
Mosteiro de Alcobaça



Também conhecido como Real Mosteiro de Santa Maria de 
Alcobaça, o Mosteiro de Alcobaça foi construído há cerca de 
900 anos.

A construção, a primeira em estilo gótico primitivo, levou cerca 
de 100 anos.

O Mosteiro foi um dos primeiros edifícios religiosos da Ordem 
de Cister a ser construído em Portugal e tinha a maior igreja 
cisterciense da Europa, o que lhe deu, na época, muita 
importância.

Hoje, o Mosteiro ainda conserva algumas das suas 
dependências originais, como a cozinha, o refeitório, o lavabo, 
a sala do capítulo (onde a ordem se reunia em assembleia 
geral) ou o parlatório, espaço onde os monges podiam 
“parlar”, isto é, falar…quebrando a regra do silêncio.

Os túmulos de D. Pedro e 
Dona Inês de Castro são 
peças de escultura de muita 
qualidade e vieram dar ainda 
mais importância ao 
Mosteiro.
Por tudo isto, em 1989 o 
Mosteiro foi classificado pela 
UNESCO como Património 
Mundial da Humanidade. 

Por que razão é Património Mundial?

Fachada do Mosteiro de Alcobaça 



Porque foi construído este mosteiro?

À medida que a reconquista aos mouros avançava, era 
preciso povoar e cultivar as terras conquistadas para evitar o 
contra-ataque do inimigo.

Assim, em 1153 D. Afonso Henriques, o primeiro rei de 
Portugal, cumpriu a sua promessa e doou à Ordem de Cister 
as terras dos coutos de Alcobaça para aí se construir um 
mosteiro. 

Os primeiros ocupantes do Mosteiro de Alcobaça foram, 
assim, os monges da Ordem de Cister. 
Os monges desta Ordem tinham que obedecer a certos 
princípios, tais como a pobreza, a obediência e a oração, foi 
por isso que o interior do Mosteiro foi construído austero e 
sem decorações. 
No entanto, a fachada é imponente. No portal estão 
representados São Bento de Núrsia, que criou as regras de 
vida seguidas pela Ordem de Cister, e São Bernardo de 
Claraval, um monge cisterciense de muita influência.

A regra cisterciense recomendava também o trabalho agrícola 
e artesanal, bem como a obrigação de hospedar peregrinos e 
viajantes, dar assistência aos pobres e ensinar. O mosteiro 
teve, por isso, muita importância no desenvolvimento da 
comunidade.

Outra atividade importante a que os monges se dedicavam 
era copiar à mão obras escritas. S ão os famosos códices de 
Alcobaça, manuscritos muito antigos decorados com pinturas 
– as chamadas iluminuras.



D. Pedro e Dona Inês de Castro viveram um dos mais belos 
romances de amor. Os seus túmulos são uma das razões que 
levam muitas pessoas a visitar o Mosteiro de Alcobaça. 

D. Pedro casou com Dona Constança, princesa castelhana, em 
1340, sem nunca se terem visto. Foi um casamento de 
conveniência política, para fortalecer as relações entre 
Portugal e Castela.

Mas o príncipe apaixona-se por Dona Inês de Castro, uma das 
aias que acompanhou a princesa quando veio para Portugal...

Quando Dona Constança morre, D. Pedro assume 
abertamente o seu amor por Dona Inês de Castro, causando 
grande desagrado ao seu pai, o rei D. Afonso IV, que a manda 
matar.

Embora a lenda diga que no dia da sua morte Dona Inês 
estava na Quinta das Lágrimas, e por isso, que o vermelho na 
Fonte das Lágrimas representa o sangue derramado, foi nos 
Paços de Santa Clara que a assassinaram. Quando Dona Inês 
morreu, D. Pedro teve um enorme desgosto.

Qual a relação de D. Pedro e Dona Inês 
de Castro com o Mosteiro?



Quando o príncipe subiu ao trono, mandou coroar Inês de 
Castro como sua rainha. D. Pedro mandou também construir 
um grandioso túmulo no Mosteiro de Alcobaça, 
encomendando outro túmulo parecido para si próprio. 

Os dois túmulos deveriam ser colocados frente-a-frente, pés 
contra pés, para que, quando os seus corpos ressuscitassem 
no dia do Juízo Final, a primeira pessoa que cada um deles 
tornava a encontrar fosse o outro e assim pudessem ficar 
novamente juntos.

Túmulo D. Inês de Castro - Juízo Final 

Túmulo de D. Pedro  




