vergulde houtsnijwerk daterende uit
de late 16e eeuw, dat doet denken aan goudsmeedwerk. Aan de met tegeltableaus beklede wanden hangen doeken
met afbeeldingen uit het leven van de Heilige Joana, dochter van Koning Afonso V.
In het benedenkoor, waar de kloosterlingen de liturgische diensten bijwoonden, bevindt zich de sarcofaag van de
Heilige Joana, een op meesterlijke wijze vervaardigd kunstwerk met fijn ingelegd Italiaans marmer in verschillende
kleuren. Voor de plaatsing van de sarcofaag werd in 1461 goedkeuring verleend middels een pauselijke bul van Paus
Pius II. De sarcofaag wordt omringd door op de muren aangebrachte versieringen in de vorm van houtsnijwerk,
tegels en marmer, onder een gepolychromeerd dak in barokstijl. Verschillende Portugese kunstenaars hebben er aan
gewerkt. Zo is het ontwerp van de hand van de koninklijke architect Manuel Antunes. In 1699 werd in opdracht van
Koning Pedro II met het werk begonnen, maar pas in 1711 werd de as van de prinses er in geplaatst. Ter ere van
haar vindt in de stad Aveiro jaarlijks op 12 mei (een gemeentelijke feestdag), - de dag waarop ze stierf -, een
religieus feest plaats met onder andere een bedevaart naar deze plek en een processie, die hoofdzakelijk liturgisch
van karakter is en waaraan tal van hoflieden, zoals hofdames, ridders, koningskinderen, pages en andere personages
aan deelnemen.
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