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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Mosteiro de Santa Maria de Coz está situado na União das Freguesias de Cós, Alpedriz e

Montes, no concelho de Alcobaça, distrito de Leiria. É também referenciado como Mosteiro de

Cós, Convento de Cós ou Igreja de Santa Maria de Cós. a informação que recolhemos faz-nos

saber que:

Este cenóbio cisterciense feminino foi fundado no século XIII; assim, por volta de 1241, aparece

documentada, em Cós, uma comunidade de mulheres religiosas na dependência do abade do

Mosteiro de Alcobaça. Sobre a estrutura medieval do complexo monástico não se encontram

vestígios visíveis na estrutura subsistente. Sabemos que, durante o século XVI, o Mosteiro de

Coz teve campanhas de obras de significativa importância, nomeadamente durante o período

em que o cardeal infante D. Henrique foi abade comendatário do Mosteiro de Alcobaça (1538-

1580). Nesta campanha de obras, terão sido terminadas as construções da igreja, do coro, do

claustro e do dormitório. Contudo, a partir da década de 1660, o mosteiro foi sujeito a obras que

o renovaram completamente. Durante o século XVIII, outras campanhas realizadas contribuíram

para a magnanimidade artística deste cenóbio, no âmbito do programa decorativo da arte

barroca.

Após a extinção das Ordens Religiosas, em 1834, o mosteiro foi vandalizado e amputado,

restando, atualmente, apenas a igreja, a sacristia e os anexos, bem como uma parte do corpo

do antigo dormitório das monjas; edifício que apresenta um avançado estado de degradação.

A igreja encontra-se classificada como Imóvel de Interesse Público pelo Decreto n.º 35 443, de 2

de janeiro de 1946. Durante os últimos 50 anos, foram realizadas intervenções de conservação

e restauro na estrutura edificada, bem como no seu património integrado: restauro do cadeiral

do coro das monjas; restauro do teto apainelado, em caixotões, da igreja e do coro; conservação

e restauro do património azulejar e dos altares, incluindo o altar-mor. As intervenções foram

empreendidas pela antiga Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN).

Recentemente foi aberto um procedimento de ampliação da classificação da "Igreja de Santa

Maria de Coz", de forma a incluir a ala (em ruínas) do antigo dormitório, de reclassificação como

monumento nacional, e de redenominação para "Igreja e parte do antigo dormitório e restantes



dependências do Mosteiro de Santa Maria de Coz".

Não obstante as intervenções de conservação e restauro empreendidas pela antiga Direcção-

Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, este magnífico mosteiro da Ordem de Cister,

dotado de atributos artísticos de carácter excecional, mantém parte do edificado subsistente em

ruína. Por conseguinte, a par da igreja, sacristia e anexos em bom estado de conservação,

subsiste o corpo do antigo dormitório em avançado estado de degradação. Os visitantes e a

comunidade deixam transparecer nas atitudes e palavras o desencanto pelo estado de

decaimento daquele conjunto monástico cisterciense; Património que merece, indubitavelmente,

uma intervenção digna do seu relevo histórico-cultural.

Em bom rigor, do conjunto de compromissos e de políticas que integram as grandes opções do

plano do Governo para o período de 2016-2019 destaca-se o investimento na Cultura e, no

Património; especialmente nas suas vertentes de conservação, recuperação, reabilitação,

valorização e divulgação. Ora, para além do valor histórico, artístico e de memória, o Mosteiro

de Santa Maria de Coz constitui igualmente um recurso económico essencial ao

desenvolvimento sustentável do território, como fator de empregabilidade e coesão, em estreita

articulação com as diferentes áreas da economia nacional.

Face ao exposto, vem a signatária, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais

aplicáveis, solicitar, através de V. Exa., ao Senhor Ministro da Cultura as seguintes informações:

Quais as intenções do Ministério da Cultura no âmbito da salvaguarda e intervenção

relativamente ao Mosteiro de Santa Maria de Coz (Alcobaça)?

Qual a calendarização das eventuais intenções do Ministério da Cultura no âmbito da

salvaguarda e intervenção, em relação ao referido mosteiro?

Palácio de São Bento, 27 de fevereiro de 2018

Deputado(a)s

MARGARIDA MARQUES(PS)

ANTÓNIO SALES(PS)

JOSÉ MIGUEL MEDEIROS(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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