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Assunto: Abertura do procedimento de ampliaÉo da classifcaÉo da "lgreja de Santa Maria de
Cós', de foÍma a incluir a ala (anuinada) do antigo dormitório, de reclassiÍicaÉo como
monumento nacional (MN) e dê rêdênominaÉo para "lgreja e partê do antigo dormitório
e restantes dependências do Mosteiro de Santa Maria de Coz".

í. Em referência ao oÍicio acima indicado, e nos teÍmos do artigo 9.o do Decreto-Lei n.o 309/2009, de
23 dê outubro, notifico V. Ex.', de que, por meu despacho de 6.10.2016, exarado sobrê proposta do
Departamento dos Bens CultuÍais, foi determinada a abertura do proc€dimento de ampliação da
classificâÉo da 'lgre.ia de Santa Maria de Cós", de forma a incluir a ala (arruinada) do antigo
doÍmitório, de reclassiÍicaçáo como monumento nacional (MN) e de redenominaÉo para "lgreja de
parte do antigo dormitôrio e reslantes dependências do Mosteiro de Sanla Maria de Coz", na Rua de
Santa Rita, Coz, União das Freguesias de Coz, Alpedriz e Montes, concelho de Alcobaça, distrito de
Leiria.

2. Mais informo V. Ex." de que a área a ampliar está êm vias de classificaçâo, de acordo com o n.o

5 do artigo 25.o da Lei n.o 1072001, de 8 de setembro.

3. A área êm vias de classiÍicação e os bens imóveis localizados na zona geral de proteÉo (50

metÍos contados a partir dos seus limites extemos) ficam abrangidos pelas disposiçôes legais em
vigor, designadamente, os aíigos 32.o,34.o,36.0, 37.o, 42.o,43.o e 45." da referida lei, ê o n.o 2 do
artigo 14.o e o artigo 51.o do referido deüeto-lei.

4. Nos termos do n.o 2 do artigo 'l'l .ô do referido decreto-lei, a câmara municipal do municipio onde se
situe o bem imóvel divulga o ato que decide a abertura do procedimento de classiÍicaÉo no Boletim
Municipal e na respetiva página eletrónica.

Assim, esta direÉo-geral autoÍiza, desde já, que seja estabelecida a hiperligaÉo à sua página
eletrónica (www.patrimoniocrltural.gov.pt), a qual será atualizada (Património / ClassificaÉo de Bens
lmóveis e Fixação de ZEP / Despachos de Aberlura e de Arquivamento/ Ano em curso) na data da
publicaÉo do Anúndo no Diáio da República.

Prla.io N.cion.l d. ajud., 1349-021 Litbo., Portus.l I wrw.p.íióoniocúlrúEl.Pr
t.l,r 1351 213614200 | r.l.: +351 213650800 | F.r: +351 213637047 | êm.i| dgpcedepc.pt

ry

Sue referéncia
Ofo n.o 458

Nossa referência
DBC/DPIMÚUCC

csP'J46734

Pág 'l dê 2



p GOVERNO DE
PORTUGAT

5. O interessado podeÍá reclamar ou interpor recu[so hierárquico do ato que decide a âbertura do
procedimento ampliaÉo, reclassiÍicaÉo e redenominaÉo da classiÍicaçáo, nos termos e condições
estabelecidas no Código do Procedimento Administrativo, sem prejuízo da possibilidade de
impugnaÉo mntenciosa.

com os melhores cumnrimentos, 
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P,^^* A,.*a .t 1
Paula Araújo da Silvy'
Dirêlorâ-GeÍâl /

Anoror: Cópiá do despacho de abertura do procedimento de amptiação da cl6sificaçáo
Plantâ com â delimitaÉo do bem classifcádo e da respetive zona gêral dê píoteção (ZGP) ê de área a amptiaÍ e dâ
respetiva ZGP
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processo n.o: 20151'1146120/CU60 - CS 146734

assunto: Eventual alteração da classificação da lgrejâ de santa Maria de cós, na Rua de santa

Rita, em Coz, União das Freguesias de Coz, Alpedriz e Montes, concelho de Alcobaça,

distrito de Leiria.

1. ENQUADRAMENTO LEGAL

Lêi n," 107/2001, de 8 de sêtêmbro (estabelece as bases da política e do regime de proteção e

valorização do património cultural)1.

Decrêto-Lêi n.o 309/2009, de 23 dê outubro (estabelece o procedimento de classíicação dos bens

imóveis de interesse cultural, bem como o regime jurídico das zonas de proteÇão e do plano de pormenor

de salvaguarda).

i Nomeadamente o disposto no artigo 17.o, Critérios genéricos de aüeciaçáot a) O @tácteí matricial do bem; b) O génio do respectivo
criador; cJ O interesse do bem como testemunho simbólico ou religioso; d,) O interesse do bem como testemunho notável de vivências
ou factos históricos; e, O valor estéüco, técnico ou material inhínseco do bem; , A concepÉo arquitêctónica, urbanísticâ e
paisagisticá; 9) A extensão do bem e o que nela se reÍlete do ponto de vista da memória colectiva; â) A impoítância do bem do ponlo
de vasta dê investigaÉo histórica ou cientiÍic€; , As circunstáncias susceptiveis de acârÍetarem diminuiÉo ou perda da perenidade ou
da integridade do bem, critérios compleínentados pelos valoíes de memóÍia, antiguidade, autenücidade. originalidade, raridade,
singularidade ou exemplaridade elencados no n.o 3 do artigo 2.o da mesma lei.

.irl
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2. ANTECEDENTES

- Em 12.?.2016 deu entrada na DGPC um requerimento de classiÍicação respeitante ao "Mosleiro de Santa

Maria de Coz', elaborado pela Câmara Municipal de Alcobaça. Estando a lgreja de Santa Maria de Cós2

classiíicada como imóvel de interesse público (llP), pelo Decreto n." 35 443, publicado no DG, I Série, n...1,

de 2.01.1946, verifica-se que o molivo da proposta é a ampliação desta classificação, de forma a abranger

a parte ainda existente (ruina) da ala das celas, bem como a sua reclassificação para a categoria de

monumento nacional (MN).

- Por despacho de 18.2.2016 do coordenador da UCC íoi solicitada à signatáÍia a iníormação da proposta,

tendo em vista a tomada de decisão relativamente à aberlura ou arquivamento do procedimento.

A lgreja de Santa Maria de Cós eslá classificada como imóvel de interesse público (llp), pelo Decreto n.o

35 443, publicado no DG, I série, n.o 1, de 2-01-1946. os restantes espaços e edifícios monásticos não
eslão classiÍicados, mas encontram-se abrangidos pela zona geral de proteÉo da igreja.

O coniunto monástico situa-se na área deÍinida como Centro Histórico de Cós no artigo 35.o
(Condicionamentos nos centros históricos) do Plano Diretor Municipal de Alcobaça em vigor3, estando
sujeito, na ausência de plano de pormenor de salvaguarda e valorização, às condicionantes referidas nas
alíneas a,) a g) do n." 2 do mesmo artigo.

Dêparlôtnênlo doi Bên Culturâis
DMsâo do PalÍrmóno lmóvel. Môvel ê lmelenel
L,nidâdê de CooídeneÉo de Classiíicaçôes

'Apesar-de có§ ser a grafia constanle da designação do bem classificado. uülizaremos nesta intormaçáo a Íorma co2, por respeatiar anova grafia utilizada pela cámara Àrunicipal de Alcobaçê. A exceção será feita para as reterênciasã designação oã .fassmcaçao iaexistente, como nesle caso.

3 

-Elaborado 
ao âbrigo do Decreto-Lei n.o 69/90 de 2 de Março, aprovado pela Assembteia Municipal de Alcobaça a 11 de outubro de1996 e ratilicado êtravés da Resolu€o do conselho de Min;stros n.o 1zzi97 de 2s de seteror.o,lror;""aá-nJã,.aã aá nepütica,Isérie-B, n.o 248, de 25 de outubro de 1997.

Pâlácio Na.ionâlda ajud3, l3zt9-021 Lisboa, portugat I www.p.trimoniocutturat.pr
tê1.:+351213614200 | r€1.: +351213650800 | Far:+351213637047 | €mait dtpc@dsp..pt
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- Em 6.4.2016 íoi realizada, pelo Dr. Paulo Martins e pela signatária, uma visita técnica ao imóvel, na qual

também esteve presente o arqueólogo Jorge Figueiredo, da Câmara Municipal de Alcobaça.

- Procedeu-se, no seguimento do despacho acima referido, à instrução da proposla de eventual ampliação

e reclassificação da lgreja de Santa Maria de Cós, sobre a qual cumpre agora iníormar e propor.

3. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA E INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL EM VIGOR

Y
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4. TNSTRUçÃO

Breve memória histórica

Embora a maioria dos aulores situe a fundação

do Mosteiroa de Santa Maria de Coz em 1279,

atribuindo-a a D. Fernando, abade do Mosteiro

de Alcobaça, em cumprimento de uma suposta

vontade expressa no (perdido) testamento do rei

D. Sancho l, documentação datada de 1241

permite reconhecer que a sua existência é

anterior a este anos. O cenóbio (Fig. 1)

destinava-se, segundo os relatos da época, a

receber algumas viúvas devotas que

asseguravam o funcionamento da abadia Fig. 1 - lgreia de Santa Mâria de Coz e âla dos dormitórios
(arruinada).

alcobacence, Íezando a lenda que a escolha do

local para a sua construÉo, a cerca de I km de

Alcobaça, estava relacionada com o curso de água que corre junlo do ediÍício, onde as referidas mulheres
laveriam as vestes dos monges6.

O mosteiro das "sorores' Bernardas, contraparte íeminino da poderosa casa-mãe dentro dos limites dos
coutos de Alcobaça, surgia então de forma distinta das primeiras casas destinadas a monjas, como os
mosteiros de Lorvão ou Celas de Alenquer, que comeÇaram por ser destinados a filhas da alta nobreza (ou

mesmo da casa real, no seguimento das vocações das filhas de D. sencho l), e onde a vivência de
clausura se enquadrava num estatulo jurídico definido. No caso das primeiras monjas de Coz, não só

Pâlá.io Nacional d. Ajuda, 1349-021 Lirboa, Portutat I www.paÍihonioculur.t.pt
tel.: +351 213614200 I tê1.: +351213650800 | Fax:+351213637047 | êmail:dtpc@dtpc.pt
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r. Embora esta comunidade religiosa tenha sido fundada ,unto de uma povoãÉo, corÍespondendo assim mais propriamente à

-d9!!i9ã! 
qe conYenlo, e§colhemos aqui a designação de mosteiro, uma vez que íoi aceite, na sequência da lniormação n.o t-

2015/í69854, de 7.10.2015 (Proposta dâ oRC do Centro para altoraÉo da designação do b€ír imóvel ciassiÍicado como monumento
de interes§e público (MlP), de "Convento de São Cístóváo de Lafões" para "Moateiio de São Cristóvão de Laíões;,1, que os cenobios
de ordens contemplativas serão assim designados.

5 Saul António GOMES, 'Acerca da origem social das monjas cistercienses de Santa Maria de Coz (Alcobaçs) em tempos medievos,,,
in Revista Poduguesa de Hi§ória, t. §xvl12002-2003), pp. 141-160 (vot. 1), p. 143.

6 Pedro Gomes BARBOSA, 'Coz Maior et Minof, in Mário Jorge BARROCA, Carlos A/b efta Ferreira de Atneida - in Memoriam,r:otlo,
1999, vol. l, p. 142 Apud André SANTOS, O Convento de Santa Maria de Côs, Alcoba4;a - lJma proposta de requatiticação,
DissertaÉo de Mestrado em Arquitetura, Coimbra,2014, p.40.
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sabemos que eram originárias de «uma nobreza de mediana importância (...) que procurava integrar-se

dentro do círculo de benfeitores e de beneÍiciados que a Abadia de Alcobaça cultivava>r7, como as

encontramos ocupadas com trabalhos que proporcionam uma certa relaÉo com o exterior, contrariando a

severa reclusão imposta por Cister às suas primeiras proíessas, recebidas pela Ordem com pouca

vontade, e alé com alguma hostilidade.

Naturalmente, a Íundação do Mosteiro de Santa Maria de Coz deve ser entendida no contexto da evoluÉo

das vivências religiosas ao longo do século Xll, muito marcadas p€lo desenvolvimento des ordens

mendicantes e pela sua íntima relaÉo com os centros urbanos, poÍ oposição ao tradicional isolamenlo

monacal. Embora o Capítulo Geral de Cister de 1228 tivessê determinado a recusa de novos mosleiros

femininos (mas igualmente a aceiteção dos iá existentes), as obediências regionais viam-se diante de

outras realidadess, que no caso de Coz parecem derivar também de um certo sentido prático. As primeiras

(poucas) monias aqui recebidas seriam provenienles de uma pequena nobreza estabelecida em torno dos

burgos, sem grandes senhorios rurais, embora a maioria detivesse «razoáveis títulos patrimoniais na

Estremadura»e.

Embora os monarcas D. Dinis, D. Pedro lê D. Fernando tenham tomado o mosteiro sob a sua proteÉo, o

número de monjas e proíessas manteve-se modesto até ao século XVl, não parecendo ultrapassar nunca a

«dezena a dezena e meia». Mesmo assim, a documentagão existente demonstra que o conjunto monástico

incluía, entre os séculos Xlll e XV, capela, celeiro, sacristia, cerca, portaria, cámara da abadessa e

parlatório10, sendo evidente que detinha grande impacto na povoaçâo que se desenvolvia à sua sombra.

O ponto de viragem na vida da pequena comunidade religiosa deu-se no século XVl, mais propriamente c
'153011, quando o mosteiro Íoi finalmente reconhecido pela Ordem de Cister, e o Cardeal lníante D

7 sautAntónio GoMEs, op. cit.,9.151.

â Que, e apesar de tudo, fizeÍam do século Xlll (o peÍiodo de mâior expansâo do Cister Íeminino» na Europa. CÍ.. Luís Migusl iúalva
de Jesus RÊPAS. 'OE Mosteiros Cistercienses Femininos em Portugal: a Herança Medieval. Fundaçôes e Fundadorôs", in tl. tsaOet
ViÍorcos MARINAS, M' Dolores Campos SANCHEZBOROONA [coord.], Fundadores, Fundaciones y Espacios do Vida Conwdual.
Nuevas Nodaciones al Monacato Feminino, Leon, 2005, p. 76.

I ldem, p. '159.

'0Cristina Maria André de Pina SOUSA, Saul António GOMES, lntinidade e Encanto - O Mosteiro C,btercrbrso de SE/nta Matia de
Cós, Leiria, 1998, p. 76.

" Dom Maur COCHÊRIL, ?bâdias CisleÍcienses Portuguesas", in Lusitania Sacia,1.. Série, tomo 4 (1959), p. '!09.

P.lácio Nacionaldâ Aiuda, 1349-021 Li!boa, Portutal I www.paúimoniocultur.l.pt
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AÍonso1z, abade de Alcobaça, o elevou a abadia regular. Por esta altura, as ediíicações medievais já
haviam soírido pelo menos uma grande intervenção, datada de 1519-27, da qual o vestígio mais notável é
o portal manuelino alualmente situado no extremo nascente do coro da igreja, proveniente de outra
localização (desconhecida). A estas obras, concluídas pelo Cardeal D. Henrique numa segunda câmpanha
terminada em í562, seguiu-se a grande empreitada da segunda metade do seculo XVll, da qual resultaram
a igreja atual, em localização distinta da anterior, e a moderna feição do claustro e dos dormilórios.

Se a intervenção quinhentista revelava iá o crescente interesse pelo cenóbio, a quase total remodelação de
c. 1660 marcou o período áureo da comunidade religiosa de Coz, que decorreu entre os séculos XVll e
XVlll, a par do que então acontecia na maior parte das abadias cisteÍcienses portuguesas, crescentemente
independenles em relação à cesa-mãe, e alvo de muitos investimentos. Em 1721, a diminuta congregação
medieval crescera para cerca de 120 religiosas; em 17gl contavam-se 106 celas, o mesmo número de
lugares do cadeiral do coro13.

No entanto, as últimas décadas de Setecentos âssistiram à desagregação progressiva da comunidade. O
primeiro golpe foi dado pelo Terramoto de 1755, cujos efeitos nas estruturas obrigaram as monjas a
abandonarem a clausurâ; o golpe final resultou da extinção, em 1834, das Ordens Religiosas, que deixou o
Mosteiro de santa Maria de coz, bem como quase todos os cenóbios e templos do país, à mercê do saque
generalizado e da ocupaÉo desordenada. Os ómodos monásticos, então alienados, foram utilizados
como adegas ou celeiros, as alas de dormitórios serviram de habitaÉo, os antigos espaços claustrais
Íoram transformados em pocilgas e galinheiros, e no exlerior fizeram-se hortas e quintais, apoiados por
conslruções desqualiÍicedas que se encostavam aos ediíícios principais. A cerca «íoi rompida, pouco
restando das suas marcas que não seja, hoje em dia, a memória do traÇado sugerida por algumas estradas
envolventes No entanto, a sua maior destruição terá sido causada pela utilização deste mosteiro como
pedreira barata, de Íornecimento das construções locais»1a, daÍ resultando o avançadíssimo estado de
degradação das estruturas ainda visíveis.

" Que recebeu o título de cardeal em í517, aos I anos de idade, e apenas aüngiu a maioridade êm1527, quando as obÍasmanuelinas de coz estariam a leminar, sendo ponanto pouco pÍovável que se tenhê inÉressado pessoalmenl" p"tolnãrt"iro.
r3 Cristinâ Maíia André de Pina SOUSA, SaulAntónio GOMES, í998. p. i02.

" André SANTOS, 2014, p. 106. CÍr. Cristina Maria André de pina SOUSA, SautAntónio GOMES, 1998, p. 171.

Palácio N.cioôal da Ajuda, 1349-021 Lisboa, Po(utat I www.patrimoniocuhurât.pr
tê1.:+351213614200 | r€t : +3512136s0a0o I Far: +351213637047 | €ma,t:d!pc@dgpc.pl
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Enquadramento socio-urbaníslico

'" Coníorme indicado no Roquoimento iniciat do proçedimênto de classilicaçÁo de óens rimóveis constiante da proposta de
classifi câÇáo camarária.

i6 CÍistina Maria André de Pina SOUSA, SaulAnlónio GOMES, 1998, p.21. No século Xlll, os monges de Alcobaça utilizavam o
porto da Pederneira para exportaçâo de sal, e apesar dos problemas de assoreamento desta barra se êncontraíem bem
documentados desde a centúria seguinte, a importáncia económica desta barra pÍolongou-se até ao século XV. A partií
desta data o seu declinio íoi rápido, devido ao intenso assoreameôto resultante da erpansão da agricultura, e consequenle
desmalação e erosâo do solo em toda a área dominada pelo Mosteiro de Alcobaça, e em íinais do século XVI o porto
deixou de ser utilizado.'

" tdeín, p.27.

Palá.io Nacional da Ajuda, 1349-021 Lisboa, Po(utal I www.patíimoôiocultuíal.pl
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Quanto à igreja, o Íacto de ter servido de paroquial evitou males maiores, mas em meados do século XX

registava-se o mau estado geral de tetos e paredes, que ao longo das décadas de 60 e 70 veio a causar a

perda de diverso mobiliário, talha e azulejos, principalmente devido a infiltraçÕes de água. No entanto,

subsequenles campanhas de restauro e consolidação de elementos arquitelónicos e artísticos (estando

outras previstas, de forma Íaseada), têm vindo a devolver ao templo a dignidade original, e a Câmara

Municipal de Alcobaça considera o estado geral do interior como sendo muito bom1s, apesar de reconhecer

a necessidade premente de intervenção nas coberluras.

A pequena vila de Coz, no concelho de Alcobaça, é uma povoação de remota origem, anterior à

colonização promovida por D. Afonso Henriques através da doação deste têrritório a Bernardo de Claraval

e à Ordem de Cister, em 1 153. O movimentado porto da Lagoa da Pederneira manteve Coz, ao longo da

época medieval e moderna, como um local de passagem obrigatório para gente e mercadoriaslG, tal como

acontecera durante a ocupação romana e épocas posteriores, nomeadamenle no período visigótico.

Mas, se este contexto terá estado na origem da Íundação do mosteiro cisterciense em Coz, também é

verdade que o maior fator de desenvolvimento do local a partir do seculo Xlll Íoi a presença desta

comunidade que, conforme o habitual nos cenóbios desta ordem, se estabeleceu como grande estrutura

económica a nível local, contribuindo para dinamizar o território do ponto de vista produtivo, comercial,

social e urbanístico. Quase todos os terrenos que rodeevam o mosteiro pertenciem às religiosâs, que os

arrendavam para exploração, absorvendo ainda, tanto diretamente como através da sua ÍelaÇão com a

casa-mâe de Alcobaça, grande parte da produÉo alimentar e têxtil17.
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A própria cerca monástica acabou, como seria de esperar, por moldar a estrutura uíbana do povoado (Fig.

2). A povoação de coz estrutura-se em função de dois eixos principais, a Rua Detrás, ou Rua de cima, e a
Rua Direita (hoje, respetivamente, Rua das Monjas de cister e Rua proÍ. José dos santos Teodoro), que

?*"-
3

5

4

2

.6
§%

1

,%

Flg. 2 - Estrutura uôana de Coz em lorno do Mosteiro de Santa Maria.

1 - Rua Detrás ou Rua de Cima (atual Rua das Monjas de Cisler)

2 - Rua Direita (atualRua Proí. José dos Santos Teodoro)

3 - Rua de Santa Rita

4 - Rua do Celeiro

5 - Rua Aíonso Barbosa

se desenvolvem paralelamente, no sentido norte-sul. A antiga Rua Detrás, de traçado mais irregular, sêria
a artéria mais anliga, onde estava siluada a velha capela da Misericórdia, depois transformada em igreja

matriz, da invocação de Santa Eufémia. Só mais tarde terá surgido a Rua Direita, conduzindo à portaria do

P.lácio Na.ionâl dô Ajuda, 1349-021 Lisboa, portutôl 
I www.patíimoniocultuíât.pt
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mosteiro. A sua continuaçáo, já diante da írontaria da lgreja de Santa Maria de Coz, é a Rua de Sânta Rita,

que conduz à capela do mesmo nome, no alto da colina que se levanta a norte do conjunto monástico. O

alinhamento deste último eixo terá sido deíinido, num percurso de sensivelmente 60 metros, pelo muro da

cerca do mosteiro, a cujo portal nobre, já desaparecido, se acederia pela Rua do Celeiro, antigo

prolongamento da Rua Detrás. A Rua Afonso Barbosa, que corre a sul do adro da igreja, é de origem

recente (século XX)18.

A norte da povoaÉo, correndo aos pés da

igreja (Fig. 3), «encontra-se um dos

elementos que melhor catacletizam a

paisagem cisterciense, a água. Com o

nome de rio Coz, em alguns documentos

lambém mencionado como rio Lagos, é

cruzado na rua de Santa Rita por ponte, já

mencionada em documentos no séc.

XVlll. O percurso da linha de água viria a

ser alterado em 1764»1s.

Dêscrição arquitêtónica
Fig. 3 - Rio Coz, diante da câbec€ira da igÍeja.

O mosteiro quinhentista

Em 15'19 a abadessa de Coz requere a presença de Vasco de Pina, vedor e adminislrador das obras e

rendas de Alcobaça, e de João de Castilho, mestre{e-obras do mesmo, para que avaliassem da pobreza

da igreja e dependências monáslicas. A grande intervenção que se seguiu, composta por uma primeira

campanha manuelina e por uma segunda, já da décÂda de 60, de gosto maneiriste, transformou o pequeno

cenóbio medieval num imponente conjunto arquitetónico, integrando igreja, clauslro, dormitórios, Sala do

Capítulo, e todas as restantes dependências de um grande mosleiro - incluindo a "Cesa da Grade"

" Para mais inÍorÍnaÇões sobre a origem da estíulura uóana de Coz, cfr. Cristina L,laía André de Pina SOUSA, Saul António
GOMES, 1998, pp.30-34.

I André sANTos. 2014. p. 22.
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(locutório), conforme descrição, datada de 1780, de Frei Manuel de Figueiredo20, cronista dos cistercienses

em Portugal, e a Casa da Roda, alravés da qual as monjas podiam trocar bens com o exterior.

Destas construçÕes, quase totalmente obliteradas pela obra da

segunda metade do século XVll, resta, antes de mais, o
notável portal manuelino alualmente colocado no coro da igreja

(Fig. 4); pouco mais é possível identiíicar das campanhas

atribuídas aos cardeais D. Afonso e D. Henrique.

Ainda segundo a descrição de Frei Manuel de Figueiredo, a

igreia estaria situada a sul da atual, «aonde hoje está a

Capella de Nossa Senhora do Carmo». Um troço de muro, ou

coluna, no interior da torre sineira, e um antigo cunhal ou

pilastra, este siluado na casa do órgão, ambos identmcados

em campanhas de restauro da DGEMN, «poderão

corresponder, respetivamente, ao cunhal nordeste da capela-

mor e ao cunhal noroeste do corpo da nave da igreja. O limite

poente da igreja seguia (...) a orientaÉo do atual corpo do

dormitório em ruÍnas>»21, ainda que tal teoria implique uma

orientaÉo da capela-mor que contraria a regra cislerciense ad

orientem.

Fig. 4 - Portal manuelino recolocado no coro das
monjas.

Por esla razão, que não é de menor importância, Ana Margarida Martinho defende que a igreja
quinhentista, cânonicamente orientada a nascente, seria ligada às dependências monásticas a poente,

através do coro, fazendo-se a entreda dos fiéis na igreja através do seu alçado norte, onde â autora coloca
o já reíerido portal manuelino22. Nesta fase, realçamos a ausência de testemunhos aÍqueológicos que
provem cabalmente a primeira hipótese, ou reÍorcem a possibilidade da segunda.

?0 ln Crisüna Mariã André de Pina SOUSA, Sâul António GOMES, í998, p. 93.

" André SANTOS.2014, p. 66. CÍr. Cristina Maria André de pina SOUSA, SautAntónio C,OMES, 1998, p. 93.

" Ana Margarida Louro MARTINHO, MosteiÍo do Santa Maia de Cós (Alcobaçê). Contributos para a sua Conservação e Vatoizaçáo.
Leiria,2011, p.67.
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As obras do século XVll

O importante estaleiro que Íuncionara em torno de Santa Maria de Coz ao longo do século XVI reativou-se

na segunda metade da centúria seguinte, contribuindo seguramente para dar mais dinemismo à economia

local. A cabeceira da nova igreja começava a levantar-se em 1669, Íinalizando-se a cobertura da nave e o

portal em 1671, a mesma dala na qual se erguia o claustro novo, que passaria a conviver com o claustro

henriquino, ou «claustro velho», de sobrado, «coberto por alpendre cujo entablamento assenlaria em

colunas de fustes lisos»23. Ambos se desenvolveriam a nascente da ala dos dormitórios2a, levanlada, ao

que tudo indicâ, no mesmo espaço do corpo quinhentista equivalente, e que corresponderia à ala nascente

do claustro.

A igreja nova volta-se para o terreiro

formado pelo corpo da nave, pela ala dos

dormitórios e pela cerca do mosteiro (Fig.

5). Este espaço, onde se fazia, a partir de

1665, a Íeira de Santa Euíémia, seria

acessível através de um portão

possivelmente rasgado na cerca a sul, de

forma a dar igualmente enlrada para a

portaria.

Fig. 5 - Aspeto do terêiro diante da igreja e da Íachada poente dos
dormitórios.

'?3 Cristina Maria André de Pina SOUSA. SaulAntónio GOMES. 1998, p. 94.

'?i Esta reconstruÉo do @njunlo conventual é aquela proposta por Cristina Maria André de Pina Sousa e SaulAntónio Gome§ (1998).

Palácio Nacionôlda Ajudâ, 1349,021 tisboa, Poriutal I www.pât.imonioculrurat.pt
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Esta ala dos dormitórios, hoje arruinada e muito adulterada pelas utilizaçÕes posteriores, prolongar-se-ia

até à portaria principal, sobre alpendÍe rasgado por três arcos redondos (correspondendo por sua vez à ala

sul do claustÍo velho). Esta inÍormação, bem como a indicação de que o corpo das celas tinha três pisos

(dos quais só restam dois), é-nos dada por Frei Manuel de Figueiredo, e comprovada, no último caso, pela

observação das estruturas visíveis.

As dependências principais (refeitório,

cozinha e Sala do Capítulo) ficariam

situadas nas alas sul e poente.
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As restantes estruluras do complexo distribuir-se-iam em redor, ocupando áreas que hoje conespondem a
eixos viários, caminhos, edifícios e logradouros particulares (Fig. 6).

-\

{f,

)r:t
Fig.6-ldentificaçáod
Cristina Máiia André de

e_estruturas convenruais distribuídas pelo atual agromeEdo urbano de coz. pranta baseada na propostá de
Pina Sousâ e SaulAntónio Gomes (1998), em Anàré Santos, 2014, p. 9j.

A - lgreja de Santa MaÍia de Coz
B - Ala dos dormitórios
C - Portal de acesso a habiüaÉes de apoio (?)

A Rua do Celeiro (ver Fig. 2) recorda, no seu nome, o celeiro das

monjas cistercienses, que funcionâria no grande edíício em pedra que

se ergue numa pequena colina a sul do mosteiro (Fig. Z),

convenientemenle situado no exterior da cerca, e junto do qual ainda

existe, no pátio interior de uma propriedade, outra estrutura que lem

sido identiíicada como igualmente pertencente ao cenóbio.

Deste lado da cerca, e possivelmente paralelo à fachada sul da igreJa,

levantar-se-ia em tempos o «principio de hum novo dormitorio com

quatro cellas em dois andares que mandou íazer o Geral Frei Manoel
Fig. 7 - EdiÍicio tmdicjonatmente
identificado como o celeiro das monjas
de Cós.

t
f
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D - Celeiro (?)
E - Capela dê Monsenate
F - Fonle
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Mendonça em 1776», e onde ficariam «as cazas da rezidencia dos Padres, que são modernas, e tem

acomodações muito bastantes para os qualro Religiozos, que tem rexidido aqui que são €sa da entrada,

Cella do Padre com Camera, refeitorio, Cozinha, Dispensa, e na parte Superior huma chamada Torre para

acomodaçoens de Criados; todas em hum pé direito de altura desproporcionado à grandeza das Cazas»z5.

Na Rua de Santa Rita, do lado de íora

da cerca, existe ainda hoje um portal

antigo que poderia dar acesso a outras

eslruluras de apoio ao mosteiro (Fig.

8).

Dentro dos limites da cerca monástica,

ainda hoje parcialmenle reconhecivel

na delimitação de propriedades (Fig.

9), encontrar-se-iam «varias Jrmidas e

Cappellas», incluindo «hum Monte

chamado Montserrat; Sercado de

Muro, e no me)ro delle huma admiravel

jrmida de Nossa Senhora, da

Jnvocaçêm do mesmo Monte, muyto

bem ornada, e juncto a ella há outras

mais jrmidas, pequenas a Jmitaçem do

proprio Monsserrate»26. Segundo

Cristina Sousa e Saul António Gomes,

este monte localiza-se a nascente do

mosteiro, sendo hoje propriedade

particular, e no local da «admirável»

capela que o coroava está uma

vivenda moderna.

'5 Cristina Maía André de Pina SOUSA, SaulAntónio GOMES, 1998, p. 163

à ldem.

Fig. 8 - Poíal nobre situado na Rua de Santa Rita, diante do leÍÍeiÍo do
mosteiro.

Fig. 9 - lgÍeia e pade da antiga cerca do Mosteiro de Santa Maria de Coz (íoto
P. Í\,la rtins).
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Ouanto a «huma Singular íonte de que bebe o Convento», esta é ainda hoje identffiúvel em terrenos
privados; seria um dos vários ponlos de captação de água que abasteceriam o complexo, porventura

aquele de maior relevância arquiletónica.

À igreja, orientada a poente, tem âdossado, a norte, o corpo da sacristia e salas anexas, que comunicam

com um pátio a eixo. A sul, o corpo perpendicular dos dormitórios é antecedido por portaria encimada pela

lorre sineira (Fig. 10).

I
A - Capela{or
B - Nave
C - C,oro das monjas
O - Sacristia e salas anexas
E - Páüo
F - Portaria e tone sineira
G - Doímitórios
H - Teneiro

--\
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O complexo monacal na atualidade

/ 7/

Fig. 10 - Mosteiro de Santa Maria de Coz
na atualidade
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A igreja

Por via da sua utilização como paroquial, a antiga igreja e a sacristia e salas anexas são os únicos

elementos conservados do antigo coniunto

monástico. O templo Íoi, como já vimos,

erguido entre 1669 e 1671, e nos enos

seguintes, até cerca de 1716, concluiu-se a

campanha decorativa barÍoca que dotou a

igreja e seus anexos de altares de telha

dourada, revestimentos azuleiares e pinlura.

O exterior, muito austero, revela um corpo

longitudinal muito alongado pelo coro das

monjas (Fig. 1 1). Embora a capela-mor seja

mais estreita do que a nave, só a partir do

seu segundo tramo é que a cabeceira Fig. 1 I - Cabeceira e íaôada norte da igreia.

diminui em largura. A abside, contraforteda

nos cunhais, é rasgada por uma pequena

janela a eixo do frontão triangular, de remate em cruz. No topo dos conlraforles voltados pare o terreiro

existem nichos em arco redondo, com baldaquinos de concha, abrigando as estátuas de São Bento e São

BeÍnardo sobre lápides epigraíadas (Fig. 12).

EE EEE trí .l
=i
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Fig. 12 - Baldaquinos no topo dos contraíortes
dâ Íachada sulda cabeceira-

:,: t:..
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Fig. 13 - Àç3do sul da igr€Ja (DGEMN - AÍquivo SIPA).
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A sul, sobre a quarta janela, abre-se o portal de acesso à nave

da igreja (Fig. 1a), de verga reta, enquadrado por arquitrave

sobre pilastras, e encimado por frontão triangular interrompido

com brasão real emoldurado por cartela de volutas e a dâta de

í671 inscrita no lintel. À dlreita levantam-se os corpos da

Porlâria, com pequena porta, e da torre, com cinco registos

separados por frisos, exibindo o relógio no quarto registo, sob

as sineiras.

A austeridade do

exterior contrasta

com a decoração

banoca do interior,

distribuída pela

nave única que se

articula com a

capela-mor, meis

elevada (Fig. 15),

e com o coro.

A nave, coberta poÍ teto em falsa abóbada de berço revestida

por caixotôes de madeira pintados com motivos heráldicos,

alegorias e emblemas sacros, é separada visualmenle do coro

Fig. '14 - Aspelo do portal píncjpal da igreja, da
toíe sineira e do início do corpo dos dormitórios.

I
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A nave é vazada por janelas de verga rela nos panos longitudinais, cinco no pano norte e quatro no pano

sul, sendo o coro lambém lluminado por cinco janelas no pano norte, e apenas três no pano sul,.iá que o
corpo dos dormitórios corta as restantes (Fig. í3).

Ainda a norte, entre a nave e o coro, rasga-se um janelão retangulaÍ em posição mais elevada, marcando o

tramo (com passadiço interior) que divide o interior da igreja nos dois espaços referidos. Sob as janelas

corre o corpo da sacristia e salas anexas, com sete.ianelas de verga reta de várias dimensôes e em planos

distintos.
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Fig. 15 - Asp€to da nave e câpela-mor.
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por um grande arco em asa de cesto, totalmenle preenchido por grade, e encimado por passadiço com

balaustrada alta, igualmente engradada (Fig. '16).

Os altares do lado do Evangelho exibem, sucêssivamente,

uma Árvore de Jessé em talha dourada, uma tela de Josefa

de Óbidos representando as Almas do Purgatório (Fig. 17) e

um retábulo arquitetónico, e os do lado da Epístola incluem

um retábulo de talha barroco, um retábulo de talha maneirista

com molduras com cenas da vida de São João Baptista, e um

altar com imagem de Nossa Senhora de Fátima ladeada por

Fig. 17 - Alta. das Almas e tela de Josefa de Óbido§

'7 http://www. m onumentos. pt.

Fig. 16 - Aspeto da nave e do arco e passadiço
antecedendo o coro das monjas (íoto P. MaÍtins).
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Os muros são animados por silhares de azulejo de padrão

azuis e brancos, enquadrando relábulos de talha dourada,

maneiristas e barrocos (da 1." fase do estilo nacional, e de

transiÉo para a 2." fase), «empregando nichos com imagens

entÍe colunas pseudo-salomónicas em que se conjuga

decoração de parras e cachos de uvas com folhas de acanto

e possuindo raios de talha a unir as arquivoltas que, no

entanto, não são torsas»27.
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A capela-mor (Fig. 18), acessível por dois degraus, e

anlecedida por arco triuníal decorado com saneía polícroma

onde dois anjos tenentes guardam um escudo partido com

armas reais e dos cistercienses, é constituída por um tramo

pouco profundo, mais estreito que a nave, inteiramenle

revestido por um lambril e por painéis de talha dourada

emoldurando telas, nas paredes (alusivas à vida de São

Bernardo), e pinturas sobre tábua no teto (cenas eucarísticâs).

O revestimenlo de talha culmina no retábulo-mor, constituído

por uma larga base com duas porlas de acesso à lribuna,

sendo esta flanqueada por possentes colunas pseudo-

salomónicas duplas, com parras e cachos de uvas, cada par

mediado por um nicho com as imagens de São Bento e São

Bernardo sobre mísules. O remate é em erquivoltas lisas. A

tribuna exibe um conjunto êscultórico representando a Sagrada

Família durante a Fuga para o Egipto, e o trono, defendido por

balaustrada, é ornado com imagem da Virgem.
Fig. 18 - Aspeto da capela e retábulo-mor_
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quatro molduras, estando duas vazias e duas com representações de São Bernardo e Santa Lutegarda.

Fig. 19 - Aspeto do coro das monjas.

Do lado oposto, o coro está revestido por azulejos de padrão azuis
e brancos, aos quais se encosta o magnífico cedeiral (Fig. l9).
Como já vimos, ao centro da paredê nascente, a eixo com o altar_

mor, enconlra-se um portal quinhentista de cantaria (entaipado),

em arco polilobado, ornado com grutescos, motivos vegelalistas e

heráldica. Abrem-se, a sul, uma porta para as dependênciâs

conventuais, entaipada, encimada pela tribuna do órgão, e a norle
o acesso à sacristia.

Na sacristia, as paredes encontÍam-se revestidas por painéis de

azulejos figurativos com episódios da vida de São Bernardo (Fig.

20), existindo ainda vestígios de pinturas murais.
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Fig. 20 - Aspetos da sacri§tia, com revestimento azulejar e vestigios de pinturas murais (Íotos P. Lrartins).

As dependências conventuais

A sul da portaria e da torre sineira desenvolve-se o corpo do Dormitório (Fig. 21), do qual resta o primeiro

troço dos dois registos que se conservaram até à atualidade, rasgado no Piso téneo por dois pequenos

óculos elípticos e uma .ianela em arco pleno, e no piso superioÍ por janelas de moldura retângular Segue-se

a árca afiUinada, rasgada ao nível do soto por vãos de porta em verga reta e por algumas frestas

praticamente informes, e no andar das celas por vãos de janela retangulares. As celas, voltadas a poente e

nascenle, distribuem-se ao longo de um corredor abobadado em berço.
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Fig. 21 - Aspetos da ala dos dormitórios (alçados poente, sul e nascentê), do piso superioí e das dependências térÍeas.

I
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O estado de ruina deste corpo, bem

como de todas as estruturas

monacais, é por demais óbvio, e

dispensa mais explicaçÕes. Nada,

resta das alas e claustros a

nascente deste dormitório, e no seu

luger levantam-se hoie diversas

construções espúrias, erguidas

pelos particulares que, ao longo de

muilas décadas, ocuparam estes

espaços e daqui retiraram cantarias

e materiais de construção (fig. 22).

O que resta do coniunto monáslico Fig. 22 - ConstÍuÉes abaÍiacadas encostadas ao coro da igreja (e§paço dos

Íoi desarticulado da totalidade da anügos clsustros)

cerce, quer por desanexação dos

terrenos, quer pelo rasgamento de novos caminhos e eixos viários (Fig. 23).

Fig. 23 - Beco do convento, separando o terÍeiro a nascentê dos antigos t€nenos da cercâ do mosteiro, e Rua Aíonso Barbosa' entre o

lim'ite sul da cerca e a zona onde se ergue o ediíicjo que seria o anligo cêleiro das monias

A Câmara Municipal de Alcobaça tem vindo a demolir parte das construções que desvirtuaram o espaço,

prosseguindo um plano de salvaguarda e valorização do conjunto, que conlinua e decorrer e do qual iá

resultou a redeÍiniÉo do terreiro de acesso à igrela, e que «devolveu (...) monumentalidade eos elementos

conservados em cota positiva, enriqueceu o enquadramento paisagístico do monumento e libertou áreas

P.lácio Nâcionalda Ajudã, 1349_021 Lieboa, Poítulal I www paÚimonio'ultuíal pt
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de interesse arqueológico em cotas negalivas»28. lsto mesmo se torna evidente do cotejo do estado atual

do terreiro da igreja com as imagens anteriores a esta intervenção (Fig. 2a).

Fig. 24 - Aspeto do teneiro de acesso à igreja e ata dos dormitórios antes das demoliçôes dê 2013_201S
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5. PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOBAçA

A pÍoposta camarária, visa, como já íoi dito, a ampliação da classificação da igreja, de forma a abranger a

paÍte ainda existente (ruína) da ala das celas, bem como a reclassificação do coniunto na categoria de

monumento nacional (MN). Esta proposta assenta na relaÉo entre a igre.ia, cujo valor patrimonial é

inquestionável, e a «expressão plásticâ e cénica (...) de particular beleza»ã das ruínas, estando o conjunto

devidamente contextualizado entre o património cisterciense «de valor excecional»$ ainda existenle em

Portugal, distinguindo-se o Mosteiro de Coz pela ântiguidade da sua fundação, pela «magníÍica igreia

abacial» e ruínas anexas e pela sua relação com o «conjunlo monumental do Mosteiro de Alcobaça». Em

resumo, o parecer científico anexo à proposta reafirma o lugar que a «escala arquitetónica e relevância

ârtística e histórica únicas»31 do Mosteiro de Sanla Maria de Coz possuem entre os nossos monumentos

nacionais.

6. PARECER

Fundamontação da proposta de clas§iÍicaÉo

Foram analisados os elementos da instrugão da proposta de classificaçáo, com base nos critérios

genéricos de apreciação preconizados no artigo 17.'da Lei n.' 107/2001, de I de setembro, Para a

classificação de bens culturais, bem como nos valores que o interesse cultural relevante de um bem deve

necessariamente refletir, de acordo com o n.o 3 do artigo 2.o da mesma lei, tendo em conta o universo

patrimonial nacional, nomeedamente os bens culturais com a mesma tipologia e cronologia.

a) O interesse histórico da lgreja e Mosleiro de Santa Maria de Coz, consubstanciado na antiguidade da

sua fundação, enterior a 1241 , na sua condiÉo de cenóbio feminino, para mais intimamente ligado à figura

tutelar da poderosa Abadia de Alcobaça, casa-mãe da Ordem de Cister em Portugal, e no período de

esplendor que viveu entre os séculos XVI e XVlll;

Pá9.22 de 25

Assim, foram considerados:

r ldem-

parecer científico do ProÍessoÍ Doutor Saúl António Gomes, constante da pÍoposta de ciassificação camarária.

r, ldem.

\r
>,/
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b,l O interesse artístico e arquitetónico do coniunto, constituído atualmente por um ternplo já classificado

como imóvel de interesse público (llP), notável pela considerável monumentalidade, pelo grandioso coÍ_o e_

ela decoração barroca que harmoniza o impressionante teto unificado (em abóbada de berço de

caixotões pintados), os painéis âzule_iêles- (incluindo os silhares figurativos da sacristia), a talha dourada,

nomeadamente o altar-mor, «uma das primeiras e mais majestosas expressões da talha barroca joa na

em Portugal»32 , a imaginária e as_ptngra.s (dentre as quais se destacam as tábuas de Josefa de óbidos), e
por diversos vestígios, mais ou menos arruinados, das antigas dependências e da cerca monástica;

c,) A existência de um projeto de valorização camarário do qual já resullaram demolições de construções

espúrias e a redignmcâção de parte do conjunto, bem como diversas sondagens arqueológicas, já

realizadas ou planeadas para intervenções fuluras, que visam uma leitura integrada de toda a área do
mosteiro, séria e bem eslruturada, destinada não apenas a recuperar, para toda a comunidade, a memória

do passado do cenóbio, mas igualmente a permitir ao público o seu usufruto adequado;

d) Decorrendo dos pontos anteriores, é ainda assim de realçar individualmente o elevadíssimo potencial

arqueológico de toda a área com conslruÇões, e de uma extensa área envolvente;

e) A existência de um acompanhamento contínuo dos espaços principais, nomeadamente da igreja e
anexóó, culos restauros qualmcados permitirem a manutenção de um bom estado de conservação na
maior parle da estrutura e elementos decorativos, estando as Íragilidades (essencialmente, o êstado das
coberturas) identificadas e aguardando intervenção.

ll

Como é evidente, os diversos elementos do conjunto proposto para classificação como monumento
nacional (a igreia e parte do corpo da ala das celas, como é referido no requerímento camarário) assumem
valor patrimonial muito distinto. Aquilo que nos é solicitado é, pois, avaliar a pertinência de alterar o valor
patrimoniâl reconhecido à igreia, passando a considerá]a não apenas individualmente, mas na sua relação
com a ruína do Dormitório. Ora, embora a leitura do conjunto enquanto tal, bem como a leitura do seu
contexto, sejam de sumâ imporlância no domínio do patÍimónio cultural, não sendo boâ prática separar
uma unidade fundamental em elementos isolados, isto não significa que tal análise deva necessâriamente
implicar a nivelação do valor cultural do todo. Neste caso, não nos parece possível argumentar que a lgreja

{l

o ldem
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do Mosteiro de Santa Maria de Coz deve ter a sua classiíicação alterada, de imóvel de interesse pÚblico

(llp) para monumento nacional (MN), ao mesmo tempo que se âlarga essa mesma classificação à ala

aÍruinada que, enquanto testemunho material, e apesar do seu interesse do ponto de vista da investigaçâo

histórica, não preenche de forma cabal qualquer dos critérios genéricos de apreciação enunciados na

legislação específica. A nosso ver, o conjunto íormado pela lgrqa de Santa Maria de Coz e pelo que resta

do corpo do Dormitório não se enquadra na categoria de monumento nacional, embora a oor st so.a

esteia event lmente na fronteira entre esta cáteooria e a de interesse oúblico

Veja-se, para maior clareza, as condi@es em que es-tão classificados outros mosteiros cistercienses:

assim, temos como monumentos nacionais as abadias de Fiães (igreja românica), Pitões da Júnias

(conserva importantes vestígios românicos), Tarouca (o primeiro mosteiro masculino cisterciense

português, com dimensão monumental e estruturas únicas no pais), Salzedas (igualmente monumental e

com a maioria das estruturas conservadas), Aguiar (possivelmente anterior à Nacionalidade, integrando as

mais bem conservadas estruturas românicas e góticas cistercienses existentes em Portugal, e reconhecida

como uma das mais exemplares de toda a Europa), Arouca (documentado desde o século X, monumental,

e períeitamente conservado), Lorvão (documentado pelo menos desde o século lX, palco de episódios

históricos íundamenlais, extraordinário pela sua arquitetura, integridade e elemenlos decorativos), Celas

(importantíssimos elementos góticos e renascentistas, sendo reconhecido como um dos mais importantes

conjuntos edificados de Coimbra), Almoster (estrutura gótica mendicante), Odivelas (notáveis elementos

góticos e quinhentistas) e São Bento de Cástris (notáveis estruturas manuelinas).

Assim, náo vemos que, no momenlo presente, exista desfasamento evidente entre a atual classificeÉo e o

mérito pâtrimonial do imóvel. No enlanlo, não podemos deixar de perte a possibilidade de, no seguimento

de futuros trabalhos arqueológicos que venham pôr a descoberto eventuais estruluras mais arcâicas, seja

pertinente reavaliar a classiíicaÉo.

Ouanto ao alargamento da classiíicação (manlendo-se o grau de interesse pÚblico) ao corpo do Dormitório,

somos concordanles com o mesmo, que devolve a unidade possivel à igrEa e ao quê rêsta do mosteiÍo em

Íunção do qual esta Íoi erguida. EmboÍa esta ala nos pareça estar devidamenle salvaguardeda pela zona

geral de proteção, ficando ainda mais valorizada quando for definida uma zona especial de proteÉo (que

seguramente terá em conta muito mais do aquilo que agora se propõe classificar), é evidente que o

inslrumenlo legal da classiíicação reflete uma realidade patrimonial que não se esgota na salvaguarda

Pâlácio N.cionâl da Ajudô, 1349'021 Lisboa, PortuSâl I www.patíimoniocultural Pl
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material do bem imóvel, pelo que vemos o alargamento da classificação como uma íorma de reforçar a
dignidade do conjunto monástico, reconhecendo a sua unicidade íundamental.

7. PROPOSTA DE DECISÃO

No âmbito da proteÉo do património cultural, e atendendo aos valores acima Íeconhecidos ao conjunto da
igreja e do antigo corpo das celas de Santa Maria de Coz, propomos:

a) A abertura de procedimento de alargamento da clâssificaçáo da lgreja de Santa Maria de Cós, de

forma a incluir a ala (arruinadâ) do antigo dormitório, alterando-se na segunda Íase do
procedimento (decisão final) a categoria da classiÍicação, de imóvel de interesse público (llp) para

monumento de interesse público (MlP);

b) A alteração da designação para lgreja e parte do antigo dormitório e reslantes dependências do
Mosteiro de santa Maria de coz, na Rua de santa Rita, em coz, união das Freguesias de coz,
Alpedriz e Montes, concelho de Alcobaça, distrito de Leiria, conformê planta em anexo.

À consideração superior,

\-:L
Sílvia Leite

Técnlca superior
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,lgreja e parte do antigo dormitorio e restantes dependências
do Mosteiro de Santa Maria de Coz
Coz
União das Freguesias de Coz, Alpedriz e Montes

Concelho de Alcobaça

Z Classificação como imóvel de interesse público (llP)

Z Zona geral de proteção (ZGP)

A Proposta de ampliação da classificação

á Zona geral de proteção (ZGP) relaüva à ampliação
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