
No território de Alcobaça, os primeiros séculos da nacionalidade foram 
marcados pelos ritmos espirituais e agrários da poderosa Abadia. O lugar de 
Coz viu surgir uma pequena comunidade monástica feminina, que floresceu 
em íntima interdependência com as suas monjas. A partir do momento em 
que são integradas na Ordem de Cister, irão justificar a construção do 
mosteiro junto à margem esquerda do pequeno rio de Coz. Hoje, Coz é sede 
da recente União de Freguesias de Coz, Alpedriz e Montes. Na atualidade, 
esta freguesia conta com mais de 36 km2 e cerca de 3200 habitantes. Destes, 
dois terços da população ativa centram-se no setor secundário, quase 30% 
nos serviços e, na agricultura, cerca de 10%. É a existência do parque indus-
trial do concelho, em Casal da Areia, das indústrias derivadas da exploração 
florestal e da atividade extrativa de argilas e areias para cerâmica decorativa 
e utilitária, bem como das fábricas de moldes que explica o peso da indústria. 
Mas a paisagem dominante remete-nos para um mundo profundamente 
rural, marcado pelos pomares e pela vinha no planalto de Montes e na fértil 
várzea do rio de Coz. Os aromas de cada estação não deixam dúvidas sobre 
a vocação agrícola local. Em Alpedriz, as extensas manchas de pinheiro bravo 
também determinaram algumas vocações económicas. As festividades 
locais de cariz religioso, onde a espiritualidade e a quietude da paisagem 
bucólica se juntam constantemente, dão alma à região. Entre estas, a 
celebração do Espírito Santo e do Corpo de Deus, com a sua “Festa da 
Cereja”, destacam-se em Coz. A festa da Sra. da Luz e de Santa Marta, na 
Castanheira, da Sra. da Graça, na Póvoa, de Nª Sra. da Esperança, em 
Alpedriz, e ainda de São Vicente e de Santa Marta, nos Montes, são as outras 
festas tipicas de aldeia, todas elas de origem religioso e que vão pontuando 
todo o ano.

In the territory of Alcobaça, the first centuries of national independence were 
marked by the spiritual and agrarian rhythms of the powerful Abbey. The 
location of Coz saw the emergence of a small female monastic community, 
which flourished in close interdependence with its nuns. From the moment 
they are integrated into the Order of Cister, they justified the construction of 
the Monastery on the left bank of the small river of Coz. Today, Coz is the 
headquarters to the recent Union of Parishes of Coz, Alpedriz and Montes.
At present, this parish has more than 36 km 2 and about 3200 inhabitants. 
Of these, two-thirds of the active population work in the secondary sector, 
almost 30% in services and around 10% in agriculture. Such predominance of 
the industrial activity can be explained the existence of the industrial park of 
the county, in Casal da Areia, and its businesses focusing on forest exploita-
tion, extraction of clays and sands for decorative and utilitarian ceramics as 
well as mold fabrication. But the dominant landscape reminds us of a deeply 
rural world marked by orchards and vineyards on the Montes plateau and the 
fertile plains of the Coz river. The flavors of each season leave no doubt about 
the local agricultural vocation. In Alpedriz, the extensive spots of wild pine 
also determined some economic vocations. Local festivities of a religious 
nature where the spirituality and the quietude of the bucolic landscape come 
together constantly, give soul to the region. Among these, the celebration of 
the Holy Spirit and the Body of God, with its "Cherry Festival", stand out in 
Coz. The feast of Sra. da Luz and of Santa Marta, in Castanheira; Sra da Graça 
in Póvoa; Our Lady of Hope, in Alpedriz; and St. Vincent and Santa Marta, in 
Montes, are the other typical village celebrations, all of them of religious 
nature and celebrated throughout each year.

COZ, AO RITMO DA VIDA MONÁSTICA COZ, AT THE PACE OF THE MONASTIC LIFE

MOSTEIRO DE 
SANTA MARIA 
DE COZ MONASTERY OF

SANTA MARIA DE COZ

ABERTO AO PÚBLICO 
VISITAS GUIADAS GRATUITAS

OPEN TO PUBLIC 
FREE GUIDED TOURS

TERÇA-FEIRA A SÁBADO:
09H30-12H30 | 14H00-18H00

DOMINGO:
14H00-18H00

RECEÇÃO NA ANTIGA ADEGA DO MOSTEIRO
RECEPTION IN THE OLD MONASTERY’S CELLAR

SERVIÇO EDUCATIVO
O MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA PROMOVE VISITAS

GUIADAS  A ESCOLAS E UNIVERSIDADES SENIORES, 
MEDIANTE MARCAÇÃO PRÉVIA.

e-mail: servico.educativo@cm-alcobaca.pt 
tel: 262 580 800

CONTACTO | CONTACT 
tlm: +351 969 642 970 

TUESDAY TO SATURDAY:
09:30am-12:30pm | 14:00pm-18:00pm

SUNDAY:
14:00pm-18:00pm

»COZ´ ART – projeto da área da economia social, promovido pela Câmara 
Municipal de Alcobaça, em parceria com o Centro de Bem-Estar Social de Coz 
e com a União de Freguesias de Coz, Alpedriz e Montes: 

-Produção artesanal de artigos inovadores em junco. Visitas e workshops por 
marcação através do contacto 969 642 970;

»Ermida de Santa Rita, miradouro sobre o território dos Coutos, entre a Serra 
de Candeeiros e a antiga Lagoa da Pederneira;

»Fonte Santa da Castanheira;

»Romaria à Senhora da Luz, em 16 e 17 de novembro, com feira de frutos secos;

»Parque de merendas junto á nascente, nas “Loureiras”, em Alpedriz.

OUTROS PONTOS DE INTERESSE 

»COZ' ART – a social economy project, promoted by Alcobaça City Council, in 
partnership with the Coz Social Welfare Center and the Union of Parishes of 
Coz, Alpedriz and Montes: 

-Handmade crafting of innovative products made with reeds. For visits and 
workshops please contact +351 969 642 970;

»Hermitage of Santa Rita, viewpoint to the territory of Coutos de Alcobaça, 
between the mountain of Candeeiros and the former Lagoon of Pederneira;

»Fonte Santa in Castanheira;

»Pilgrimage to Our Lady of Light, on 16 and 17 November, with fair of dried fruit;

»Picnic area next to the river source in the "Loureiras", Alpedriz.

OTHER POINTS OF INTEREST

ROTA DAS ABADIAS CISTERCIENSES



Coz é uma das mais antigas povoações dos Coutos de Alcobaça. Tem-lhe 
sido atribuída uma fundação fenícia, num relato sem comprovação 
material, muito embora a presença de povos de procedência mediterrâ-
nea, no I milénio a. C, seja uma forte possibilidade. Aqui ganhou forma, 
no séc. XIII, uma comunidade de religiosas cisterciense. No século XVI, o 
Mosteiro de Santa Maria de Coz tornou-se num dos mais ricos mosteiros 
femininos da Ordem de Cister em Portugal. Com o seu esplendor artísti-
co barroco, a igreja testemunha a riqueza da comunidade religiosa.
O Mosteiro de Santa Maria de Coz não foi fundado, mas antes funda-
mentado pela existência das “mulheres piedosas” desde o início do 
século XIII e pelo consentimento da abadia de Alcobaça. A localização 
primitiva do Mosteiro, na baixa Idade Média, permanece uma incógnita, 
embora seja admissível uma implantação coincidente com a das recons-
truções posteriores. A afiliação cisterciense do século XVI irá correspon-
der a um novo momento para as monjas, acompanhado de campanhas 
construtivas de vulto. Na segunda metade do século XVII e no século 
XVIII, o Mosteiro passa por um processo de profunda renovação da qual 
sobrevive o templo com as suas preciosas produções artísticas. Na igreja 
abacial, merece destaque o coro das monjas, com um belíssimo portal 
manuelino de fundo e o cadeiral executado entre o final do século XVII e 
o início do XVIII. A este, sobrepõe-se o revestimento integral das paredes 
com produções de azulejos de grande qualidade, como também se verifi-
ca nos painéis de azulejo da sacristia com cenas da vida de Bernardo de 
Claraval, o maior impulsionador da Ordem de Cister e uma das personali-
dades eclesiásticas mais influentes do século XII. Ainda na igreja, dividida 
a meio por uma grade de clausura em talha dourada que separa o coro da 
igreja dos fiéis, destaca-se a abóbada com os seus 80 caixotões de 
madeira, datados de 1718-1720, que representam temas iconográficos 
típicos da espiritualidade cisterciense. Na igreja dos fiéis, ganha relevo o 
conjunto de altares em talha dourada, dos fins do séc. XVII, a balaustrada 
e o soberbo retábulo do altar-mor, em talha dourada, de estilo nacional, 
executado pelo entalhador Domingos Lopes, de Lisboa, de acordo com 
um contrato de 9 de março de 1676. Por fim, entre as pinturas, é de 
destacar o trabalho de Josefa de Óbidos. Exteriormente, a sul, assina-
lam-se as estátuas de São Bento e de São Bernardo.
Nos últimos anos, a Câmara Municipal de Alcobaça tem em curso um 
projeto de revalorização e revitalização do Mosteiro e espaço adjacente.

MOSTEIRO DE SANTA MARIA DE COZ

Coz is one of the oldest populations of Coutos de Alcobaça. It has been 
related to a Phoenician foundation, in a report without material proof, 
although the presence of people of Mediterranean origin, in the 1st 
millennium BC, is a strong possibility. Here it was formed, in the 13th 
century, a Cistercian community of nuns. In the 14th century, the 
Monastery of Santa Maria of Coz became one of the richest feminine 
monasteries of the Cistercian Order in Portugal. With its Baroque artistic 
splendor, the church testifies the religious community's wealth.
The Monastery of Santa Maria of Coz was not founded, but reasoned by 
the existence of the "godly women" since the beginning of the 13th 
century and by the consent of the abbey of Alcobaça. The primitive 
location of the monastery, in the Low Medium Age, stays in doubt, 
although it is acceptable a coincident implantation with the one of the 
subsequent reconstructions. The Cistercian affiliation of the 16th century 
will correspond to a new moment for the nuns, with significant 
constructive campaigns. In the second half of the 17th century and in the 
18th century, the Monastery goes by a process of deep renewal from 
which the temple survives with their precious artistic productions. In the 
abbatial church, the nuns' choir stands out, with a beautiful Manuelin 
style doorway and the pew made between the final of the 17th and the 
beginning of the 18th century.
The full covering of the walls overcomes with productions of great quality 
tiles, as well as the panels of tiles in the sacristy with scenes of the life of 
Bernardo of Claraval, the greatest booster of the Cistercian Order and one 
of the most influential ecclesiastical personalities of the 12th century. Still 
in the church, divided in the middle by a cloistered grid in gilded carving 
that separates the choir from the followers, the vault stands out with its 
80 wood caissons, dated of 1718-1720, that represent iconographic 
themes typical of the Cistercian spirituality.
In the followers side, becomes important the set of gilded altars, from the 
end of the 17th century, the balustrade and the superb altarpiece of the 
main altar, in gilded carving, national style by carver Domingos Lopes, 
from Lisbon, according to a contract of 9 March 1676. Finally, among the 
paintings, the work of Josefa de Obidos stands out.
Outside, to the west, are the statues of St. Benedict and St. Bernard.
In recent years the Alcobaça City Council has been working on a project for 
the valorization and revitalization of the Monastery and its adjacent space.

MONASTERY OF SANTA MARIA DE COZ

MOSTEIRO DE SANTA MARIA DE COZ
RUA DE SANTA RITA Nº6
2460 COZ - ALCOBAÇA

PORTUGAL

GPS: 39.601933 -8.95584

ACESSOS: A1 - A8 - IC9
HIGHWAYS: A1 - A8 - IC9

LISBOA » COZ (ALCOBAÇA): 120 KM 

PORTO » COZ (ALCOBAÇA): 200 KM 
MOSTEIRO 
DE COZ


