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Assunto: Audiência prévie - Projeto de decisão relatlvo à ampliação da classiíicação da "lgreja de

Santa Maria de Cós", à reclassificação como monumento naclonal (MN) e à

redenominação para "lgreja e parte do antigo dormitório e restantes dependências do

Mosteiro de Santa Maria de Coz".

l/-,- ' D- /*rc
1. Em resposta ao Vosso ofício acima indicado, e nos termos do artigo 25.e do Decreto-Lei n.-o

309/2009, de 23 de outubro, e de acordo com os artigos 100.s e seguintes do Código do

Procedimento Administrativo, notifico V. Ex.ê de que ampliação da classlficação da "lgreja de Santa

Maria de Cós", classificada como imóvel de interesse público (llP) pelo Decreto n.s 35 443, publicado

no DG, I Série, n.s 1, de 2 de janeiro de 7946, de forma a incluir a ala (arruinada) do antigo

dormitório, a reclassiíicação como monumento nacional (MN) e a redenominação para ,,lgreja 
e

parte do antigo dormitório e restantes dependências do Mosteiro de Santa Maria de Coz", na Rua de

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

Leiria, proposta por essa autarquia, mereceu parecer favorável da Secção do património

Arquitectónico e Arqueológico do conselho Nacional de Cultura em 7 .02.2o2o, e a concordância da

a nterior diretora-geral em L2.O2.2020.

2. Mais informo V. Ex.a de que foi enviado para publicação no Diório do Repúblico o projeto de

decisão relativo ao assunto.
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3. Caso essa autarquia pretenda divulgar o projeto de decisão, esta direção-geral autoriza, desde já,

que seja estabelecida a hiperligação à sua página electrónica (www.patrimoniocultural.gov.pt), a

qual será atualizada (Património / ClassiÍicação de Bens lmóveis e Fixação de ZEP / Consultas Públicas

/ Ano em curso) na data da publicação do Anúncio no Diário do Repúblico.

4. O processo administretivo original estará disponÍvel para consulta (mediante marcação prévia) na

DGPC, Palácio Nacional da Ajuda, ala Norte, 1349-021 Lisboa.

5. Nos termos do artigo 26.q do referido decreto-lei, a consulta pública terá a duração de 30 dias

úteis, e as observações dos interessados deverão ser apresentadas junto da DGPC que, nos termos

do artigo 28.e, se pronunciará no prazo de 15 dias úteis.

Com os melhores cumprimentos, ZU- /

O Diretor-Gerâl

Berna rdo Ala baça

Anexos Parecer da SPAA do CNC

lnformação do DBC da DGPC

Planta com a delimitação do bem classificado, do bem a ampliar e a reclassificar e das respetivas

zonas gerais de proteção (zGP).

FMM
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Ora, a este respeito devemos também dizer que preÍerimos, de forma geral, ver atribuÍde a um bem cultural

uma proteção legal superior à que consideramos mais equilibrada, em vez de inferior (embora se trate aqui

sobretudo de uma questáo de prestÍgio, já que a salvaguarda do monumento está cabalmente

as:egu-r.1!a). No entanto, lembramos que a utilizaçào mais ou menos indiscriminada das greduaçÕes nas

quais se declinam as classificações dos bens culturais é, em si mesma, antipedagógica e desvirtuadora

das suas natureza, finalidade e eficácia.

No caso da lgreja de Santa Maria de Coz, é verdade que a considerámos na Íronteira enlre a categoria de

monumento nacional e a de interesse público; mas, vendo-nos na necessidade de a considerar na sua

relaçáo com a ruÍna anexa, entendemos que o imóvel formado por ambas não se enquadra na cetegoria

superior. É também nossa opinião que este caso não é ldêntico ao exemplo dê Tarouca, náo apenas pelo

valor patrimonial relativo destes dois imóveis, mas igualmente pelo facto de algreia de São João de

farouca já ser monumento nacional aquando do alargamento da classificaÇáo

Também a comparação com o caso da lgreja Matriz da Vestiaria nos parece pouco significativa, embora

compreendamos perfeitamente a sua colocação; a classiÍicação de imóveis com base num seu elemento
particularmente notável não tem sido um processo linear, nem incontroverso, e os pressupostos culturais
nos quais se basêia têm variado ao longo das décadas. No entanto, náo vemos aqui um verdadejro
paralelismo com a classificaÇão de Coz. De facto, até poderÍamos dizer que o único paralelo a lraçar seria
com a classificaÉo atual da lgreja de santa Maria de coz, que terá sido feita, presumimos nós,
essencialmente com base em êlementos como o coro e cadeiral ou a decoração barroca, visto que a sua
estrutura tardo-seiscentista, que veio substltuir a anterior, de raiz medieval e intervencionada na primeira
metâde de Quinhentos, não apresenta particular valor patrimonia13.

Assim, não vimos na altura, nem vemos agora, que exista um desfasamento evidenle en tre a atual
classiÍicaçáo e o mérito patrimonial de santa Maria de Coz, que já havia sido devidamente ponderado, e
que nada veio alterar entretanto, apesar do reconhecimento do ínvestimento que tem sído íeito pela
autarquia no monumênto e no sêu contexto. No entanto, e tar como fizemos na rnformaçáo n.o
1651lDBclDPlullucct2o16, de 21 de junho, consideramos perfeitamente admissível a possibitidade de,

I 
Porém' a esle propósito' e embora se trate de um lema marginal à reclamação que ora anarisamos, queremos deixar craro que náoconsideramos esles elemer os ícoro. cadeiral, painéis *rrj"iÀ, p"rr"t" 

" 
ãÍtras cantarias lavradas, àlrra e carpinürias emuutioas,etc') como sendo meramente aooslos às estruiuras, 

" 
sru"ían"iàri,"njã a-l"iirjo, 0""t"", sob risco de se perder de vista a unidade;i§ãi"d:ffi ffif:dassin;do, 

que nunca dêverá ser 
""tÀ,oláíàrã"iáL, 

pareae! e crrao;, e ã iioi,ioã,iàiiá, tot"ri."nt" 
"

tel.; +351
io Nâcional da Ajudá, 1349-021 tisboa, portut.t 

I www.patrimotriocuhurâl.pt
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no seguimento de futuros trabalhos arqueológicos que venham pôr a descoberto eventuais estruturas

importantes para a leiturâ do monumento, seja pertinente reavaliar a graduaÉo da classiÍcação. Da nossa

parte, acreditamos que esta reavaliação faria sentido no caso de se encontrarem elementos relevantes de

cronologia mais arcaica, permitindo recuperar a memória da fundaÉo trecentista e/ou das €mpanhas

quinhentistas.

Por fim, relembramos que pelo OfÍcio n.o 1180210, de 3.05.2017, da Direlora-Geral da DGPC, dirigido ao

Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, se referiu já que o assunto será devidamente analisado e

decidido na segunda fase do procedimento (decisão final), quando será presênte à Secçáo do Património

Arquitetónico e Arqueológico (SPAA) do Conselho Nacional de Cultura (CNC) para parecer obrigatório,

sendo que, da nossa parte, nada teremos a opor a esta decisáo soberana.

À consideração superior,

\\^r- LÉr
SÍlvia Leite

Técnica superior

Palá.io Nacional da Ajuda, 1349_021 Llsboâ, Portugal I www patrlmonlocultu íal pt

rel.: rjs;113614200 | tei: +3512136s0800 | Fâr: +3s121363704? | email: dtpc@dtpt.pt
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lgreja e parte do antigo dormitorio e restantes dependências
do Mosteiro de Santa Ít/aria de Coz
Coz
União das Freguesias de Coz, Alpedriz e Montes
Concelho de Alcobaça

Z ClassiÍicação come imóvel de interesse público (llp)
á Zona geral de proteção (ZGP)

á Proposta de ampliação e reclassificação como monumento nacional (MN)

A Zona geral de proteção (ZGP) relativa à ampliação

3t.5

315

290

?85

314

375

o

50m



RIPUBTICA
PORTUGUESA

CULÍURÂ

PATRIMONIO
CULTURAt ?..r-a^'r" ; a'*ü !ív;-'"

à-vl vv;Ú,'c+til-A
Parecer

4 ? ott>
PAULA ARA .,O DA SITVA

Na reunião de 7 de fevereiro de ZO2O, a Secção do património Arquitetónico 
" 

Âi,6ütaf8gfU

(SPAA), do Conselho Nacional de Cultura (CNC), apreciou o seguinte assunto:

Proposto de dmplioção do clossificação do loreia de to Motio de Cós. de o incluir o

olo larruinadd do ontiao dormitório, de rectassificoção como monumento nacional (MN) e

de redenominoção pard loreia e oo rte do ontiso dormi e restantes dêncios do

Mosteiro de Sontd Morio de Coz, sito na Rud de Santa Rita, em Coz, llnião das Freguesios de

Coz, Alpedrtz e Montes, concelho de Alcobaça, disttito de Leirio. CSp 7467j4.

PARECER

sustentada por um relevante parecer elaborado pelo professor saul Gomes, foi proposta pela

cámara Munícipal de Alcobaça (em fevereiro de 2016) a ampliação do âmbito da classificação

da l8reja de santa Maria de coz, de forma a acolher a integração da ala arruinada do antigo

dormitório, bem como a sua reclassificação (do conjunto edificado) para monumento nacional

(MN), com a nova designação indicada em epígrafe.

Lido exaustivamente o presente processo, interessa registar que numa primeira fase de

análise, e com base no exposto em competente informação técnica e histórica prestada pela

Técnica superior sílvia Leite, a proposta foi então rejeitada. posteriormente, em sede de

audiência prévia, veio o MunicÍpio de Arcobaça recorrer da decisão, apresentando a sua

fundamentação, o que naturarmente veio trazer este assunto à consideração, e decisão finar,

por parte da SPAA (CNC).

Assim, face ao conjunto de elementos existente no processo, mas também por via do
conhecimento e de uma síntese mais aprofundada de todas as componentes interpretativas
que, do nosso ponto de vista, deverão estar presentes no contexto de uma decisão final, mais
sustentada, interessa ter em consideração os seguintes fatores de ponderação:

1. História

o processo da independência de portugar no sécuro x, é indissociáver da presença dos

beneditinos no território, nomeadamentê, peÍa Ordem de Cister (S. João de Tarouca,

L

p
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em 1140), e com especial protagonismo por parte do seu fundador - Bernardo de

claraval. Embora não esteja confirmado documentalmente, mas por uma necessária

conjugação heurística de factos, é conhecido o seu papel de mediador nas relações

entre Afonso Henriques e a santa sé, numa primeira fase de reconhecimento político

por parte de Roma, e que foi decisiva para todo o desenvolvimento político posterior,

de consolidação e conquista de território para sul do Mondego.

O estabelecimento da fábrica cisterciense de Alcobaça, por doação dos coutos de

Alcobaça por D. Afonso Henriques l]-:,47l, é por todas as razões fundamental, e

estruturante, do ponto de vista político e ideológico, na continuidade da cruzada dita

de "reconquista", em direção a sul, e no sequencial processo de fixação das fronteiras

de Portugal, concluído pelo rei Afonso lll.

O mosteiro de Santa Maria de Coz, intimamente ligado a cister na sua origem,

documenta-se iá em 1241, com a entrada das monjas que de Alcobaça para ali se

deslocaram.

2. Património

É inquestionável o elevado valor monumental e artístico da lgreja de Santa Maria de

Coz. Quer pela continuidade visível e singular das importantes intervenções de que foi

objeto durante os séculos XVl, XVll e xvlll, quer ainda pelo facto peculier de não ter

sido objeto das intervenções mais "radicais", de "restituição", levadas a cabo durante

o século XX, as quais, com maior ou menor felicidade, expurgaram alguns elementos

então considerados 
,,espúrios,,, de épocas posteriores às primitivas construções. o

exuberante barroco decorativo, e a pintura de Josefa de Óbidos ali permaneceram até

hoje.

Certo é que os espaços conventuais envolventes se encontÍam em estado de ruína'

mas o conhecimento e a investigação entretanto realizados (Maur Cocheril' Saul

Gomes, Ana Margarida Martinho, ..') permitem-nos hoje definir com clareza a

organização espacial do mosteiro, num contexto de progressiva investigação e

intervenção, de arqueologia (sublinhe-se o elevado potencial arqueológico)' de

conservação, e de consequente valorização patrimonial'

2
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3. Programa:

É importante ainda relevar, enquanto fator de ponderação, e em plena sintonia com

os princípios e recomendações exarados nas cartas patrimoniais internacionais

(nomeadamente a Carta de Cracóvia 2000), o conhecido e empenhado envolvímento

das comunidades locais numa progressiva e positiva apropriação do seu património

cultural, enquanto fator identitário e de autoestima. No caso presente, cumpre

reconhecer com o maior apreço o papel desempenhado nos últimos anos pelo

município de Alcobaça na valorização do Mosteiro de Santa Maria de Coz. euer pela

progressiva apropriação de terrenos e consequente beneficiação do conjunto na sua

envolvente, quer também pêlas legítimas ambições e sinergias que tal atitude vai

gerando nas comunidades locais.

CONCLUSÃO

Pela relevância essencial dos três fatores acima descritos, o 1.e imaterial e simbólico, o 2.s

estritamente monumental e artístico, e o 3.e de modernidade interventiva, apesar das

reservas pertinentes que enformaram a primeira decisão por parte dos serviços da DGpC, a

SPAA é de parecer que o conjunto edificado de Santa Maria de Coz deve ser objeto de uma

atualização da sua proteção legal patrimonial, passando à classificação de monumento

nacional (MN), com a designação proposta em epígrafe. Na certeza porém, de que sendo

reconhecido tal grau de proteção, ele constituirá um novo desafio de elevada

corresponsabilização, a ter em conta no futuro processo de valorização daquele notável

monumento.

)

APROVÂDO EM REUNIÃO
DA SECçÃO m PATRIMÓNIO

AReurIEcróN rco E AReuEoLóGtco Do
CONSELHO NACIONAL DE CULTURÁ

da Secçro,

SILVA

o
J{./Z<,A / ),r t<,*r
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lgreja e parte do antigo dormitorio e restantes dependências
do Mosteiro de Santa Maria de Coz
Coz
União das FÍêgussias ds Coz, AlpedÍiz ê Monles

Conc6lho de Alcobaça

zí Classificação como imóvBl de inteÍessê público (llP)

4 Zona geÍal de pÍotêçáo (ZGP)

,d Proposta de ampliação da dassiÍicaÇão

A Zona gêÍal dê pÍotsção (ZGP) rêlativa à amdiaÉo

)
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CONSELHO NACIONAL DE CULTURA
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assunto: Resposta à reclamação apresentada pela Cámara Municipal de Alcobaça relativamente ao
despacho de abertura do procedimento de amplieÉo da classificação da "lgreja de Santa

Maria de coz", de forma a incruir a ara (arruinada) do antigo dormitório e de
redenominaÉo para "lgreja e partê do antigo dormitório e restantes dependências do
Mosteiro de santa María de coz', na Rua de santa Rita, em coz, união das Freguesias
de Coz, Alpedriz e Montes, concelho de Alcobaça, dishito de Leiria.

A presentê informação visa responder à fundamentação apresentada pela Câmara Municipal de Alcobaça
para discordar da proposta por nós apresêntada na primeira fase do procgqÍmento de ampliação da
classiÍicação em epÍgrafe, consistindo na conservação da designaçáo da catêgoria de interêsse público de
que o imóveljá gozava (a alterar de imóvel de interessê público (llP) para monumento de interesse público
(MlP) na segunda fase), uma vez que esta autarquia já havia proposto a graduaÇão de monumênto
nacional (MN), proposta que vêm reiterar e defender

Seguem-se as razÕes da Cámara Municipal de Alcobaça, e os devidos esclarecimentos

1 A autarquiâ entende que «um processo de reconstruçáo da memória nâo pode dissociar as partes de um
mesmo conjunto e, sendo admissÍver a crassificaçáo de monumento nacionar para a igreja, sê_ro_á
certamente que esta categorie se estenda ao conjunto que lhe dá forma enquanto recinto monástico, pese
embora o seu estado de ruina». É citado, a tÍturo de exempro, o arargamento da crassiÍicaçáo (como

.-. o:lr-.,:,- 
l::,:l-"] * oiuda, r34e42r Li,boa, ponuràr lwww.pârrimotriocuhurar.pt
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monumento nacional) da lgrej a de Sáo João de Tarouca para o 'Conve nto de São João qe Tarouca, com

todos Os elementos que âinda possui', apeSar de «boa parte» destes apenas ter Sido relevado em

trabalhos arqueológicos posteriores ao Último decreto.

2. Entende igualmente que a deflnição do grau de mérito cultural atribuÍdo a Santa Maria de Coz nâo deve

ter apenas em conta o universo do património cisterciense classiÍicado, mas igualmente aquele dos

imóveis classiÍicados como monumentos nacionais, dando-se aqui como exêmplo o da "lgreja 
-matriz 

da

Vestiaria, também denominada «lgreja de Nossa Senhora da Ajuda", no próprio concelho de AlcobaÇa, que

se encontra integralmente classiÍicada como.monumento nacional, apesar de apênas o portal Se poder

considerar excecional, Sendo que o templo estará «manifestemente aquém do valor de Santa Mâria de

Coz».

Naturalmente, acreditamos que todos os interêssados compreenderáo que a ânálise foi realizada tendo em

conta múltiplos fatores, incluindo exemplos como os apresentados, e que se tratou de um estudo com a

extensão e profundidade julgadas adequadas a este caso particular e à etapa processual em que o

procedimento se encontra (primeira fase). Conforme se pode ler no texto da lnformaçáo n o

1651/DBC/DP|M|/UCC/2016, de 21 de iunho, da signatárial, consideramos que os diversos elementos do

con.iunto proposto para classificaÉo como monumento nacional (a igreja e parte do corpo da ala das celas)

aisumém vafor patrimoná muito Aistinto; e se uaí[artes aê-um mesmo conjunto» não devem ser

àiisociadas no que respeita à sua leitura enquanto testemunhos memo riais (históricos), artísticos e

simbólicos, o mesmo não nos parece tão evidente quanto à d9!!içi9-qo T! Y?]9r 99!1ural' q':§,'!ão e-,

absolu e stm

Foijustamente com base neste carácter relativo do valor cultural/patrimonial que recusámqq a nlvelação qo

valor cultural do todo, aPeSardoreconhecimentodaunidadefundamental(intrínseca)dalgrejadeSanta

Maria-dE-Óoz e do dormitório anexo, sendo que esta questáo decorreu, fundamentalmente, daquilo que se

nos afigurou contraditório: que se elargasse a classiÍicação à ala arruinada, sem que estivessem

terminadas as sondagens arqueolÓgicas no local e (idealmente) reconstituÍda a narrativa do que seria a

totalidade do cenóbio e da cerca monástica2, ao mesmo tempo que se pretendia a subida do valor cultural

do imóvel assim identificado para monumento nacional (MN)

u quatro despachos de concordâncialQue merece

' Recorde-se que a tundação de Santa Maria de Coz rêmontãrá a meados ou a finais do século Xlll' mas na atualidade nada s€ sabe

ifcaFes medievais, e muito se desconhece igualmente das importantes campanhas quinhentistas
das

P.láclo Nacionalda Aluda, 1349'021 Lisboa, Porlutâl I www patrlmoniocultural pt
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